
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UCFL KOYOیاتاقان  
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 UCFL KOYOیاتاقان  

های  تمام دستگاه  .بودهای اطرافمان  ی دستگاهدر تقریباً همهشاهد حضور آن  توان  که می  است  ایقطعه  ( Bearingیاتاقان یا برینگ )

کار    خوبیبهتوانند  اه نمیقطعات دستگبه یاتاقان احتیاج دارند در غیر این صورت  برای مشخص شدن محدوده و نوع حرکتشان    دوار

  UCFLاین محصوالت در برند های متفاوت و مختلفی در بازار عرضه می شوند و خود دارای انواع متنوع ای هستند که نوع   کنند.

اگر شما نیز قصد تهیه و خرید   تولید و روانه بازار شده است.  KOYOیکی از پرفروش ترین آن ها است که این بار توسط برند کویو  

همراه باشید تا اطالعات کامل تری در خصوص قیمت، نحوه تهیه، مشخصات و.... این محصول   را دارید با ما   UCFL KOYOیاتاقان  

 دریافت کنید. 

  

 آشنایی با یاتاقان و ویژگی های آن ها 

استفاده از این محصول  ، دن... باشتواند لغزشی، غلتشی وشکلشان می و د کاربر، طعات و نوع حرکته ق بارهای وارده ب تحمل با یاتاقان  

صرفشان در  مبنا به موارد    این محصوالت ه افزایش پیدا کند.اعمر دستگ  درنتیجهمیزان ساییدگی قطعات کاهش یابد و  شود  باعث می

یا یاتاقان    UCFLها، یاتاقان  کاربرد خاصی دارند. یکی از انواع یاتاقان  هرکدام شوند که  های گوناگونی ساخته میها و اندازهشکل

 هایی با فضای محدود کاربرد دارد. که به خاطر ابعاد کوچکش برای دستگاهچشمی است 

 

 پیشرو در ساخت یاتاقان Koyoشرکت 

سال    Koyoشرکت   شد.   1921در  تأسیس  ژاپن  در  در ساخت    میالدی  یاتاقاین شرکت  بلبرینگ  انانواع  میو  فعالیت    کند. ها 

بیش از هفت متر توسط  هایی با قطر  متر تا برینگهای کمتر از یک میلیانواع برینگپنی طیفی وسیع دارد؛  ژا  ندهمحصوالت این ساز

ب شده تا این شرکت  بمرغوب س  اقان و همچنین استفاده از مواد اولیه اندازه و ابعاد مختلف یاتر  تنوع د شود.این شرکت ساخته می

این شرکت در بیش از هفت کشور جهان   تبدیل شود.و یاتاقان    بیرینگ صنعتیانواع  ساخت    به یکی از پیشروان معتبر در حوزه

 ازد ن روکار می در صنایع گوناگونی به Koyoشرکت محصوالت  هستند.ی دنیا مستقر کارخانه دارد و مراکز پژوهشی آن در سه قاره

 وساز و... شاورزی، صنعت خودرو و ساختهای بادی، صنایع کصنایع سنگینی چون صنعت فوالد و توربین جمله

 



 چیست؟  کویو  UCFLمشخصات یاتاقان  

در حین کار  لرزش و صدای کم  ها از  است. این یاتاقان  شدهساخته ای  شرکت کویو از مواد خوب و فناوری پیشرفته  UCFLیاتاقان  

م قرار گرفتن قطعات در کنار یکدیگر  محک  درنتیجهها و  همچنین استفاده از فلزاتی مانند چدن و فوالد سبب استحکام آنبرخوردارند؛  

پایینی  ها همچنین  این یاتاقان  است. در خصوص این نوع یاتاقان با واحد پشتیبانی    قیقدجهت دریافت اطالعات   دارند.اصطکاک 

   تماس حاصل فرمایید. ازرگانی چاکومهندسی بشرکت 

 

 از بازرگانی چاکو به چه صورت است؟ UCFL KOYOخرید یاتاقان  

کاری سخت و پرخطر است. گروه مهندسی بازرگانی چاکو    ،ی بازار شدهخرید قطعات صنعتی در شرایطی که انواع اجناس تقلبی روانه 

را برای مشتریان    با اطمیناناصالت کاال و با داشتن تیمی مجرب و متخصص، همواره در تالش است تا خریدی    شناسنامهی  با ارائه

تنها می توانید از طریق شماره تلفن  KOYO برند    UCFL  خرید یاتاقان  شما برای تهیه و  به همین منظور    فراهم آورد. خود  

 های موجود در سایت با واحد فروش در تماس باشید و سفارش خود را ثبت کنید. 

 

 

 چقدر است؟   UCFL KOYOقیمت یاتاقان 

ما در   ها سخت شود. و یاتاقان ها بلبرینگغیر معتبر باعث شده خرید قطعات صنعتی و های  گذاریقیمت  گاه   انات ناپایدار ارزی ونوس

برای این منظور برای دریافت   های مشتریان گرامی خود را به بهترین شکل رفع کنیم. نیازدر تالشیم تا    مهندسی بازرگانی چاکو گروه  

 سایت با ما در تماس باشید. ، از طریق شماره تلفن های موجود در UCFL KOYOیاتاقان صنعتی   لیست قیمتآخرین 


