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 UCFL NSKیاتاقان 

ها و  باعث کاهش فرسایش آنن قطعات در هنگام حرکت  امی های دوار است که با کاهش اصطکاک  در دستگاه  مهم   اییاتاقان قطعه

ها و  های مختلف در شکلها بنا به کاربردشان در دستگاهیاتاقان  شود.طوالنی شدن عمر آن میدر نتیجه بهبود عملکرد دستگاه و  

است که توسط برند های متنوع ای تولید می شود. برند    UCFLیکی از انواع این مدل ها، یاتاقان   شوند.تولید میابعاد گوناگون  

NSK    از موفق ترین برند های تولیدی صنعت یاتاقان است که با استفاده از تکنولوژی های بروز توانسته است یاتاقان های مدل یو

هستید با ما همراه باشید تا اطالعات کامل   UCFL NSKسی فی ال را تولید کند، از این رو اگر شما به دنبال تهیه و خرید یاتاقان  

 دست آورید و با روش های خرید و تهیه آن آشنا شوید. تری در خصوص این محصول به

 

 UCFL NSKآشنایی با یاتاقان 

تا صنایع    گرفتهد؛ از لوازم خانگی مانند ماشین لباسشویی  نرومروزی به کار میا  فادههای مورد استدستگاه  متمادر  تقریباً    یاتاقان ها 

فضاهای    در است که ابعاد کوچکی داشته و    UCFLها، یاتاقان چشمی یا یاتاقان  یکی از انواع این یاتاقان. هوافضا و کشاورزی و ...

به دلیل تحمل بارهای محوری و شعاعی و سرعت متناسب، از جمله   UCFLهمچنین یاتاقان   شود.به کار برده میو کوچک  محدود  

 شوند که از استحکام باالیی برخوردار هستند. ها معموالً از جنس چدن و فوالد تولید میهای بسیار پرکاربرد است. این یاتاقانیاتاقان

 

 

 

 NSKشرکت مزیت انتخاب 

 Takehikoمیالدی توسط آقای    1916است که در سال  بلبرینگ  و    یاتاقان   انواعساخت    یک شرکت ژاپنی در حوزه   NSKشرکت  

Yamaguchi    المللی  میالدی گروه بین  1990در سال  این شرکت   پایه گذاری شد.ژاپن  توکیو  درUPI  دو    این گروه  را خرید که

المللی بین  دیگر در انگلستان، سوئیس و آلمان به یک شرکت    آلمانی و انگلیسی داشت و پس از تأسیس چند کارخانه  زیر مجموعه 

این شرکت با ساخت محصوالت باکیفیت و متنوع از جمله  شد.تبدیل  اع بلبرینگ و یاتاقان  ساخت تجهیزات صنعتی و انو  حوزه   در

 کاال دارد. توزیع  شبکه رود و در سراسر جهان ش در انواع صنایع خانگی و صنعتی به کار میمحصوالتهایی است که شرکت



 

 UCFL NSKمشخصات یاتاقان 

های مناسبی برای ر خوبی برخوردار است و دقت باال در ساخت آن نیز باعث شده تا ویژگیایاز کیفیت بس  UCFL NSKیاتاقان  

مشخصات و    از جمله  ست؛این کاال  کیفیت و اصالت  ند که نشان دهندهها دارای مشخصاتی هستیاتاقاناستفاده داشته باشد. این  

 برند ان اس کی می توان به موارد زیر اشاره کرد:   UCFLویژگی های یاتاقان  

 دقت در سرعت و چرخش •

 ن بودن سطح اصطکاک و کاهش فرسایش قطعات یپای •

 دقیق کامالً  و اندازهابعاد  •

 بلبرینگ کامالً مستحکم بدنه و   •

 دقیق قطعات به دلیل دقیق بودن ابعاد و استحکام یاتاقانروی هم سوار شدن کامالً  •

 ترین میزان صدا و لرزشپایین •

 

 از بازرگانی چاکو به چه صورت است؟ ان اس کی  UCFLخرید یاتاقان  

تأثیرشان بر سالمت طوالنی مدت دستگاه بسیار مهم است.  ها و همچنین  آن   بودنخرید محصوالت و قطعات صنعتی با توجه به گران  

شکل از مهندسان و متخصصان ها و اطمینان از اصل بودن کاال، تیم مهندسی چاکو با کادری متبرای انتخاب درست قطعات دستگاه

  سنامه ان اس کی و دریافت شنابرند    UCFLهای  خرید یاتاقانبرای   پردازد.شتریان گرامی میخدمات به م  ه به ارائه این عرص

شماره تلفن های موجود در سایت با ما در تماس باشید تا کارشناسان ما در واحد فروش، شما را در این  لطفاً از طریق    ، ت کاالاصال

 مسیر راهنمایی کنند. 

 

 چقدر است؟ UCFL NSKقیمت یاتاقان 

توان به قیمت نهایی آن اشاره نمود. این فاکتور مهم باید در دسترس ترین عامل در مقایسه و حتی در خرید محصول میاز مهم

نوسانات بازار و ارز   قیمت محصوالت به دلیل راحتی به مقایسه و بررسی ارزش خرید یک محصول پرداخت.مشتری باشد تا بتوان به 



مهندسی بازرگانی  شرکت  نیز مجددا با    UCFL NSKمین جهت برای اطالع از موجودی و قیمت یاتاقان  هستند. به هیر  متغ

 از طریق شماره تلفن های موجود در سایت در تماس باشید.  چاکو

 


