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 UCFL NTNیاتاقان  

محدود کردن میزان و نوع حرکتشان به یاتاقان نیاز  حرکت و همچنین  کاهش ساییدگی و اصطکاک هنگام  های دوار برای  دستگاه

یکی از نمونه های پرفروش این محصول، یاتاقان   شوند. به انواع مختلفی تقسیم می  عملکردشانجه به کاربرد و  ها با تویاتاقان  دارند.

موفق به تولید این محصول پرکاربرد شده است. اگر شما نیز قصد تهیه و خرید   NTNاست که این بار برند    UCFLچشمی یا  

بتوانید   را دارید با ما در ادامه همراه باشید تا اطالعات کامل تری در خصوص این محصول به دست آورید تا UCFL NTN اتاقان ی

 خرید خوب و مناسبی را تجربه کنید.

 

 UCFL اتاقانیآشنایی با  

ر صنایع گوناگون دارد و به دلیل کوچک  که کاربردهای بسیاری د  ها استنیز یکی از انواع یاتاقان  UCFLیاتاقان چشمی یا یاتاقان  

 تحمل کند.  را به خوبی  بارهای شعاعی و محوری  تواندمیاین نوع یاتاقان    همچنین  ؛بودنش برای فضاهای محدود بسیار مناسب است

  UCFL  یاتاقانقطر    میزان اندازه  گیرند.در جای مناسب قرار می  آن است  شان روی بدنهاز طریق دو پیچ که جایگاه  UCFLیاتاقان  

 کند. یاتاقان تطابق پیدا می و شفت متناسب آن نیز بر اساس کد سه رقمی حک شده روی بدنه

 

 انتخابی مطمئن   NTNشرکت  

میالدی در ژاپن تأسیس شد و    1918است. این شرکت در سال  NTNانواع برینگ و یاتاقان در جهان، شرکت  سومین تولیدکننده

در نخستین شرکت ژاپنی در این عرصه است که    NTN  شرکتمشغول شد.    هاو رولبرینگ انواع یاتاقاناز همان زمان به ساخت  

  60و    50های  در دهه کنترل کیفیت در دنیاست.دمینگ شد. این جایزه از معتبرترین جوایز    هموفق به دریافت جایز  1954سال  

ای جدید در با ساخت کارخانه  1963ی بازارهای اروپایی شود و در سال  با گسترش خود توانست وارد عرصه میالدی این شرکت  

تولیدات خود    2008در سال    SNRخرید شرکت فرانسوی  پس از    NTNشرکت    آمریکا، توانست به این قاره نیز به تولید بپردازد.

از جمله صنایع هوافضا،   نیز گسترش داد.را در صنایع گوناگونی   ... و  دریافت    NTN  شرکتهمچنین   کشاورزی، خودروسازی  با 

 کند که از سراسر دنیا خواهان آن هستند. های استاندارد بین المللی محصوالت باکیفیتی در تراز جهانی تولید میگواهینامه

 



 ان تی ان   UCFLمشخصات یاتاقان  

 

کیفیت بدنه و برینگ داخلی آن و هماهنگی    ،شود. دقت در ساخت این محصولبا کیفیتی باال تولید میان    تی   ان  UCFLیاتاقان  

مله ویژگی ها و مشخصات کاربردی این مدل یاتاقان  از جمناسب با دیگر قطعات باعث شده تا این محصول بسیار کاربردی باشد.  

 عبارت است از:

 اصطکاک پایین یاتاقان و کاهش ساییدگی در دیگر قطعات •

 و سرعت سرعت باال و دقیق بودن میزان چرخش •

 ر اندازه و ابعاد دقت د •

 استحکام بدنه •

 لرزش و صدای کم در حین کار •

 

 

 

 

 از سایت چاکو   تی ان  ان  UCFL  یاتاقان  خرید

ب و راهنمایی  اطالعات مناس از متخصصان و کادری مجرب و ماهر تشکیل شده است. هدف ما ارائهگروه مهندسی چاکو  تیم مشاوره

در همین جهت برای تهیه و   تجربه کنند.  چاکومهندسی بازرگانی  است تا خریدی به صرفه و مطمئن را با گروه    میمشتریان گرا

 خرید این محصول می توانید از طریق شماره تلفن های موجود در سایت با ما در تماس باشید. 

 

 چقدر است؟ UCFL NTNقیمت یاتاقان  

توان به قیمت نهایی آن اشاره نمود. این فاکتور مهم باید در دسترس امل در مقایسه و حتی در خرید محصول میوترین ع از مهم

عوامل بسیار متعددی بر روی قیمت نهایی   راحتی به مقایسه و بررسی ارزش خرید یک محصول پرداخت.بتوان بهمشتری باشد تا  



از این رو برای دریافت لیست آخرین  یک محصول تاثیر   از مهم ترین آن هاست.  ارز یکی  یاتاقان قیمت  گذار هستند که تغییر 

UCFL  برندNTN  .از طریق شماره تلفن های موجود در سایت با ما در تماس باشید 


