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 UCFL SKFیاتاقان  

وظیفهیاتاقان که  در صنعت هستند  مهمی  بسیار  قطعات  از   داشتننگهیکپارچه    ها  جلوگیری  و  یکدیگر  کنار  در  متحرک  قطعات 

کند  در دستگاه مستقر می موردنظرها را در محل  ها و چرخدندهها، چرخشفت UCFLیاتاقان  اصطکاک و فرسایش قطعات را دارند. 

در صنعت    کند. میهنگام قطعات جلوگیری   فرسایش زود   نهایت دراز اصطکاک، ساییدگی و  و با تحمل بارهای محوری و شعاعی  

روانه بازار شده است.    SKFاین بار توسط برند    UCFLشاهد انواع مختلف و متفاوتی از یاتاقان ها هستیم که نوع پرکاربرد آن یعنی  

را دارید با ما در این بخش همراه باشید تا اطالعات کامل تری در خصوص این محصول   UCFL SKFاگر قصد تهیه و خرید یاتاقان  

 به دست آورید. 

 

 SKF  UCFL یاتاقان ها در چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرند؟ و آشنایی با یاتاقان

از انواع متنوعی برخوردار    صنعت،  شوند به همین خاطر متناسب با نیازمی  کاربردهبههای مختلف  ها در صنایع گوناگون و دستگاهیاتاقان

یاتاقان    اش به یاتاقان چشمی معروف است.که به دلیل شکل ظاهری بوده  UCFLهای پرکاربرد، یاتاقان یکی از انواع یاتاقان  هستند.

UCFL SKF و   معموالً از فلزاتی چون آهن و چدن و فوالد استجنس آن های صنعتی است و اهاز پرکاربردترین قطعات در دستگ

برای  کوچک خود    به دلیل شکل ظاهری و ابعاد  UCFLیاتاقان    شوند.هره در جای مناسب خود وصل میی دو پیچ و مبه وسیله 

 کاربردی است.فضاهای محدود و کوچک 

 

 آشنا شوید! SKFکمی با برند  

SKF    به سوئدی(Svenska Kullager Fabriken  ) بیرینگ صنعتیانواع  ی تولید و توزیع  سوئدی است که در زمینه  شرکتی  ،

  تأسیس میالدی در سوئد    1907در سال  که  این شرکت    کند. روانکارها، ابزارهای مکاترونیک، تجهیزات انتقال نیرو و ... فعالیت می

به دلیل کیفیت ساخت   است.و یاتاقان  های ساخت و توزیع تجهیزات صنعتی مانند انواع برینگ  ترین و معتبرترین شرکتاز بزرگشد  

صنایع پتروشیمی،   ازجملهروند؛  ناگونی به کار میدر صنایع گوشرکت    تولیدات این  SKFدر محصوالت شرکت    کاررفتهبهو مواد  

 ...   مس و ، صنعتصنایع فوالدکشاورزی،  آالتماشینصنایع غذایی و 

 



 SKF   UCFL مشخصات یاتاقان

و بهترین مواد مصرفی از    وریافن  روزترینبه  به کارگیری  با    SKF   UCFL نیاتاقاها،  یاتاقان  میان انواع برندهای تولیدکننده  از

می شود. یاتاقان صنعتی  چند قطعه  ای دو خطی یا چرخشی  منجر به حرکتاست که ای قطعه  اتاقانی .برخوردار است  یکیفیت باالی

به کار برده می شود و از جمله اجزای اصلی مورد استفاده در انواع ماشین آالت و تجهیزات صنعتی  حرکت همزمان چند قطعه  جهت  

 می توان به موارد زیر اشاره نمود: این محصولهای ویژگی تریناز مهماست. 

 شود. دستگاه می ت و اصطکاک و فرسایش کم که سبب حفظ کیفیت دیگر قطعا •

 ساختار محکمی دارد. باکیفیت به دلیل مواد اولیه •

شماره فنی سه رقمی که روی محصول   و  شوندگوناگون در ابعاد مختلفی ساخته می  کاربرهایبنا به    UCFL SKFیاتاقان   •

 .حک شده است با قطر شفت هماهنگ است

 

 از بازرگانی چاکو UCFL SKFخرید یاتاقان  

بهترین   ارائهباید توجه داشت برای خرید مطمئن بهترین کار مراجعه به فروشندگان معتبری است که با تضمین کیفیت و تعهد در  

این برند آلمانی    کند محصوالتتضمین میتیم مهندسی ما با داشتن کادری مجرب و متعهد،    خدمات به فکر مشتریان گرامی هستند.

همواره در مشاوره و خدمات    و ارائهبرای راهنمایی    چاکو  بازرگانی  مهندسیمشاوران ما در تیم    ارائه دهد. کیفیتی بسیار باال    را با

تنها کافی است از طریق شماره تلفن های موجود در سایت با ما در تماس    UCFL SKFبرای خرید یاتاقان    کنار مشتریان هستند. 

 باشید تا مشاوران ما بتوانند شما را در این زمینه راهنمایی کنند. 

 

 چقدر است؟   اس کا اف  UCFLقیمت یاتاقان  

  .این محصول بسته به عوامل متغیر داخلی و خارجی متغیر است و نمی توان قیمت ثابت و مشخصی را برای آن در نظر گرفتقیمت  

  UCFLیاتاقان  قیمت  آخرین  جهت اطالع از  لطفاً  کند. به همین خاطر  ر مییمتناسب با نوسانات بازار تغیقیمت محصوالت صنعتی  

 با ما در تماس باشید.  SKFبرند 


