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 UCFL TIMKEN  یاتاقان 

از    این محصول  .است  ای برای کاهش اصطکاک قطعات، کاهش ساییدگی و محدود و مشخص کردن حرکات قطعاتیاتاقان وسیله

یاتاقان ها   که کیفیت آن ضامن کیفیت و طول عمر مناسب دستگاه خواهد بود.  به شمار می رودهر دستگاهی  در  ترین قطعات  مهم

است که این بار    UCFLدر انواع مختلفی توسط برترین برند های جهانی تولید می شوند که یکی از پرفروش ترین آن ها یاتاقان  

هستید با ما در ادامه همراه    UCFL TIMKEN  اتاقانیاگر شما به دنبال تهیه و خرید   برند تیمکن موفق به تولید آن شده است.

 مل تری در خصوص قیمت و نحوه خرید این محصول به دست آورید.باشید تا اطالعات کا

 

 آشنایی با یاتاقان یو سی اف ال و نحوه اتصال آن به دستگاه های مختلف

متفاوتی ساخته   انواعکاربرد و شکل دستگاه در    حسببهها نیز  های مکانیکی در سراسر زندگی، یاتاقانامروزه با گسترش انواع دستگاه

  است که به یاتاقان چشمی نیز معروف است  UCFLهایی که در صنایع گوناگونی کاربرد دارد یاتاقان  یکی از انواع یاتاقان  شوند.می

تو میو  تولید  بسیاری  سازندگان  دستگاهسط  در  و  میشود  کار  به  محدود  فضای  با  شدن   رود.هایی  پیچ   UCFL  یاتاقانبرای 

TIMKEN   انطباق  روی یاتاقان    شده حکشفت و یاتاقان نیز بر اساس کد سه رقمی    قطر  است.   شدهیهتعبی آن  سوراخ روی بدنه  دو

 . پذیر است

 

 Timkenشرکت آشنایی با 

که در ابتدا    این شرکت  و پسرش ویلیام تأسیس شد.   (Henry Timken)  تیمکن  هنریتوسط    1899در سال    Timkenشرکت  

  گ فوالد در پترزبور  اکز ساختمراکز خودروسازی کلیولند و مرو محور تیمکن نامیده شده بود، برای نزدیک بودن به  رینگ  شرکت ب

صنایع دفاعی به فوالد،    یژهوبهنگ جهانی و نیاز صنایع  با شدت گرفتن ج کانتون در ایالت اوهایو بردند.، شرکت خود را به  و کلیولند

بازار از  نیاز شدن  با هدف بی  1917کرد در سال  یت میلو برینگ فعا  انواع یاتاقانی ساخت  حوزه که در ابتدا در    Timken  شرکت

در سال   های خودش استفاده کرد.های خود از فوالد و ساختهبرای تولید یاتاقان ترتیبینابهکرد و تولید فوالد و لوله  ، اقدام به فوالد

ی ی کاری تقسیم شد: شرکت تیمکن که در حوزهحوزه  به دو شرکت با دو   Timkenبه دلیل اصرارهای سهامداران شرکت    2014

 تولید فوالد به فعالیت مشغول است. ی کند و شرکت استیل تیمکن که در حوزه تولید یاتاقان و بلبرینگ فعالیت می



 

 

 UCFL TIMKENمشخصات یاتاقان  بررسی  

حرکت همزمان چند  می شود. یاتاقان صنعتی جهت  چند قطعه    ایدو  خطی یا چرخشی    منجر به حرکتاست که  ای  قطعه    اتاقانی

  انواع یاتاقان   همه  به کار برده می شود و از جمله اجزای اصلی مورد استفاده در انواع ماشین آالت و تجهیزات صنعتی است. قطعه  

ها و کاربردهایشان از یکدیگر متمایز و مشخص  ها بر اساس ویژگییاتاقان  های منحصر به خود را دارند. بر اساس کاربردهایشان ویژگی

  شود:اشاره می UCFL TIMKENبه برخی از مشخصات یاتاقان   در زیرشوند.  می

 چدن در ساخت آناستفاده از فوالد و استحکام باال به دلیل  •

 دقت در میزان چرخش و هماهنگی با دیگر قطعات  •

 کاهش لرزش •

 کاهش ساییدگی و اصطکاک  •

 تحمل بارهای محوری و شعاعی  •

•  

 به چه صورت است؟  UCFL TIMKENخرید یاتاقان  

همین منظور، تیم    به  .استهای تقلبی، نیازمند دقت بسیاری  خرید محصوالت و قطعات صنعتی اصل با توجه به فراگیر شدن نمونه

راهنمایی و کمک به مشتریان گرامی برای انتخابی درست و باکیفیت، خریدی    درصدد است تا با ارائهازرگانی چاکو  ی گروه بمشاوره

متعهد  کاال،  ی اصالت  شناسنامهی  ارائهای متخصص و  با فراهم آوردن مجموعه   مهندسی بازرگانی چاکوروه  گ مطمئن را میسر سازد.

از این رو شما برای سفارش این محصول می توانید از طریق شماره  ترین محصوالت را به بازار عرضه کند.است تا بهترین و اورجینال 

 تا مشاوران ما در این زمینه شما را راهنمایی کنند.  تلفن های موجود در سایت با ما در تماس باشید 

 



 چقدر است؟  UCFL TIMKENقیمت یاتاقان  

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

به  بتوان  تا  باشد  پرداخت.مشتری  ارزش خرید یک محصول  به مقایسه و بررسی  توانید    مشتریان گرامی راحتی  به دلیل  شما می 

طریق شماره تلفن های موجود در سایت با ما در تماس  از    برند تیمکن  UCFL  یاتاقانقیمت  نوسانات بازار و ارز برای اطالع از  

  باشید.


