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 UCP FAGیاتاقان 

. از یاتاقان ها در  از باکیفیت ترین این نوع یاتاقان ها می باشد   FAGبرند معتبر     UPCان  یاتاق  خریدارانبرای آن دسته از  

صنایع مختلفی استفاده می شود و عموما کاربرد بسیار متنوعی را در صنعت برعهده دارند. این محصول در برند های گوناگونی  

یکی از معتبر ترین برند های حال حاضر است. اگر شما نیز به دنبال تهیه و خرید    FAGدر بازار به فروش می رسند که برند  

هستید در این بخش با ما همراه باشید تا اطالعات کامل تری در خصوص این محصول، شرایط خرید،    UCP FAGیاتاقان  

 قیمت و... دریافت کنید. 

 

 

 

 یاتاقان چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

استفاده از یاتاقان    ها استفاده می شود.در ماشین آالت صنعتی از یاتاقان    به همک میان دو قطعه متصل  به منظور کاهش اصطکا

  سایز بندیدارای شکل و   ها  یاتاقان سبب می گردد که دمای قطعات باال نرود و از آسیب به سایر اجزای ماشین جلوگیری شود.

 و... نمونه ای از یاتاقان های پرکاربرد صنعتی هستند.  UCT، UCP، UCهای مختلفی هستند،  

 

 اف آ  گ   UCP اتاقانیمشخصات بررسی 

) ماشین آالت، تجهیزات با انتقال نیرو، گیربکس و...( است   در صنایع بزرگ و کوچکها  ترین یاتاقان    پراستفادهاز    UCPیاتاقان  

با داشتن دو سوراخ در طرفین محفظه خود، به   یا یاتاقان دو سوراخه  UCPیاتاقان   نشان می دهند.  Pکه عموما آن را با حرف  

اعتمادتر به سیستم   سبب اتصال ایمن تر و قابل  UCPوجود یک ضامن در قسمت باالیی یاتاقان  بدنه دستگاه متصل می شود. 

مورد استفاده قرار همچون رولیک ها،  این نوع یاتاقان به منظور ثابت نگه داشتن عضو چرخنده سیستم های انتقال  خواهد شد. 

 می گیرد. 

 

 ساخت کدام کشور است؟  UCP FAGیاتاقان 

و صنایع هوایی فعالیت می کند، توسط فردی به نام فردریک  خودرو سازیکه در زمینه تولید محصوالت    FAGکمپانی آلمانی  

شده    Schaefflerمیالدی زیر مجموعه گروه    2001این کمپانی که از سال   میالدی راه اندازی شد.  1883فیشر، در سال  

 به بازارهای مصرف کشورهای سراسر جهان عرضه می کند.  FAGاست، محصوالت خود را تحت برند تجاری 

 



 چه کاربردی دارد؟  UCP FAGاتاقان کاتالوگ ی

انواع  برای  یید و ... کاتالوگ ها بکار رفته در محصول، کاربر  الیها، سال ساخت، نوع متر  یژگیمحصول، و  طیاطالع از شرا  یبرا

است را تهیه و ناسب  که به نظرتان مت  یو محصول  دیآن را مطالعه کن  دیتوان  یچاکو م   تیر ساشده است که د  هیته  یاتاقان

  یهااست تا با شماره  ی. فقط کافدینگران نباش  د،یدینرس  یاجه یبه نت  در سایت  ت موجودمحصوال  نیهم در ب  اگر  خریداری کنید.

کاتالوگ  و دانلود  ا مطالعه  ب   شود.  یشما است به شما معرف  ازید ن که مور  یمحصول  نیتا بهتر  دیچاکو در تماس باش  تیسا  یبانیتپش

مدل، قطر شفت، جنس بدنه،  می توان به بسیاری از مشخصات این نوع یاتاقان ها از قبیل؛ سایز،   UCP FAG   های    یاتاقان

   دست یافت. جداول استاندارد و... ،تصاویر شماره فنی، ابعاد،

 

 چگونه است؟   FAG UCP خرید یاتاقان

نمود، بازرگانی چاکو معتبرترین ارائه دهنده را تهیه    با کیفیتاورجینال و    محصوالتمی توان    عتبر فروشم  نمایندگی هایاز   

  برای فروش   ابستر مناسبی ربا فروش آنالین    بازرگانی چاکو  مهندسی ما در گروه آلمان در ایران می باشد.   FAGمحصوالت  

تضمین کیفیت یاتاقان های    به محل،  ارسال کاال مصرف کنندگان از سراسر کشور فراهم ساخته ایم.برای     UCPیاتاقان های  

UCP  چاکو می باشد.  فروش با قیمت های مصوب و معقول از مزایای های برجسته خرید از و 

 

 چقدر است؟ UCP FAGقیمت یاتاقان 

کیفیت   ورها می توان بهاز جمله این فاکت که  هستند  رگذاریتاث  یعوامل مختلف  FAGبرند     UCPاتاقانی  متیق  نییتع  در

می توانید    در وب سایتدرج شده   تلفن های، از این رو با تماس از طریق شماره  اشاره کردو ...  سایز، مدل  ساخت، برند تولیدی،  

   با واحد پشتیبانی ما در تماس باشید تا اطالعات کامل تری در خصوص قیمت این نوع از محصوالت به دست آورید.


