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 UCP INAیاتاقان 

انتخاب باکیفیت ترین این نوع یاتاقان ها نیاز به شناخت توسط کمپانی های متعدد خارجی تولید می شوند،     UCPیاتاقان های  

تا اطالعات کامل تری در    هستید، با ما همراه باشید INAبرند   UCP مایل به خرید یاتاقان    چنانچهبرند تولیدکننده دارد،  

 خصوص قیمت، نحوه خرید، مشخصات و... به دست آورید. 

 

 

 

 و چه کاربردی دارد؟ یاتاقان چیست؟

یاتاقان، اجازه    یک  مورد استفاده قرار می گیرند. ها با تنوع در شکل و ابعاد در بسیاری از ابزار و ماشین آالت صنعتی    یاتاقان

محکم  در کنار هم  را  قطعات  به کمک یاتاقان می توان  در واقع   مکانیکی را می دهد.حرکت نسبی مشخصی بین دو یا چند قطعه  

را  حرکت قطعات نسبت به هم    . عالوه بر این موارد می توانرا کاهش دادهای مکانیکی  اصطکاک بین قطعات سیستم  کرد و 

یاتاقان ها از دو حلقه و تعدادی ساچمه     جلوگیری کرد.  سرو صدای ناشی از انتقال نیرو قطعات  وو از ایجاد لرزش    کردتسهیل  

 شکل ساچمه ها تعیین کننده نوع یاتاقان می باشد. تشکیل می شوند که 

 

 چیست؟ اینا   UCPمشخصات یاتاقان 

می    متصل  دستگاهکه به واسطه این دو سوراخ به بدنه    گفته می شودنیز    سوراخهیا دو  یاتاقان ایستاده دو پیچ  ،  UCPیاتاقان  به  

با داشتن دو سوراخ و همچنین   UCPمحفظه چدنی یاتاقان   صنعتی است.  یاتاقانانواع  پرمصرف ترین    از  این نوع یاتاقان  گردد،

ک  ، یUCPدر یاتاقان های  با سختی و استحکام باالی خود سبب پایداری نصب این یاتاقان در دستگاه های مختلف شده است.

این نوع از یاتاقان    خواهد بود.ان  اقشفت یاتاقان رابطه مستقیمی دارد، مشخص کننده شماره فنی یات  با قطرعدد سه رقمی که  

 لذا از جمله یاتاقان های با عمر مفید باال هستند.  تحمل  بار شعاعی و هم بار محوری را دارند هم   ها

 

 ساخت کدام کشور است؟  UCP INAیاتاقان 

در    INAکمپانی   راه اندازی شد.  Schaefflerو گروه    Wilhelmتوسط برادران    1946در سال   INAکمپانی معروف آلمانی 

باکیفیت    صنعتیانواع بیرینگ  این کمپانی آلمانی با عرضه   ینگ های سوزنی خود را منتشر کرد.اولین کاتالوگ بیر  1995سال  



بازرگانی چاکو در ایران محصوالت   در بین مصرف کنندگان جهانی و همچنین مصرف کنندگان ایرانی به خوبی شناخته شده است.

 کنندگان ایرانی قرار می دهد. ر اختیار مصرف د با باالترین کیفیت ساخت را  INAکمپانی  

 

 چگونه است؟  UCP INA   خرید یاتاقان

ما در گروه بازرگانی چاکو    خریدی باکیفیت از برند اصلی را تضمین خواهد کرد.همواره خرید از یک نمایندگی رسمی و معتبر،  

همچنین برخورداری از قیمت های مصوب  خود را تضمین کیفیت خواهیم کرد.با ارائه برندهای اصل و اورجینال کلیه محصوالت  

 چاکو  شرکت  را از  UCP INA bearingsمی توانید  و معقول از دیگر مزایای خرید از ما خواهد بود، پس با اطمینان خاطر  

 تهیه کنید.

 

 چقدر است؟ UCP INAتاقان قیمت یا

محصوالت    یمعقول بر رو  ر یغ   یها  متیاز فروشگاه ها ق  یکه برخ   دیدقت داشته باش  د،یرا دار  UCP  اتاقانی  دیاگر قصد خر

که پرداخت   دی. فراموش نکندیدر انتخاب فروشنده مناسب داشته باش  یمنظور الزم است توجه کاف  نیگذارند که به هم  یخود م

یاتاقان    .است  یکار  ندهیآ  یبرا  یگذار  هیسرما  یبلکه نوع   ستین  نهیاز دست رفتن هز  فابهتر، صر  اتاقانی  دیخر  یبرا  شتریب  نهیهز

تولیدی و... هستند لذا قیمت های متفاوتی نیز دارند، جهت اطالع از دارای تنوع مدل، سایز، قطر داخلی، برند     UCPهای  

 با کارشناسان واحد فروش ما از طریق شماره درج شده تماس حاصل فرمائید.   INAبرند    UCPقیمت یاتاقان  


