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 UCP KOYOیاتاقان 

در حال حاضر یاتاقان های این برند در  یاتاقان های باکیفیتی را به بازارهای جهانی عرضه کرده است،    ،  KOYOبرند معروف  

( هستید و  UCP KOYO bearings)   UCP KOYO  اتاقانی. اگر مایل به تهیه و خرید  کشور ما نیز به فروش می رسد

 در خصوص این محصول به دست آورید در این بحش با ما همراه باشید. قصد دارید اطالعات کامل تری 

 

 یاتاقان چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

استفاده از یک یاتاقان بین    یاتاقان است.  که یکی از مهم ترین این قطعات، در ماشین آالت صنعتی قطعات زیادی به کار می رود 

اصطکاک کاهش می یابد و دمای سیستم بیش از حد  که  ، به طوری  دو یا چند قطعه سبب حرکت نسبی بین آنها خواهد شد

در کنار هم  تر  حرکت قطعات نسبت به هم تسهیل شده و قطعات محکم   یاتاقانانواع  به کمک    از سوی دیگر باال نخواهد رفت.

از نوع فوالدی یاتاقان ها از چدن، فوالد، سرامیک و حتی پالستیک تولید می شوند که نوع سرامیکی   نگه داشته خواهند شد.

 سختی بیشتری دارد. 

 

 چیست؟ UCP KOYO اتاقانیمشخصات 

  .هستنداین قطعات پرکاربرد صنعتی    متنوع ترین و... نمونه هایی از    UCP، UCT، UC ، UCF  : یاتاقان ها انواع مختلفی دارند

اتصال محکم به بدنه دستگاه استفاده می  د که از آنها جهت  ندر دو طرف خود دارای دو سوراخ می باشاین نوع از یاتاقان ها  

این نوع یاتاقان برای ثابت نگه داشتن عضو هرزگرد سیستم های انتقال نظیر رولیک ها به کار می رود تا بدین ترتیب با   شود.

 کاهش اصطکاک، بارهای شعاعی و محوری هدایت و کنترل شوند.

 

 ساخت کدام کشور است؟ UCP KOYOیاتاقان 

توسط فردی به نام ایکدا تاسیس شد، محصوالت خود را در زمینه تولید انواع    1921که در سال    JTEKTکمپانی معروف  

 7کارخانه بیرینگ در  18این کمپانی صاحب  به بازارهای جهانی عرضه می کند. KOYOبلبرینگ و رولبرینگ با برند تجاری 

بازرگانی مهندسی  شرکت  این کمپانی است که توسط    UCP، یاتاقان    KOYO  یکی از محصوالت برند  کشور جهان می باشد.

 به فروش می رسد. کیفیت با باالترین  چاکو

 

 چگونه است؟  UCP KOYOخرید یاتاقان  

بازرگانی چاکو با کادر حرفه ای و باتجربه خود توانسته با عرضه محصوالت متنوع و بسیار باکیفیت، رضایت باالی مشتریان خود 

زایای خرید از تیم  مصوب و قانونی از مهم ترین مهای عرضه محصوالت با کیفیت اصلی و قیمت  را از سراسر کشور جلب نماید. 

  . بهترین ها را برای هموطنان گرامی در نظر گرفته ایم  اصل مشتری مداری،ما در بازرگانی چاکو با توجه به   مهندسی ما است.

  KOYOبرند    UCPیاتاقان خرید از این رو برای   خواهد بود.خرید از چاکو، تجربه یک خرید راحت، به صرفه و لذت بخش  

 از طریق شماره تلفن های موجود در سایت با واحد پشتیبانی در ارتباط باشید. 

 



 چقدر است؟ ویکو  UCP اتاقانی متیق

ابعاد محصول و ... دقت  هنگام خرید باید به برند تولیدکننده، کیفیت محصول، تعداد خرید،  در   UCPیاتاقان های    مصرف کننده

   UCPاطالع از قیمت یاتاقان های  با توجه به این عوامل تعیین می شود، از این رو جهت    UCPهای    کند زیرا قیمت یاتاقان

 .واحد فروش ما از طریق شماره های درج شده تماس بگیریدرند کویو با ب

 

 


