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 UCP NACHIاتاقان ی

که کیفیت ساخت متفاوتی    برخورد می کننددر بازار    از این نوع یاتاقان  با برندهای مختلفی   UCPهای    یاتاقانمصرف کنندگان  

حصوالت بسیار متنوعی از انواع بیرینگ به بازارهای مصرف جهانی عرضه می کند،  م  NACHI  ربرند معروف و معتبنیز دارند،  

  هستید، با ما همراه باشید. موجود در بازار ایران این برند شناخته شده UCP NACHI های   یاتاقاناگر مایل به خرید 

 

 یاتاقان چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

در بسیاری از ماشین آالت بزرگ و کوچک صنعتی است که از آن جهت تسهیل حرکت دو یا چند    کاربردیاتاقان قطعه ای پر  

در واقع یاتاقان بین دو یا چند قطعه اجازه می دهد تا حرکت خطی یا چرخشی داشته   قطعه نسبت به هم استفاده می شود.

این قطعات پرکاربرد در اندازه   رود و اینکه سر و صدا و لرزش را نیز کاهش می دهد. باشند، بدون اینکه دمای قطعات خیلی باال 

 های مختلفی تولید می شوند لذا تنوع زیادی نیز دارند. 

 

 چیست؟   UCP NACHIمشخصات یاتاقان 

از یک بلبرینگ با مشخصه   که به آن یاتاقان دو سوراخه یا دو پیچ ایستاده نیز گفته می شود، یاتاقانی تشکیل شده     UCPیاتاقان  

UC    و یک یاتاقان با مشخصهP  .یاتاقان های   استUCP    برندNACHI   به دلیل تحمل بارهای شعاعی و محوری از متریال

  یاتاقان انواع شماره فنی این نوع یاتاقان ها با یک عدد سه رقمی مشخص می شود که قطر شفت   بسیار مرغوبی تولید می شوند.

همچنین برای   هستند.  UCPیاتاقان کولر آبی و یاتاقان گیربکس نمونه ای از یاتاقان    رابطه مستقیمی دارد.نیز با این عدد  

 را از ما دریافت کنید.  NACHIبرند   UCP  اتاقانیکاتالوگ  اطالعات بیشتر می توانید 

 

 ساخت کدام کشور است؟ UCP NACHIیاتاقان 

معتبر    کمپانی    Toyama  شهر  در  1928  سال   در  ژاپن  کشور  در  واقع Nachi-Fujikoshiشرکت  این  شد،  اندازی  راه 

در حال   به بازارهای جهانی عرضه می کند.  Nachiبا نام تجاری    صنعتی  انواع بیرینگمحصوالت تولیدی خود را در زمینه  

 ژاپن در ایران توسط بازرگانی چاکو با کیفیت اصلی به فروش می رسد.   NACHIبرند  UCPحاضر، یاتاقان های 

 

 چگونه است؟ UCP NACHI   (UCP NACHI bearings )خرید یاتاقان  

مورد نیاز خود هستید، می توانید   UCPمعتبر با مجوزهای رسمی و قانونی برای یاتاقان های  چنانچه به دنبال یک تامین کننده  

چاکو محصوالت ناچی ژاپن را با باالترین کیفیت  ا اطمینان کامل خرید خود را انجام دهید.ب چاکو بازرگانی  مهندسی  از گروه 

امکان ارسال کاال به محل و همچنین امکان ثبت    صوب و قانونی به مشتریان محترم عرضه می کند.ساخت، با قیمت های م

ثبت نموده و سفارش به تعداد باال برای کلیه خریداران از سراسر کشور وجود دارد، لذا به راحتی می توانید سفارشات خود را  

 ناچی ژاپن در ایران می باشد.  UCP چاکو برترین عرضه کننده یاتاقان های منتظر دریافت آن در محل باشید. 

 



 چقدر است؟ یناچ UCP اتاقانی متیق

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

است چراکه  یکار  ندهیآ یبرا یگذار  هیسرما ی بلکه نوع  ستین نهیاز دست رفتن هز فابهتر، صر اتاقانی دیخر یبرا شتریب نهیهز

به    یریشگیپ   یاحتمال  راتیتعم  یبرا  نهیدستگاه و پرداخت هز  یها  یتوان از خراب  یو قطعات بهتر، م  زاتیقطعا با کمک تجه

در تعیین قیمت این نوع یاتاقان     UCP  و برند تولید کننده یاتاقان  تعداد خرید   سایز،   ،به طور کلی کیفیت ساختعمل آورد.  

برند ناچی را از واحد فروش جویا     UCP  یاتاقانقیمت  از طریق شماره های تماس درج شده می توانید  تاثیرگذار می باشد،  

 شوید.

 

 

 

 


