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 UCP NSKیاتاقان 

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

یاتاقان  یاتاقان های خارجی هستید، با ما همراه باشید تا از نحوه خرید  باکیفیت ترین برندهای  خرید    دنبال نیز دارند، اگر به  

UCP     برندNSK    آن به    دیو نحوه خر  متیمصرف، ق  یایمحصول، مزا  نیدر خصوص ا  یکامل تر  و اطالعات مطلع شوید

 .دیکن هیمحصول را ته نیبهتر ا ی با نگاه دیو بتوان دیدست آور

 

 یاتاقان چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

یاتاقان قطعه ای است که در بسیاری از ماشین آالت صنعتی به کار می رود، این قطعه اصطکاک میان قطعات سیستم های  

نگهداری محکم قطعات در کنار هم ، کاهش   حداقل می رساند و حرکت قطعات را نسبت به هم آسان تر می کند.مکانیکی را به  

دو حلقه و ساچمه های درون آنها در اندازه های   لرزش و سر و صدای ناشی از انتقال نیرو نیز از دیگر وظایف یاتاقان است.

) دارای ساچمه هایی با اشکال مختلف؛   یاتاقان ها به دو دسته رولبرینگ مختلف، مدل های متنوع یاتاقان ها را ایجاد می کنند.

 ) دارای ساچمه هایی گرد( تقسیم می شوند.  سوزنی، استوانه ای، مخروطی و...( و بلبرینگ

 

 چیست؟    UCP NSKمشخصات یاتاقان 

  گر یهمد  یسوار شدن قطعات مختلف بر رو  یده برادارننگه  ی از قطعات مستحکم در صنعت است که به عنوان نوع   ی کی  اتاقانی

 شوند.  ینصب م   گریهمد  یبر رو  اتاقان ی   لهیبه وس  یصنعت  ی روند. انواع مختلف چرخ دنده و شفت در دستگاه ها  ی ر مبه کا

یاتاقان    هستند. و...  UCT، UCP،UC یاتاقان های  ترین آن هااز جمله پر کاربردمختلف است که    یانواع مدل ها  یدارا  اتاقانی

UCP    که با حرفP   خود، به  چدنی  که با داشتن دو سوراخ در طرفین محفظه  است    دو سوراخه  داده می شود یک یاتاقاننشان

بکار  ثابت نگه داشتن عضو چرخنده سیستم های انتقال همچون رولیک ها،   جهت  UCPیاتاقان     .می گرددبدنه دستگاه متصل  

 می رود. 

 

 ساخت کدام کشور است؟UCP NSK  (UCP NSK bearings )یاتاقان 

راه    1916متر( در شهر توکیو ژاپن در سال    5میلی متر تا قطر    1در زمینه تولید انواع بلبرینگ) از قطر    NSKکمپانی معتبر  

  دارد. دفاتر فروش زیادی در بسیاری از کشورها از جمله؛ آلمان، انگلیس، آمریکا، برزیل، سوئیس و...  NSKکمپانی  اندازی شد.

 بازرگانی چاکو معتبرترین مرکز فروش این برند معتبر ژاپنی در ایران است.

 

 چه کاربردی دارد؟  UCP NSK اتاقانیکاتالوگ 

شماره فنی،    جنس، ،    اخلیقطر د،  مدل هاسایز،  در بردارنده اطالعاتی نظیر؛ ابعاد و     NSKبرند     UCPیاتاقان های  اتالوگ  ک

  کلیه اطالعات مورد نیاز جهت خرید این نوع یاتاقان ها دست یابید. د به  یکه با مطالعه آن می توان  می باشد جداول استاندارد و...  

  ان یبه کار رفته، ب  الیمتر  ت،یفیک  زانیآن ها، م  یبه همراه نام اختصار  انواع بیرینگ صنعتییا    اتاقانی   یمدل ها  امتمدرج  

 که در کاتالوگ مربوط درج خواهد شد.  هستند یاز موارد اتاقانی  یها  یژگیو  ریو سا متیمختلف محصول، ق یها دکاربر



 

 

 چگونه است؟  UCP NSK  اتاقانی دیخر

ژاپن می توانید، سفارشات خود را از طریق وب سایت گروه بازرگانی چاکو ثبت     NSKبرند   UCPخرید یاتاقان های  برای  

در کمترین زمان ممکن  و    را با مناسب ترین قیمت  خود  فروشگاه آنالین چاکو، همواره باکیفیت ترین محصوالت  سفارش کنید.

، باالترین سرمایه تیم مهندسی  در خرید محصوالت چاکو  قرار داده است.اعتماد شمااز سراسر کشور    عزیزدر اختیار مشتریان  

 .استچاکو 

 

 چقدر است؟    ی ان اس ک 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

از    یمختلف  یبرندهاباشد و    یم   یصنعت  نگ یبلبر  اتاقان ی   متیقکننده    نییتع  اتاقانی  تیفیبرند و ک  یبه طور کلعمل آورد.  

از آنجا که برند تولیدی، ابعاد، تنوع مدل و ... تعیین کننده  دارد.  یمتفاوت  یها متیشود که ق یدر بازار عرضه م اتاقانینوع  نیا

کارشناسان  با  ما  شماره های درج شده در وب سایت    با   NSKاست لذا جهت استعالم قیمت برند   UCPقیمت یاتاقان های  

 تماس بگیرید. واحد فروش 

 

 


