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 UCP NTNیاتاقان 

محصول در برند    نیرا در صنعت برعهده دارند. ا یمتنوع  اری شود و عموما کاربرد بس یاستفاده م  یمختلف ع یها در صنا  اتاقانیاز 

می باشد،     NTNبرند   UCP یکی از برندهای معروف تولیدکننده یاتاقان های    رسند که  یدر بازار به فروش م   یگوناگون  یها

ته  زیاگر شما ن ا  دیهست  UCP NTN  اتاقانی  دیو خر  هیبه دنبال  در    یتا اطالعات کامل تر  دیبخش با ما همراه باش  نیدر 

 .دیکن افتیو... در متیق  د،ی خر طیمحصول، شرا نیخصوص ا

 

 یاتاقان چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

  یاتاقان قطعه ای پرمصرف در بسیاری از ماشین آالت صنعتی است که اجازه حرکت نسبی بین دو یا چند قطعه را می دهد. 

یاتاقان ها از دو حلقه و   کاهش لرزش و محکم نگه داشتن قطعات خواهد شد.یاتاقان سبب کاهش اصطکاک، کاهش سر و صدا، 

ساچمه هایی به شکل های مختلف ساخته می شوند، یاتاقان با ساچمه گرد، بلبرینگ نام دارد در حالی که یاتاقان با اشکال  

 مخروطی، سوزنی و ... رولبرینگ نامیده می شوند. 

 

 چیست؟ (  UCP NTN bearings)  ان تی ان  UCPمشخصات یاتاقان 

،  های آبییاتاقان های کولر در دو طرف محفظه خود دارد لذا به آن یاتاقان دو سوراخه نیز گفته می شود. دو پیچ  UCPیاتاقان 

و یک یاتاقان با   UCیک بلبرینگ با مشخصه   می باشند. UCPاز یاتاقان های  هایی نمونه ماشین آالت صنعتی  ها وگیربکس 

با قطر    UCPنشان دهنده شماره فنی یاتاقان هایعدد سه رقمی    هستند.  UCPاجزای تشکیل دهنده یاتاقان های    Pمشخصه  

، دارای ارتفاع شفت باالیی هستند و از آنجا که قطر لوله های  UCPیاتاقان های   این نوع یاتاقان ها رابطه مستقیمی دارد.  تشف

 یاتاقان ها متفاوت است، تنوع آن نیز بسیار باال می باشد. شفت این نوع 

 

 ساخت کدام کشور است؟  UCP NTNیاتاقان 

این کمپانی محصوالت   فعالیت های صنعتی خود را در زمینه تولید بلبرینگ آغاز کرد.  1918در سال    NTNکمپانی ژاپنی   

ژاپن را با    NTNبرند   UCP  بازرگانی چاکو، یاتاقان های   کند. خود را به بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران صادر می  

 کیفیت اصلی در ایران به فروش می رساند. 

 

 چگونه است؟  UCP NTN  خرید یاتاقان

را   فروشی مرکزلذا مصرف کنندگان جهت خرید  کیفیت و قیمت دو عامل بسیار مهم در خرید بسیاری از قطعات صنعتی است،

ی خود را از برندهای  زرگانی چاکو، یاتاقان هابا خود لحاظ کند.  عرضه محصوالتانتخاب خواهند کرد که این دو فاکتور را در  

چاکو، به صورت   بازرگانیفروش کلیه برندهای یاتاقان از    معتبر که دارای باالترین استانداردهای تولید هستند، انتخاب می کند.

کلیه مشتریان محترم می توانند به صورت غیرحضوری  محصوالت  است.وب و قیمت های مناسب  تضمین شده با کیفیت مطل

سفارشات خرید خود را از طریق وب سایت  کافی است که    را خریداری کنند.   بازرگانی چاکومهندسی  عرضه شده توسط  

 تخصصی ما ثبت کنید. 

 



 چقدر است؟ UCP NTNقیمت یاتاقان 

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

   UCPقیمت یاتاقان های  . دیدر انتخاب فروشنده مناسب داشته باش  ی منظور الزم است توجه کاف نیگذارند که به هم یخود م

 برند     UCPیاتاقان قیمت  ابعاد یاتاقان و... تعیین می گردد، از این رو  با توجه به کیفیت ساخت، برند تولیدی، تعداد خرید،  

NTN  ،جویا شوید ژاپن را از واحد فروش ما، از طریق شماره های درج شده در سایت . 

 


