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 UCP SKFیاتاقان 

به عنوان یکی  UCP SKF، یاتاقان بخشدر این  یاتاقان ها با توجه به شکل ظاهری خود، کاربردهای مختلفی دارند، از این رو

انواع  .مورد بررسی قرار گرفته شده استبه بازار عرضه می شود،  چاکو    بازرگانییاتاقان های پرمصرف که توسط تیم  از انواع  

 چنانچه قصد خرید یاتاقان  موجود است،  کشور    در بازار  از برندهای معتبر و بسیار باکیفیت  در مدل و سایزهای مختلف  ها  یاتاقان

UCP  برند SKF چگونگی تهیه این نوع یاتاقان مطلع شوید. از تا  را دارید، با ما همراه باشید 

 

 و چه کاربردی دارد؟ یاتاقان چیست؟

یا یاتاقان، قطعه ای است که اجازه حرکت نسبی مشخصی را بین دو یا چند قطعه را می دهد. یاتاقان    صنعتیبیرینگ انواع   

به  هر وسیله ای که قابلیت حرکت و چرخش دارد،    ها در ماشین آالت مکانیکی و ابزارهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. 

کلی وظیفه اصلی یاتاقان ها، نگهداری محکم قطعات در کنار هم ،کاهش ایجاد اصطکاک بین قطعات  به طور   نیاز دارد.  یاتاقان

های مکانیکی ، تسهیل حرکت قطعات نسبت به هم و جلوگیری از ایجاد لرزش قطعات مکانیکی و ایجاد سرو صدای  سیستم 

 ناشی از انتقال نیرو قطعات به هم می باشد.  

 

 چیست؟UCP SKF  (UCP SKF bearings )مشخصات یاتاقان 

یاتاقان های   که به یاتاقان ایستاده دو پیچ نیز معروف است، یکی از انواع یاتاقان های صنعتی  پرمصرف می باشد. UCPیاتاقان 

این نوع   هستند که از آنها جهت مهار کردن شفت پروانه کولرهای آبی استفاده می گردد.  UCPکولر نمونه ای از یاتاقان های  

شفت یاتاقان رابطه مستقیمی نیز دارد،    با قطرقان ها در ابعاد و اندازه های مختلفی تولید می شوند، یک عدد سه رقمی که  یاتا 

و یک یاتاقان با    UCاز یک بلبرینگ با مشخصه    UCPیاتاقان های      است.  UCPان های  اقمشخص کننده شماره فنی یات

  جهت ثابت نگه داشتن عضو چرخنده سیستم انتقال نظیر رولیک ها به کار می رود.  UCPیاتاقان  ساخته شده اند. Pمشخصه 

 در برابر بارهای شعاعی و محوری، بسیار باال است.  UCPتحمل پذیری یاتاقان 

 

 ساخت کدام کشور است؟  UCP SKFیاتاقان 

شروع به کار کرده است، در شهر یوتبری    ۱۹۰۷که در سال     Svenska Kullager Fabrikenکمپانی معروف سوئدی   

گروه    به بازارهای کشورهای جهانی از جمله بازار مصرف ایران عرضه می کند.   SKFبلبرینگ های تولیدی خود را با برند تجاری  

  سوئد در ایران است.  SKFمحصوالت  شناخته ترین عرضه کننده چاکوبازرگانی  مهندسی  

 

 اس کا اف چگونه است؟  UCPخرید یاتاقان  

امکان    کشور عرضه می کند.  با باالترین کیفیت ممکن به مصرف کنندگان داخلرا  اس کا اف    UCPبازرگانی چاکو، یاتاقان  

هموطنان عزیز فراهم شده خریدی راحت و در کوتاه ترین زمان ممکن به صورت غیرحضوری از گروه مهندسی چاکو برای کلیه 

مقرون به صرفه تجربه یک خرید  از طریق وب سایت تخصصی ما،  سوئد    SKFبرند    UCP  یاتاقانخرید  ثبت سفارش   است.

 اهد ساخت.و راحت را برای شما مشتریان محترم محقق خو

 



 چقدر است؟ UCP SKFقیمت یاتاقان 

ن  قا. یکی از انواع این یاتاقان ها، یاتامی باشد  یاتاقان بلبرینگ صنعتی  قیمتیاتاقان تعیین کننده  به طور کلی برند و کیفیت  

UCP   قیمت یاتاقان  است کهUCP   با توجه به سایز، تنوع محصول، برند تولیدی ، تعداد خرید و ... تعیین می شود، لذا جهت

از طریق شماره های درج شده در    ی چاکوازرگان ب  یمهندسشرکت  احد فروش  و  با کارشناساناستعالم قیمت این نوع یاتاقان  

 سایت تماس حاصل فرمائید. 


