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 UCP TIMKENیاتاقان 

   UCPیاتاقان هایرا در صنعت برعهده دارند.    یمتنوع   اریشود و عموما کاربرد بس   ی استفاده م  یمختلف  عیها در صنا  اتاقانیاز  

یکی از برندهای  که    لذا برندهای مختلفی از این نوع یاتاقان ها در بازار وجود دارد ،توسط کمپانی های بزرگی تولید می شوند 

هستید،     TIMKENبرند UCP اگر به دنبال خرید یاتاقان  ،  است  TIMKEN  برند UCP معروف تولیدکننده یاتاقان های  

 ز نحوه خرید آن مطلع شوید. تا ابا ما همراه باشید 

 

 کاربردی دارد؟یاتاقان چیست؟ و چه 

یاتاقان قطعه ای است که در ماشین آالت صنعتی و سیستم های مکانیکی به دو یا چند قطعه متحرک دیگر اجازه می دهد تا  

کاهش اصطکاک، جلوگیری از افزایش دما، کاهش سر و   سهولت در حرکت، نسبت به هم حرکت خطی یا چرخشی انجام دهند.

مختلف    و اندازه های جنس  در    صنعتی  یاتاقان انواع  مزایای استفاده از یاتاقان ها می باشد.صدا و جلوگیری از ایجاد لرزش از  

 ، لذا تنوع بسیار باالیی دارند. موجود استدر 

 

 چیست؟ UCP TIMKEN  (UCP TIMKEN BEARINGS)مشخصات یاتاقان 

این یاتاقان با تحمل   نشان داده می شود. Pاستفاده های زیادی در صنایع کوچک و بزرگ دارد و معموال با حرف  UCPیاتاقان 

،    UCPبه یاتاقان   تشکیل شده است.  Pو یک یاتاقان با مشخصه    UCبارهای شعاعی و محوری،  از یک بلبرینگ با مشخصه  

ن به بدنه دستگاه در طرفین محفظه چدنی خود دارای دو سوراخ می یاتاقان دو سوراخه نیز گفته می شود زیرا جهت اتصال آ 

 یک عدد سه رقمی است، قطر شفت این یاتاقان با این عدد سه رقمی، رابطه مستقیم دارد.  UCPشماره فنی یاتاقان  باشد. 

 

 ساخت کدام کشور است؟ UCP TIMKENیاتاقان 

تیکمن و پسرش ویلیام تیمکن در شهر سنت لوییس آمریکا جهت  توسط هنری    1899( در سال  TIMKENکمپانی تیمکن)

کمپانی تیکمن به دو بخش تیمکن) تولید رولبرینگ( و استیل    2014در سال   راه اندازی شد.  عتی بیرینگ صن  انواعتولید انبوه  

 تیمکن) تولید فوالد( تقسیم شد. 

 

 چگونه است؟  UCP TIMKENخرید یاتاقان  

از بازرگانی چاکو،   ند به هر تعداد که الزم است، به صورت حضوری و غیرحضوری،می توان  UCPمصرف کنندگان یاتاقان های  

بهره گیری از دانش تخصصی کادر حرفه ای خود و عرضه محصوالت بسیار باکیفیت و    چاکو باگروه   خرید خود را انجام دهند.

به فروش محصوالتی اصل و با قیمت معقول    چاکو،ما در   اورجینال، همواره توانسته رضایت باالی مشتریان خود را جلب نماید.

 زیرا هیچ ارزانی بی دلیل نیست.  نکنندهرگز کیفیت را فدای قیمت  باید توجه داشته باشند که    محترمخریداران  لذا    ،  می رسانیم

خرید مزایای  امکان ارسال کاال در کمترین زمان ممکن، ارسال کاال در محل و تضمین کیفیت و کارایی محصول تنها بخشی از

 از گروه مهندسی ما خواهد بود، پس با اطمینان خاطر خرید خود را ثبت سفارش کنید.  TIMKENبرند   UCPیاتاقان  

 



 چقدر است؟ تیمکن  UCPقیمت یاتاقان 

تاثیرگذار می باشد، از این رو جهت اطالع از قیمت  UCP کیفیت ساخت، برند تولیدی، ابعاد یاتاقان و ... بر روی قیمت یاتاقان  

از طریق شماره های تماس درج شده    چاکوشرکت  برند تیمکن الزم است با واحد فروش بازرگانی     UCPیاتاقان های  دقیق  

 تماس بگیرید. 

 

 

 


