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 UCP ZWZیاتاقان 

در بازار کشور    UCPیاتاقان های  برندهای مختلفی از  و    یاتاقان ها با توجه به شکل ظاهری خود، کاربردهای مختلفی دارند

با ما همراه باشید تا اطالعات    را دارید ZWZ برند UCP های  یاتاقان  اگر قصد خرید  وجود دارد که کیفیت های مختلفی دارند،  

و بتوانید با نگاهی بهتر این محصول  کامل تری در خصوص این محصول، مزایای مصرف، قیمت و نحوه خرید آن به دست آورید

  را تهیه کنید.

 

 یاتاقان چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

در سیستم های مکانیکی یاتاقان قطعه ای است که به دو یا چند عضو متحرک، اجازه می دهد تا نسبت بهم حرکت خطی یا  

یاتاقان ها انواع مختلفی دارند   این قطعه کاربردی، بارهای محوری و شعاعی را به خوبی تحمل می کند.  .چرخشی داشته باشند

یاتاقان ها در ماشین آالت و سیستم های مکانیکی،    که عمدتا از آلیاژهای فوالد، چدن ، پالستیک یا سرامیک ساخته می شوند.

 راه سازی و...مورد استفاده قرار می گیرند. پمپ ها، صنایع هوافضا، نوار نقاله ها، ماشین آالت 

 

 چیست؟UCP ZWZ  (Bearings UCP ZWZ )مشخصات یاتاقان 

مورد استفاده در بسیاری از ماشین    یاتاقانانواع  که به آن یاتاقان دو سوراخه نیز گفته می شود، از پرکاربردی ترین    UCPیاتاقان  

این نوع یاتاقان با تحمل بارهای شعاعی و محوری مقاومت بسیار   نشان می دهند. Pآالت صنعتی است که عموما آن را با حرف 

است که با قطر شفت آن نیز رابطه    UCPعدد سه رقمی نشان دهنده شماره فنی یاتاقان    یک باالیی در برابر نیروهای وارده دارد. 

 تشکیل شده اند.  Pو یک یاتاقان با مشخصه  UCیاتاقان های یو سی پی، از یک بلبرینگ با مشخصه  مستقیم دارد.

 

 ساخت کدام کشور است؟  UCP ZWZیاتاقان 

   Wafangdian Bearing Group Corporationبه کمپانی چینی  متعلق    ZWZمحصوالت عرضه شده تحت برند تجاری  

صنعت   13صنعت چین و رتبه    1، با کسب رتبه  ZWZکمپانی   راه اندازی شد.  1938میباشند، این کمپانی معتبر، در سال  

 کسب نماید.  بیرینگ صنعتیانواع  جهان، توانسته نشان صادر کننده برتر ملی چین را در زمینه تولید 

 

 چه کاربردی دارد؟ UCP ZWZکاتالوگ یاتاقان 

استفاده کرد زیرا    ZWZبرند   UCPیاتاقان  کاتالوگ  از می توان یاتاقان  این نوع جهت دستیابی به کلیه اطالعات مربوط به

، جداول  سازندهکشور  جنس،  ،  داخلی، قطر  سایز بندیمشخصات یاتاقان از قبیل؛ شماره فنی،  در یک کاتالوگ به طور کامل  

 درج شده است.، تصاویر و ...  استاندارد

 

 چگونه است؟  ZWZ UCP خرید یاتاقان

از برندهای مختلف داخلی و خارجی می کنند،     UCPیاتاقان    و فروش  بازرگانی های متعددی اقدام به عرضهدر حال حاضر  

 قیمت، کیفیت و تضمین اصالت کاال از مهم ترین فاکتورهای تعیین کننده جهت انتخاب بهترین عرضه کننده به بازار است.

با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت  بازرگانی چاکوندسی  مهچین را می توانید از  ZWZبرند اصلی   UCPیاتاقان های 



را در اختیار همواره برندهای معتبر و باکیفیت  عزیز،    مشتریانجهت جلب رضایت  تیم مهندسی چاکو،    ممکن خریداری کنید.

 . مشتریان خود قرار می دهد

 

 چقدر است؟ UCP ZWZقیمت یاتاقان 

می باشد و از آنجا که برندهای مختلفی از    یاتاقان بلبرینگ صنعتی  قیمتیاتاقان تعیین کننده  به طور کلی برند و کیفیت  

یاتاقان ها به دلیل؛ تنوع باال در نوع، جنس، سایز، کیفیت   . که قیمت های متفاوتی دارد  این نوع یاتاقان در بازار عرضه می شود

چین با    ZWZبرند    UCPساخت، برند شرکت سازنده و ... قیمت های مختلفی دارند، لذا جهت اطالع از قیمت یاتاقان های  

 از طریق شماره های تماس درج شده در سایت تماس بگیرید.  شرکت چاکوواحد فروش 

 

 


