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 UCT FAGیاتاقان  

را   تا کارایی الزم  از کیفیت قطعه خریداری شده صورت بگیرد  آگاهی و اطالعات کافی  با  باید  از یک قطعه صنعتی  استفاده 

است   در صنعت  پرکاربرد  از قطعات  نیز  یاتاقان  باشد.  به  داشته  پا  قطعه صنعتی  این  تولید  به  نسبت  زیادی  که شرکت های 

را دارید در    UCT FAG  اتاقانی اگر شما قصد تهیه و خرید   یکی از نام آشناترین هاست.    FAG  میدان گذاشته اند که برند

 آورید.به دست وه خرید، کاتالوگ و.... این بخش با ما همراه باشید تا اطالعات کامل تری در خصوص قیمت، نح

 

 

 

 یکی از معتبرترین ها در تولید یاتاقان   FAGبرند  

می باشد. این برند از دستگاه های تمام اتوماتیک برای   FAGف برند  تولید قطعات صنعتی مختل  یکی از برندهای معروف در

مورد    انواع یاتاقان کت  ن شرای تولید قطعات خود استفاده می کند که همین امر کیفیت را در تمامی قطعات به همراه دارد.

را توعت خودرو سازی،  در صن  نیاز  ... و  نمایندگی محهوا فضا، ماشین آالت صنعتی  بازرگانی چاکو  این لید می کند.  صوالت 

 شرکت آلمانی را برعهده دارد و محصوالت آن را که دارای کیفیت جهانی است، به فروش می رساند. 

 

 UCT FAGمشخصات یاتاقان  

ترین مو ک  که در بین قطعات دارای حرکت دوار و چرخشی به کار برده می شوند تا حرکت ها با کمترین اصطکاکیاتاقان ها  

دو شیار در این   آن ها می باشد.    یکی از  UCT FAGانجام شوند، در انواع مختلفی تولید می شوند که یاتاقان  لرزش و صدا  

در واقع می توان گفت که این نوع یاتاقان از ترکیب یک بلبرینگ    یاتاقان وجود دارد که برای نصب آن به کار برده می شوند.

UC    و یک یاتاقانT  از مشخصات یاتاقان   ست.ساخته شده اUCT FAG    می توان به کیفیت باال در ساخت، به کار بردن

 یک، ابعاد و اندازه های مختلف، دوام و طول عمر باال و ... اشاره کرد. مواد درجه 

 



 چقدر است؟  UCT FAGقیمت یاتاقان  

 باالتر می رود.  تکیفیاجناس تقلبی و بی  سبت به  شود، قطعا قیمت آن نیز نمی  وقتی یک محصول با کیفیت باال خریداری  

یمت با توجه به برند، ابعاد، نوع و ... در سایت  نسبت به کیفیت آن بسیار مناسب است و این ق  UCT FAGقیمت یاتاقان  

بی    توصیه می کنیم، با توجه به حساسیت و کارایی یاتاقان ها از خرید محصوالت مهندسی چاکو به نمایش گذاشته می شود.

و مدل    اما با توجه به شرایط بازار، انواع کیفیت خودداری نمایید و حتما برندهای نام آشنایی چون  اف آ گ را انتخاب نمایید.

  UCTیاتاقان  قیمت  ن رو برای دریافت آخرین لیست  ایی می تواند متغییر باشد. از ایهای مختلف از این محصول، قیمت نه

 شید. با واحد پشتیبانی ما در تماس با   FAGبرند  

 

 

 

 گ   اف آ  UCTخرید یاتاقان  

با    یاکاالهما در چاکو    تماس باشید.در    شرکت چاکوبا  یبانی  انید از طریق واحد پشتمی توگ  اف آ    UCTبرای خرید یاتاقان  

بودن  با  کیفیت اصل  د   را  ضمانت  قرار می  اختیار شما  دارید، می    . هیمدر  قطعه  این  اگر سوالی در خصوص خرید  همچنین 

 در تماس باشید. توانید با مشاوران فعال ما 


