
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UCT INAیاتاقان  

www.chaco.company 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UCT INAیاتاقان  

در صنایع مختلف نام یاتاقان زیاد شنیده می شود زیرا از قطعات پرکاربرد در این نوع تجهیزات می باشد. برندهای مختلفی در  

 UCTزمینه تولید یاتاقان فعالیت دارند و انواع آن را با درجه کیفیت های مختلفی تولید و به فروش می رسانند. نام یاتاقان  

INA  نیده می شود که به دلیل کاربردها و کیفیت قطعه ساخته شده توسط برند  بسیار شINA   .این قطعه اگر با   می باشد

اقتصادی است. سایت بازرگانی چاکو در   همان اصالت و کیفیت به فروش برسد، دوام زیادی خواهد داشت و خرید آن کامال 

اگر شما به دنبال تهیه   به فروش می رساند.  آنمانت اصل بودن  زمینه فروش این قطعات صنعتی فعالیت دارد و یاتاقان را با ض

 تری در خصوص این محصول به دست آورید. طالعات کامل ا هستید با ما در ادامه همراه باشید تا   UCT INA اتاقانی و خرید 

 

 

 

 با سابقه ای درخشان در تولید انواع یاتاقان  INAمعرفی برند  

برند   این   دتنهسآلمانی    INAیاتاقان های  تولیدی  باشند. کیفیت قطعات  استانداردهای روز دنیا برخوردار می  باالترین  از  و 

به    UCT INAیاتاقان   ی آلمان از آن استفاده می شود. که در تجهیزات و ماشین آالت نظام   باال می باشد شرکت به حدی  

  نسبی ای  و ابعاد دقیق و استاندارد  د، از کیفیتاخته می شونو دستگاه های پیشرفته س  ی باال گاه آد با  ن که توسط افرادلیل آ

 است.بسیار اقتصادی و مقرون به صرفه  INAاز برند   یاتاقان  انواع  به یاد داشته باشید، خرید برخوردار می باشند.

 

 اینا   UCTمشخصات یاتاقان  

یاتاقان ها که به منظور کاهش اصطکاک در تجهیزات صنعتی به کار برده می شوند، دارای انواع مختلفی می باشند. یاتاقان یو  

به در زمان نصب    UCTیاتاقان   ان تی شکل نیز از آن یاد می شود.سی تی یکی از انواع این قطعه صنعتی است که با نام یاتاق 

به قاب نیاز دار وجود داشته باشد یا به صورت    دستگاهد که قاب مورد استفاده برای آن می تواند در خود  پیچ و مهره و هم 

 : اینا در زیر لیست شده است UCTبرخی از مشخصات یاتاقان  برای این قطعه ساخته شود.جداگانه 

 

 دوام باال و طول عمر مناسب •



 باال بودن کیفیت و دقیق بودن ابعاد •

 توانایی تحمل بار •

 ی عیب و نقصساخت دقیق و ب •

 عملکرد و کارایی فوق العاده  •

 

 چقدر است؟  UCT INAقیمت یاتاقان  

ک قیمت  وابسته به موارد مختلفی چون نوع، اندازه، قیمت ارز و ... می باشد که نمی توان ی  UCT INAتعیین قیمت یاتاقان  

نظر  را  و مشخص  دقیق این محصول در  به صورت  گرفت  برای  توانید  با    اما شما همراهان می  تیم    برقراریآنالین  با  ارتباط 

. برای این منظور می توانید از طریق شماره تلفن های موجود آگاه شوید  INAبرند    UCTیاتاقان    قیمتمهندسی چاکو از  

 اقدام کنید. در سایت 

 

 

 

 از بازرگانی چاکو  UCT INAخرید یاتاقان  

نمایندگ یک  از  را  کاال  این  که  شود  می  حفظ  زمانی  محصول  کیفیت  خریداریتضمین  معتبر  یاتاقان    ی  خرید  برای  نمایید. 

UCT     برندINA  (UCT INA bearings  )  توانید این بخش  می  دریافت  از  را  کاربردی محصول  و در  مشخصات  کنید 

   تماس باشید. در  شرکت چاکوصورت لزوم با واحد پشتیبانی 

 

 


