
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UCT KOYOیاتاقان  

www.chaco.company 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UCT KOYOیاتاقان  

از قطعات الزم و ضروری است تا دستگاه کار خود را به بهترین شکل انجام   در صنعت و ماشین آالت صنعتی نیاز به برخی 

یاتاقان ها  کویو  یکی از قطعات نام آشنا می باشد که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت    UCT KOYOدهد. یاتاقان  

قبل   دقیق به فروش می رساند و همچنین از مواد با کیفیت در ساخت محصوالت خود استفاده می نماید.  را با اندازه ها و ابعاد

اطالعاتی را در خصوص این قطعه به دست آورید تا بهترین تصمیم را برای خرید بگیرید، پس با ما همراه    از خرید بهتر است

   رید.ست آوبه د UCT KOYO اتاقانیدر خصوص تا مشخصات کاملی را باشید 

 

 

 

 را بهتر بشناسید.  KOYOرند  ب

  اتیداسکه محصوالت خود را با استفاده از فناوری های روز دنیا و دانش بهترین  است    jtektمتعلق به شرکت    KOYOبرند  

برند  می سازد.   این  تولیدی در  ابعاد بسیار دقیق  یاتاقان های  اندازه و  ندارو خطا در آن ها    تولید می شونددر  برند   د.وجود 

کارخانه های بزرگی را ایجاد کرده است. در  تا به امروز  و    والت خود را به فروش می رسانددر تمام دنیا محص  koyoژاپنی  

دارا بودن استانداردهای   .و دیگر محصوالت این برند را برعهده دارد  UCT KOYOایران نیز بازرگانی چاکو نمایندگی یاتاقان  

 نشان از کیفیت در محصوالت تولیدی این برند دارد.  ISO/TS 16949یی چون الزم و همچنین مجوزهایی ها 

 

 یو   کو  UCTمشخصات یاتاقان  

د. قفسه، بلبرینگ، پایه و  ندر ابعاد مختلفی ساخته می شو  که با نام یاتاقان تی شکل نیز شناخته شده می باشند   UCTیاتاقان  

برخی از مشخصات  است.شیار عمیق    ی تاقان جزء یاتاقان ها. این نوع یاهستندبسیار با دوام    UCT KOYOیاتاقان  در  ...  

 کو یو در ادامه لیست شده اند:  UCTیاتاقان 

 

 قابلیت جابجایی   •



 تنوع در ابعاد و اندازه  •

 در برابر بارهای شعاعی  مقاوم •

 در کنار قیمت مناسب کیفیت باال •

 ماندگاری و طول عمر زیاد  •

 

 ت؟چقدر اس  UCT KOYOقیمت یاتاقان  

قطعی است، نوبت به بررسی قیمت این قطعه می شود. برای      KOYOبرند     UCT  خرید یاتاقانحال که تصمیمتان برای  

ز ارز و ... توجه کنید و تنها قیمت پایین مدنظرتان  باید به اندازه، نوع، شرکت سازنده، نرخ رو  UCT KOYOقیمت یاتاقان  

اگر به  د که قیمت آن دقیقا با کیفیت همخوانی دارد.نر تولید می شویک برند ژاپنی بسیار معتب  طنباشد. این قطعه ها توس

ماس برقرار ت  چاکوبازرگانی  مهندسی  دنبال بهترین قیمت و باالترین کیفیت در یاتاقان یو سی تی کو یو هستید، حتما با  

 نمایید. 

 

 

 

 از چاکو UCT KOYOخرید یاتاقان  

   UCT  یاتاقانخرید  برای    صالت کاال تضمین شود. تا ا  ه می کنیمخرید هر محصولی باید از فروشگاه معتبر باشد که توصی

ارتباط برقرار کنید تا این یاتاقان را با حفظ کیفیت و اصالت آن    مهندسی بازرگانی چاکوبا مشاوران ما در تیم        KOYOبرند  

 هیم. بددر اختیار شما قرار 


