
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UCT NSKیاتاقان  
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 UCT NSKیاتاقان  

تسهیل این نوع  معموال در تجهیزات صنعتی حرکت های دورانی و چرخشی در بین قطعات زیاد است که باید یک وسیله برای  

برد.   بتوان کار را پیش  تا با کمترین اصطکاک و خوردگی  از یاتاق  بهحرکت وجود داشته باشد  ان ها استفاده می  این منظور 

برند خوشنام ان اس کی سال هاست    آن می باشد.  یکی از  UCTند که یاتاقان  مختلفی تولید شده ا  یاتاقان ها در انواع شود.

  اتاقانی اگر قصد تهیه و خرید   . هستند  بسیار شناخته شده و نام آشنا   UCT NSKکه در تولید یاتاقان فعالیت دارد و یاتاقان  

UCT NSK   کامل تری را در خصوص این محصول به دست آورید.را دارید در این بخش با ما همراه باشید تا اطالعات 

 

 

 

 در تولید یاتاقان   NSKمعرفی برند  

برند   شد که کیفیت در محصوالت آن وجود داشته باشد. نده قطعات صنعتی زمانی مشهور و معروف خواهد  یک برند تولید کن

در   1916ن شرکت فعالیت خود را در سال  به واسطه همین کیفیت در تولید یاتاقان ها بسیار نام آشناست. ای  NSKژاپنی  

آغاز کرده است و   نژاپن  یاتاقانهمه  به فروش می  وع  را  بلبرینگ  توان گفت   رساند.  و  این محصول  در واقع می  از  که  یکی 

  UCTو یاتاقان را در دنیا تامین می کند. اگر قصد خرید یاتاقان    بیرینگ صنعتیانواع  برندهایی است که بخش عظیمی از  

 است.  NSKصوالت برند این محصول یکی از بهترین و متنوع ترین محچراکه  ان اس کی را انتخاب کنید حتما برند  را دارید،

 

 (NSK UCT bearings)  ان اس کی  UCTمشخصات یاتاقان  

از    یکی  ،نسبت به تولید آن اقدام کرده است. کیفیت  NSKاست که خوشبختانه برند    نیاتاقاانواع  یاتاقان یو سی تی یکی از  

ان اس کی می باشد. این نوع یاتاقان در ظاهر خود دارای دو بازو و یک شیار می باشد که    UCTمشخصات یاتاقان    نبارز تری

شود. نصب می  راحتی  برابر   به  در  که  است  ساخته شده  فوالد  یا  فلز سخت چدن  از  یاتاقان  نوع  این  اجزای  تمام  همچنین 

آبارها از  یی که به  بعاد دقیق، دوام در سرعت های مختلف،  ا .ت و استحکام بسیار باالیی برخودار استومقامن وارد می شود 

 مقاومت زیاد و ... همگی از مشخصات این قطعه صنعتی می باشد. 

 



 چقدر است؟  UCT NSKقیمت یاتاقان  

قیمت شما باید   د دارد.شما در زمان خرید به قیمت نگاه ویژه ای دارید که این مورد در زمان خرید قطعات صنعتی نیز وجو

اصل بودن کاال، کیفیت، ابعاد، نوع و ... بسنجید تا بهترین انتخاب را داشته   را با مواردی چون  NSKبرند     UCTیاتاقان  

دوام   کاری  شرایط  در  که  دهند  می  قرار  دید  معرض  در  ارزان  های  قیمت  با  را  تقلبی  اجناس  ها  فروشگاه  از  برخی  باشید. 

ش می رساند و به راحتی می توانید  را به فرو UCT NSKچاکو با تعیین قیمت های مناسب یاتاقان  بازرگانی  نخواهند داشت.

 به آن اعتماد کنید. 

 

 

 

 از بازرگانی چاکو UCT NSKخرید یاتاقان  

محصوالت  ها    یاتاقان صنعت  پرکاربرداز  و    در  ها  از  هستند  هرآن  استفاده    در  صنعتی  آالت  ماشین  سایت  شودمی  نوع   .

ان می باشد که با مشاور  UCT NSKبا سابقه ای درخشان یک گزینه مناسب برای خرید یاتاقان    انی چاکوبازرگمهندسی  

 د. تاقان و دیگر قطعات صنعتی می باشخود در هر ساعتی پاسخگوی سواالت شما در خصوص یا


