
 

 

 

 

 

 

 

 UCT ZWZیاتاقان  

www.chaco.company 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UCT ZWZیاتاقان  

یاتاقان ها در دنیای صنعت بسیار پر استفاده هستند و شرکت های معتبری این قطعه را با کیفیت های مختلف روانه بازار می  

تنها  UCT ZWZ   (UCT Bearings ZWZ  )یاتاقان   هر کدام کارایی خود را دارند.  وزیاد است    ها کنند. تنوع در یاتاقان  

کیفیتی کامال خاص به بازار عرضه می کند که منجر   ل را بااین محصو  ZWZرند  د در بازار است. بیکی از یاتاقان های موجو

در این بخش با ما همراه باشید تا    دارید    UCTیاتاقان    قصد تهیه و خرید اگر   به رضایت مشتریان در تمام دنیا شده است. 

 رید خوب و مناسبی را تجربه کنید. مل تری در خصوص این محصول به دست آورید و بتوانید خکا اطالعات

 

 

 

 یاتاقان چیست؟

در صنایع مختلفی چون هوافضا، ماشین آالت صنعتی، خودرو سازی و ... یک قطعه به نام یاتاقان بسیار به کار برده می شود.  

قان ها سبب می  تا یا تا اصطکاک ناشی از دوران را به حداقل برساند.    این قطعه صنعتی بین قطعات یک ماشین قرار می گیرد

شوند که قطعات در کنار یکدیگر محکم تر قرار بگیرند و با روغن کاری مناسب، لرزش ها و صداهای دستگاه ها را بسیار کمتر  

ه خوبی قرار بگیرند و دچار ساییدگی نشوند  کنند. یاتاقان ها باید از کیفیت باالیی برخوردار باشند تا بتوانند در بین تجهیزات ب

 ت دارد.فعالی یاتاقانفروش اینترنتی  شرکت چاکو سال ها در زمینه  به برند و شرکت سازنده توجه کنید. بنابراین

 

   UCT ZWZیاتاقان    شخصاتم 

نسبت به تولید آن ها اقدام کرده است. این قطعه از حلقه، قفسه و ساچمه   ZWZکه برند    بوده   UCT،  انواع یاتاقانیکی از  

از دوام و استحکام بسیار باالیی برخوردار   در   همچنین دارای دو شیار  .می باشند هایی از جنس فوالد ساخته شده است که 

از مشخصات  برخی    به  مشخصات کامل این محصول ذکر شده است اما در ادامه  شرکت چاکودر سایت    طرفین خود می باشد.

 اشاره خواهیم کرد:  UCT ZWZیاتاقان 

 باال طول عمر  •

 قیمت مناسب •



 قابلیت تحمل بارهای شعاعی و محوری  •

 کیفیت بسیار باال  •

 توانایی کار در سرعت های مختلف •

 

 چقدر است؟  زد دبلیو زد  UCTقیمت یاتاقان  

... تعیین می    UCTقیمت یاتاقان  نی چاکو  زرگا در با زد دبلیو زد با توجه به ویژگی های نظیر، ابعاد، قطر، کیفیت، برند و 

یاتاقان اصل و باکیفیت را این محصول،    شما در ازای پرداخت مبلغ کیفیت همخوانی دارد.  اگردد که این قیمت گذاری کامال ب

لیست آخرین قیمت   دریافت  برای  ن باالست و کارایی الزم و کافی را دارد.ام آاز بازرگانی چاکو خریداری خواهید کرد که دو

 ق شماره تلفن های موجود در سایت با ما در تماس باشید. حتما از طری UCT ZWZیاتاقان 

 

 

 از بازرگانی چاکو  UCT ZWZخرید یاتاقان  

 UCTین می شود پس شما برای خرید یاتاقان  تضمین کیفیت و اصالت قطعات خریداری شده به واسطه اعتبار فروشگاه تعی

ZWZ   از این   . داد یمه شما تحویل خواهاین قطعه را با ضمانت کیفیت ببارزگانی چاکو  . ما در داریدنیاز به یک فروشگاه معتبر

 طریق شماره تلفن های موجود در سایت با ما در تماس باشید.  رو برای خرید این محصول از


