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 UCFA SKFیاتاقان  

نیز کاربرد دارند. در    غیر صنعتی  ماشین آالتهستند که حتی در    ماشین آالتها یکی از قطعات بسیار کاربردی در صنعت  یاتاقان

کند. نبود یاتاقان در بعضی مواقع باعث افزایش  واقع یاتاقان شرایط حرکت دو یا چند قطعه را بصورت نرم بر روی یکدیگر فراهم می

یدی  این محصول دارای انواع متفاوت و مختلفی از برند های تول تر است. های بیشوردن هزینههای صنعتی و به بار آاستهالک دستگاه

را داریم. از این رو اگر شما نیز قصد تهیه و خرید این محصول   UCFA SKFاست که در این بخش قصد معرفی و بررسی یاتاقان  

 را دارید با ما در ادامه همراه باشید تا اطالعات کامل تری از آن دریافت کنید. 

 

های متفاوتی تولید و به فروش  ها در مدلا است. از این رو یاتاقانهها مستلزم ایجاد تنوع در طراحی و نوع آنهای یاتاقانتنوع کاربرد

شویی  خانگی مانند ماشین لباس ماشین آالتهای صنعتی و غیر صنعتی مختلفی استفاده کرد. از  ها در زمینهرسند. تا بتوان از آن می

 کنند. های صنعتی همه از یاتاقان استفاده میها و دستگاهتا ماشین

 

 بررسی مهم ترین وظیفه استفاده از یاتاقان ها 

می    یاز اتصاالت صنعت  یکیها    اتاقانی  قطعاتی است که در ساخت تجهیزات صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.  یاتاقان از جمله

باشد.  قابل ساخت هستند  دار  هی پاو نیز    رهیبه شکل داه  ک  باشند تواند از چدن، فوالد یا استیل ضد زنگ  از   . و جنس آن ها می 

توان به نگه داشتن قطعات متحرک، ایجاد نرمی و سرعت در کار با کاهش اصطکاک و کاهش  می  یاتاقان  انواع ترین وظایفمهم

 استهالک قطعات اشاره کرد. 

 

 SKFآشنایی با برند محبوب 

هایی  ی صنعتی زده و در تولید آن هم به موفقیتد این قطعههایی است که دست به تولییکی از برند  (SKF)شرکت اس کا اف  

باشد  که به زبان سوئدی به معنای شرکت بلبرینگ سوئد می  Svenska Kullager Fabrikenیا    SKFشرکت   دست یافته است.



. ی بلبرینگ استها در زمینهترین شرکتیکی از قدیمی  و  شروع کرده استفعالیت خود را    1907شرکتی سوئدی است که از سال  

 اشاره نمود.  UCFAهای  یاتاقان از نمونه های پرفروش این شرکت می توان به

 

 UCFA SKFکاتالوگ یاتاقان بررسی 

.  می باشند  شیلغز  یها  اتاقانی بوش،    ی ها  اتاقانی  نگ،یبلبر  اتاقانی  نگ،یرولبر  نگ،یشامل انواع بلبر  که  انواع گوناگونی دارند ها    اتاقانی

  از کاتالوگ یا دفترچه راهنما و مشاوره با افراد متخصص است.مند استفاده  ازی ن  بهترین و مناسب ترین یاتاقان صنعتیانتخاب    بنابراین

  اس کا اف برند    UCFAیاتاقان  توانید به کاتالوگ  می   UCFA SKFهای بیشتر یاتاقان  جهت دسترسی به مشخصات و ویژگی

 باشد. آن در همین صفحه قابل دانلود می  PDFطراحی شده است مراجعه کنید که فایل   SKF که توسط خود شرکت

 

 چقدر است؟ اس کا اف  UCFAقیمت یاتاقان 

با قیمت مناسب   Svenska Kullager Fabrikenیا     SKFاین یاتاقان را از شرکت معتبر و قدیمی   مهندسی بازرگانی چاکوتیم  

  توانید جهت اطالع از آخرین قیمتاز برند سوئدی اس کا اف نیاز دارید می   UCFAهای  رساند. اگر شما هم به یاتاقانبه فروش می

 با مشاوران ما در ارتباط باشید. 

 

 از گروه مهندسی بازرگانی چاکو به شکل است؟  خرید یاتاقان

هایی مانند اطمینان از اصالت و قیمت مناسب این کاال همراه  خرید یاتاقان اصل و با کیفیت یک برند محبوب و قدیمی قطعا با دغدغه

فرآیند خرید نیز  خریداری فرمایید که    چاکو شرکت  خرید خود این محصول را از تیم    تسریع در فرایندتوانید برای  شما می است.  

های درج شده در سایت  با شماره تلفن  UCFA SKFیاتاقان  توانید برای خرید  مانند اطالع از قیمت بسیار ساده بوده و شما می

 تماس حاصل کنید. همکاران ما در بخش پشتیبانی شما را در خرید این محصول یاری خواهند کرد. 


