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  UC FAG یاتاقان

مختلف    یدستگاه ها  یگاه برا  منیتواند به عنوان نش  ی است که م  UC FAG  اتاقانیدر صنعت،    ی کاربرد  ار یاز قطعات بس  یکی

امکان یاتاقان در تجهیزات   خواهد بود.  یو محور  ی شعاع   یمحصول تحمل فشار در جهت ها  نیا  ی لاص  فهیبه کار رود، در واقع وظ

مورد     UC FAGاست. در ادامه یاتاقان     UCیاتاقان    آن،یکی از انواع پرکاربرد  که    آورد حرکت نسبی بین قطعات را فراهم می  

  بررسی قرار گرفته است.

 

 

 

 FAG  برند  معرفی

سابقه گردد و اکنون با بیش از صد سال بر می  میالدی ۱۹۰۵یک کمپانی آلمانی است که سال تاسیس آن به    FAGکمپانی 

را که در یاتاقان ها و دیگر محصوالت برند تمام قطعاتی  این   و بلبرینگ است.  انواع یاتاقاندر زمینه تولید  برند کامال نام آشنا    یک

برند   م می گیرد.تقریبا بیشتر مراحل تولید به صورت اتوماتیک انجابه کار برده می شود، در همان کارخانه تولید می کند و  

FAG    نیاز صنایع مختلفی چون خودروسازی، هوا فضا، ساخت توربین ها و ... را بر آورده می کند. محصوالت متنوعی دارد که  

راحت تر شود های مختلفی توسط این برند آلمانی تولید می شود که کیفیت آن ها سبب شده است، حرکت بین قطعات    یاتاقان

را از بازرگانی چاکو به     UC FAGیاتاقان  شما می توانید   اصطکاک قرار بگیرند. و تجهیزات کمتر در معرض آسیب ناشی از  

 . خریداری نمایید صورت عمده و خرد

 

 یک شرکت تاسیس شده در آلمان است.  FAG  کمپانیکشور سازنده:  •

 شد. شفلر تاسیس میالدی توسط برادران  ۱۹۰۵کمپانی در سال   سال تأسیس:  •

 را برای صنایع مختلف تولید می کند. بلبرینگ و رولبرینگ  محصوالت تولیدی:  •

 

 

 



 UC FAG نقیمت یاتاقا

نسبت به کیفیتی که دارد، بسیار مناسب است و شما باید فروشگاهی را انتخاب کنید که این محصول    UC FAG  قیمت یاتاقان

امر سبب صرفه جویی بازرگانی چاکو قیمت ها را کامال رقابتی تعیین می کند و همین   را با نازل ترین قیمت به فروش برساند.

 واحد فروش چاکو به دست آورید.  را می توانید از طریق اف آ گ  برند  UCقیمت یاتاقان  در هزینه ها می شود. 

 

 گ   آ اف  UC  یاتاقان خرید

را انتخاب کنید که کاالی اورجینال همین برند را به شما بفروشد زیرا دوام و ماندگاری    اف آ گ فروشگاهی   UCدر خرید یاتاقان  

بهترین یاتاقان   ، مشتریبرای اینکه  بازرگانی چاکو سیمهند و دیگر ویژگی های این یاتاقان کامال بستگی به اصالت آن دارد.

UC FAG     مشاوره های الزم و رایگان را ارائه می دهد و این محصول را با یک را خریداری کند، از طریق تیم پشتیبانی خود

 مناسب به فروش می رساند.  قیمت کامالا 

 

  UC FAG یاتاقان مشخصات

رود   یبه کار م  ی یها مکاندر زمان و   قاناتا ی نیا.است UCFA  اتاقانی آن ها  نیاز مهم تر ی کیدارد که   یانواع مختلف اتاقانی

می توان  UC FAGاز جمله مشخصات مهم و کاربردی یاتاقان  حرکت کنند. ای بلغزند و  گری د کی یبر رو ی قطعات قرار استکه 

 به موارد زیر اشاره کرد:

 

 دارای ابعاد و اندازه های استاندارد •

 ساخته شده از بهترین مواد اولیه •

 جهانی دارا بودن تمام استانداردهای •

 کاهش اصطکاک در بین حرکات چند قطعه •

 میزان لرزش کم •

 

دارید، از طریق تلفن های قرار داده شده در سایت با     FAGبرند     UCخرید یاتاقان  به اطالعات بیشتری در زمان  اگر نیاز  

 پشتیبانی بازرگانی چاکو ارتباط برقرار کنید.


