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 UC INAیاتاقان 

نحوه    د،یتول  طیرسند که هرکدام از آن ها متناسب با نوع برند، شرا  یدر بازار به فروش م   یها در انواع مختلف  اتاقانیامروزه  

  یمصرف  یایها است که بنا به مزا  اتاقانیاز انواع    یک ی  UC INA  اتاقانی شوند.    ی م  یدسته بند  یاستفاده و... در موارد مختلف

از بهترین یاتاقان    UC INAیاتاقان شود.  یشناخته م یمحصول مناسب و کاربرد  کیگران به عنوان صنعت انیکه دارد در م

از هزینه ها را کاهش دهد. با ما  خرید آن می تواند عملکرد دستگاه ها را بهبود ببخشد و بسیاری  های موجود در بازار است که  

  همراه باشید تا شما را با این قطعه صنعتی بیشتر آشنا کنیم.

 

 

 

 بیشتر آشنا شوید   INAبا برند  

یک برند آلمانی است که همین گفته می تواند تضمین کننده کیفیت آن باشد. در واقع این برند متعلق به گروه     INAبرند  

آی ان آ از  شفلر است که به صراحت می توان گفت، بزرگترین کوره آهنگری برای ساخت بلبرینگ را در جهان، در اختیار دارند.

ید محصوالت صنعتی استفاده می کند و همین امر سبب افزایش دقت و کیفیت دانش روز دنیا و تکنولوژی های مختلف برای تول

، بلبرینگ و ... توسط این شرکت تولید و در سراسر جهان از آن ها در صنایع یاتاقان  انواع  محصوالتی چون در ساخت می شود.

   INAیاتاقان   ان قابل خریداری است.مختلف استفاده می شود و خوشبختانه این محصوالت نیز به صورت اورجینال در بازار ایر

 استاندارد جهانی را دارا هستند و طول عمر باال در کنار کارکرد صحیح از ویژگی های بازر آن به حساب می آید. 

 

 در کشور آلمان تاسیس شده است.   INAکشور سازنده: برند   •

 انجام می دهد. بیرینگ، یاتاقان و ... را تولید انواع رولبرینگ ها،  محصوالت تولیدی:  •

 

 UC INAکاتالوگ یاتاقان 

عرضه می شود که قبل از خرید بهتر است، مشخصات و ویژگی های آن ها را به     INAانواع محصوالت برند  چاکو  شرکت  در

سپس   می توانید تمام مشخصات و ویژگی های آن را بررسی و   UC INAکاتالوگ یاتاقان   مشاهده  با طور کامل بررسی کنید.

 محصول مورد نظر را خریداری کنید.  

 



 UC INAقیمت یاتاقان 

جنس، ابعاد، برند سازنده و ... بستگی دارد و از طرفی چون این محصول وارداتی است، نرخ روز ارز به     UC INAقیمت یاتاقان  

را به صورت کامال     UC INAبازرگانی چاکو یاتاقان   دهد. و نوسانات آن کامال  قیمت این محصول را تحت تاثیر قرار می  

 با واحد فروش این بازرگانی تماس بگیرید.   INAبرند    UCان  یاتاققیمت  اورجینال عرضه می کند که می توانید برای آگاهی از  

 

 UC INAخرید یاتاقان  

از یک فروشگاه معتبر انجام بگیرد تا     UC INAخرید یاتاقان   اینترنتی باشد، باید  چه به صورت حضوری و چه به صورت 

به  و دیگر برندهای جهانی نام آشنا را با     INAبازرگانی چاکو یاتاقان های برند  اورجینال خریداری نمایید.محصول را به صورت  

که در سایت موجود با شماره هایی     UC خرید یاتاقانرای  صرفه ترین قیمت و ضمانت اصالت کاال به فروش می رساند. ب

 است، تماس بگیرید. 


