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  UC KOYO یاتاقان

محصول در برند    نیرا در صنعت برعهده دارند. ا یمتنوع  اری شود و عموما کاربرد بس یاستفاده م  یمختلف ع یها در صنا  اتاقانیاز 

یاتاقان ها به    UC KOYO  یکی از برندهای معروف تولیدکننده یاتاقان هایرسند که    یدر بازار به فروش م  یگوناگون  یها

اصطکاک در زمان حرکت چند قطعه روی هم در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند که قصد داریم  عنوان کاهش دهنده  

 را به شما معرفی کنیم پس با ما همراه باشید.  UC KOYOدر ادامه یاتاقان 

 

 

 شوید آشنا مختصر صورت به   KOYO برند با

است که آن را برای تولید     Jtektکه البته باید گفت، کویو نام تجاری شرکت  تأسیس شد     Ikedaتوسط    KOYOبرند ژاپنی  

این شرکت از فناوری های جدید و علم مهندسی روز دنیا استفاده می کند   انتخاب کرده است.محصوالت بلبرینگ، یاتاقان و ...  

محصوالت این برند استانداردهای الزم را در   یک میلی متر تا چند متر را تولید کند.با قطر    یاتاقانانواع   که توانسته است،  

یکی از    UC KOYOیاتاقان  ت در رده جهانی است. که نشان دهنده کیفیت محصوالتولید قطعات صنعتی دریافت کرده است  

به سوراخ کاری بسیار مورد استفاده قرار می گیرد که  عدم نیاز نگهداری راحت و همچنین و  محصوالتی است که به دلیل نصب 

 کیفیت باال، طول عمر باالیی دارد. به دلیل 

 

 ژاپن تاسیس شده است. برند کویو در کشور  •

 میالدی بر می گردد.   1921سال  به  KOYO  سال تأسیس •

 توانایی تولید بیرینگ با قطرهای چند متری تا چند میلی متری را داراست.  •

 

 

 UC KOYO یاتاقان قیمت

کیفیت و قیمت مناسب را  را با قیمت مناسب خریداری نمایید، باید فروشگاهی را انتخاب کنید که    کویو  UC  برای آنکه یاتاقان

برای آنکه این محصول را با نازل ترین قیمت موجود در بازار خریداری نمایید، بازرگانی   هر دو در کنار هم به شما عرضه کند.

به کیفیت آن، بسیار پایین  نسبت     KOYOبرند     UCیمت یاتاقانقچاکو انتخاب بسیار مناسبی خواهد زیرا در این بازرگانی  

 تر است.



 

 UC KOYO یاتاقان خرید 

این محصول را    UC KOYOیک یاتاقان خاص دارند پس در زمان خرید یاتاقان    ماشین آالت و تجهیزات صنعتی نیاز به 

از طریق    چاکو شرکت  با پشتیبانی  اگر در این زمینه اطالعات کافی ندارید،  کامال متناسب با نوع دستگاه خود خریداری نمایید.

 برقرار کنید و ضمن خریدی مطمئن، از مشاوره های رایگان این تیم بهره مند شوید. شماره تلفن های موجود در سایت ارتباط 

 

 کویو   UCیاتاقان کاتالوگ 

این برند را به طور کامل بررسی کنید و     UCسبب می شود که انواع یاتاقان های  کویو    برند   UCکاتالوگ یاتاقان  دانلود  

بازرگانی چاکو از عرضه کننده های معتبر  هر کدام را که برای تجهیزات شما مناسب است خریداری نمایید.   ها، سپس از میان آن  

رساند پس با خیال راحت خرید خود  کاالی اصل و اورجینال با یک قیمت کامال مناسب به فروش می  قطعات صنعتی است که  

 را از این فروشگاه به صورت اینترنتی انجام دهید. 


