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 UC NSK یاتاقان

شوند پس کیفیت ساخت آن ها اهمیت ویژه ای   می محوری در تجهیزات به کار برده    یاتاقان ها برای تحمل بارهای شعاعی و

از نمونه یاتاقان های با کیفیت موجود در بازار است    UC NSKداشت. یاتاقان     توجه بسیارباید به برند این محصول    ودارد  

 که در ادامه با آن بیشتر آشنا خواهید شد. 

 

 NSK برند  معرفی

دارد.  که در حال حاضر در تمام دنیا شناخته شده است، بیش از یک قرن سابقه در تولید قطعات صنعتی    NSKشرکت ژاپنی 

نماید که دستاورد  کارخانه های خود را افتتاح  موفق شد که در کشورهایی چون آمریکا، برزیل و ...    ۱۹۷۰این شرکت در سال  

را خریداری نمود که منجر به    UIPچند سال بعد گروه     NSKاما کار به همین جا ختم نشد و   بزرگی به حساب می آمد. 

کارخانه در    ۶۵بالغ بر     NSKدر حال حاضر شرکت   افتتاح و گسترش کارخانه های آن در انگلستان، آلمان و سوئیس شد.

آن ها را در سراسر جهان به فروش می    را تولید می کند وبا کیفیت   یاتاقانانواع   و   انواع بیرینگ صنعتیسر دنیا دارد که سرا

 رساند. 

 

 در توکیو ژاپن احداث شده است.   NSKشرکت نام کشور سازنده:  •

 بوده است.  NSKمیالدی شروع فعالیت شرکت   ۱۹۱۶سال سال تأسیس:  •

 . بیرینگ و انواع یاناقان ها از تولیدات این شرکت ژاپنی به حساب می آیندمحصوالت:  •

 

 

 UC NSK یاتاقان قیمت

گذار هستند و در  عواملی چون کیفیت مواد به کار رفته، نوع، ابعاد، برند، نرخ ارز و ... تاثیر     UC NSKدر تعیین قیمت یاتاقان  

پس با توجه به این موارد نمی توان قیمت دقیقی را برای این   کنار همه این موارد اورجینال بودن کاال نقش پر رنگ تری دارد.

با توجه به کیفیت و اصالت کاال تعیین می شود و  برند ان اس کی     UCقیمت یاتاقان  عنوان کرد. در بازرگانی چاکو  محصول  

 سعی شده است که مناسب ترین قیمت برای آن تعیین شود.

 



 UC NSK  یاتاقان خرید

یاتاقان، روان کننده های صنعتی و ... مناسب ترین  بازرگانی چاکو با سال ها فعالیت در زمینه فروش و عرضه انوع بلبرینگ،  

بهترین کیفیت را در کنار مناسب ترین قیمت ارائه توانسته است  به حساب می آید زیرا     UC NSKیاتاقان  گزینه برای خرید  

استعالم قیمت ارتباط برقرار کنید و ضمن    چاکو  شرکت  از طریق شماره تلفن هایی که در سایت موجود است، با پشتیبانی دهد.

 ها خرید خود را به صورت اینترنتی در کمترین زمان انجام دهید. 

 

 کی اس ان  UC یاتاقان مشخصات

حرکت همزمان می شود. یاتاقان صنعتی جهت  چند قطعه    ایدو  خطی یا چرخشی    منجر به حرکتاست که  ای  قطعه    اتاقانی

انواع   همه  .به کار برده می شود و از جمله اجزای اصلی مورد استفاده در انواع ماشین آالت و تجهیزات صنعتی استچند قطعه  

  است  NSKبرند    UC  تاقانای ،اتاقانیانواع    نیترمهم  از  های منحصر به خود را دارند.کاربردهایشان ویژگی  بر اساسها  یاتاقان

 آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: که از جمله مشخصات مهم و کاربردی 

 مقاومت باال در برابر ساییدگی  •

 طول عمر زیاد •

 سرنصب و تعویض راحت و بی درد •

 مقاوم در برابر شرایط محیطی مختلف •

 تجهیزاتکاهش صدا در هنگام کار  •

 توانایی تحمل بارهای زیاد  •

 


