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 UC SKF یاتاقان

  اتاقان، یبه گوشتان خورده است.    اتاقانی قطعا نام    د،یداشته باش  ییآالت به کار رفته در آن آشنا  نیبا صنعت و ماش  یاگر تا حدود

  ی مختلف استفاده م  یسازگار و لوازم جانب  یها  نگیریاز شفت چرخان با کمک ب  ینگهدار  ی است که برا  یا  هیپا  ایپوسته و  

مطلب  باید این محصول را از برندهای معتبر خریداری کنید که ما در این  به دلیل اهمیت یاتاقان ها در تجهیزات صنعتی  شود.  

  را به شما توصیه می کنیم و در ادامه آن را معرفی خواهیم کرد. UC SKFیاتاقان   خرید

 

 

 

 بیشتر بشناسید را  SKF جهانی برند 

میالدی آغاز به کار کرده است و فعالیت آن تنها محدود   ۱۹۰۷یک شرکت سوئدی است که در سال   SKFشرکت نام آشنای 

صاحب کارخانه  پانی  این کم به این کشور نمی شود بلکه در سراسر جهان از قطعات صنعتی و تجهیزات آن استفاده می کنند.

 تبدیل کرده استهای متعددی در سراسر جهان است و همین آن را به یکی از بزرگترین تولید کننده های بیرینگ در جهان  

از کیفیت بسیار باالیی برخوردار است زیرا تمامی    UC SKFیاتاقان   مخترع برخی از این قطعات است.  ،که خود این شرکت

هزینه های تعمیرات و نگهداری به  راه برای کاهش    یک  SKFبرند    UCیاتاقان  خرید  راست پس  استانداردهای جهانی را دا

 حساب می آید. 

 شرکت اس کا اف متعلق به کشور سوئد است. •

 میالدی تاسیس شده است.  ۱۹۰۷در سال تاسیس:  تاریخ •

 تولید انواع روان کننده های صنعتی، بلبرینگ، انواع یاتاق و ... محصوالت تولید شده:  •

 

 



 UC SKF  یاتاقان خرید

انواع باید مشخصات دستگاه و تجهیزات خود را بررسی کنید و سپس متناسب با آن    ، UC SKFقبل از اقدام به خرید یاتاقان 

فروشگاه برای خرید این محصول از اهمیت برخوردار است تا یاتاقان اصل اس کا اف  همچنین انتخاب    .را انتخاب کنید   یاتاقان 

ساعته که دارد، مشاوره    ۲۴را عرضه می کند و هم با پشتیبانی    بازرگانی چاکو هم یاتاقان اصل و اورجینال .کنیدرا خریداری  

 دهد که راه ارتباطی با پشتیبانی، شماره تلفن های درج شده در سایت است.رایگان را به مشتریان ارائه می های تخصصی 

 

 

 UC SKF یاتاقان قیمت

یک فروشگاه را انتخاب کنید که محصوالت اس کا اف را  با قیمت مناسب هستید، باید     UC SKFاگر به دنبال خرید یاتاقان  

با قیمتی  این قطعه صنعتی را   چاکو  شرکت دهد.و همچنین تضمین قیمت و کیفیت را نیز انجام    دهد به صورت تخصصی ارائه  

این  احد فروش  می توانید با وبرند اس کا اف    UCیاتاقان  قیمت  کامال متناسب با کیفیت عرضه می کند که برای استعالم  

 بازرگانی تماس برقرار کنید. 

 

 UC SKF یاتاقان مشخصات

نیز نیاز به مشخصات دیگری    UC SKFاما برای انتخاب یاتاقان  تمام محصوالت برند اس کا اف دارای مشخصات فوق هستند،  

  چاکو  شرکتچون قطر، ارتفاع و ... است که در صورت نیاز می توانید از طریق شماره تلفن های موجود در سایت، با پشتیبانی 

 برخی مشخصات مهم این محصول عبارتند از: ارتباط برقرار کنید.

 نصب و تعویض راحت •

 اصطکاک کم  •

 طول عمر زیاد •

 استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه •

 تحمل بار زیاد  •

 


