
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UC ZWZیاتاقان  

www.chaco.company 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  UC ZWZیاتاقان  

مختلف به کار   یدستگاه ها یگاه برا منیتواند به عنوان نش  یاست که م UC اتاقانیدر صنعت،  یکاربرد اریاز قطعات بس یکی

یکی از برندهای تولید کننده   خواهد بود.  یو محور  ی شعاع   ی محصول تحمل فشار در جهت ها  نیا  یاصل  فهیرود، در واقع وظ

آشنا     UC ZWZاست که سطح کیفی محصوالت آن باال است. در ادامه شما را با این برند و یاتاقان     ZWZ  دنیا یاتاقان در  

 .خواهیم کرد

 

 

 را چه کشوری تولید می کند؟     UC ZWZیاتاقان  

است که در تمام دنیا محصوالت خود   بیرینگ ها  یکی از شرکت های تولید کننده قطعات صنعتی همچون   ZWZبرند چینی  

جهان را در بین شرکت های    ۱۳ها به عنوان شرکت نخست چین شناخته شد و رتبه  می رساند. این شرکت مدت  را به فروش  

و همچنین    ISO 14001، ISO 9000مچون  کسب گواهینامه های مختلف هموفق به    ZWZکمپانی   نام آشنا کسب کرد. 

عملکرد تجهیزات، افزایش   بهبودکیفیت آمریکا شده است که نشان می دهد، خرید محصوالت این برند سبب     AARگواهینامه  

این شرکت با دیگر کمپانی های بزرگ همچون کویو، اس کا اف و ...  همچنین   طول عمر و جلوگیری از آسیب آن ها می شود.

خوشبختانه محصوالت این برند در ایران نیز موجود های گسترده ای دارد.    که در زمینه تولید بیرینگ فعالیت دارند، همکاری

 داخلی بسیار زیاد است.استفاده از آن در صنایع  واست 

 متعلق به کشور چین است.   ZWZشرکت  کشور سازنده: •

 میالدی آغاز شده است. ۱۹۳۸از سال   ZWZفعالیت  سال تأسیس:  •

 صنایع مختلف را تولید می کند. انواع بیرینگ ها، یاتاقان ها و ... محصوالت:  •

 

 



 زد دبلیو زد  UC یاتاقان قیمت 

را با ابعاد و اندازه های مختلفی تولید می کند که همین امر قیمت   نواع یاتاقاندارای محصوالت مختلفی است و ا   ZWZبرند  

به صورت تخصصی با بازرگانی چاکو که این محصول را    زد دبلیو زد   UCیاتاقان  برای آگاهی از قیمت   ها را متغیر می کند.

 تماس بگیرید. عرضه می کند، 

 

 UC ZWZ  یاتاقان خرید

پس باید قبل از خرید، حتما نوع یاتاقان متناسب با  موجود است در بازار   UCهمان طور که می دانید، انواع مختلفی از یاتاقان 

بازرگانی    کند، مراجعه کنید.که این کاال را به صورت اورجینال عرضه می    به فروشگاهیدستگاه خود را انتخاب کنید و سپس  

را از       ZWZبرند     UCخرید یاتاقان  چاکو از معتبرترین فروشگاه های اینترنتی ایران است که با خیال راحت می توانید  

 انجام دهید.  

 

 UC ZWZ یاتاقان مشخصات

این یاتاقان در زمان و مکان هایی به کار می    .است  UC ZWZیاتاقان انواع مختلفی دارد که یکی از مهم ترین آن ها یاتاقان  

   UCیاتاقان های  مشخصات کامل    چاکو شرکت  پشتیبانی رود که قرار است قطعاتی بر روی یکدیگر بلغزند و یا حرکت کنند.

مشتریان خود قرار می دهد و همین سبب انتخاب مناسب ترین یاتاقان برای تجهیزات مورد نظر می    اختیاررا در   زدزد دبلیو  

 می توان به موارد زیر اشاره کرد: یاتاقان   این نوع از جمله مشخصات مهم و کاربردی شود.

 

 دوام در برابر شرایط کاری سخت •

 طول عمر باال  •

 عدم نیاز به ماشین کاری و سوراخ کاری  •

 ابعاد کامال دقیق و مشخص شده  •

 تحمل بارهای  زیاد  •

 راحت نصب بسیار  •

 عملکرد در سرعت های زیاد  •

 

 

 


