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 راکت پینگ پنگ راهنمای خرید 

رزش پینگ پنگ بوده که وجود آن کامال ضروری است.  راکت پینگ پنگ وسیله ای مهم برای انجام و

بدون این ابزار نمی توانید این ورزش هیجان انگیز را تمرین کنید. خرید این وسیله، مانند هر خرید  

 .دیگری نیازمند رعایت برخی نکات مهم و ضروری است

 ؟راکت پینگ پنگ چیست؟ چه کاربری دارد 

راکت پینگ پنگ وسیله ای مهم برای انجام ورزش پینگ پنگ بوده که وجود آن کامال ضروری است.  

بدون این ابزار نمی توانید این ورزش هیجان انگیز را تمرین کنید. برای انجام ورزش پینگ پنگ باید  

 .وب و مناسب برای خود بخریدیک راکت خ

 ؟در خرید راکت پینگ پنگ چه مواردی را رعایت کنیم 

امروزه انواع مختلفی از راکت ها در بازار وجود دارد، که قبل از خرید آن باید اطالعاتی به دست آورید. 

 :برخی از نکات، برای خرید یک راکت مناسب عبارتند از

بگیرد در هنگام خرید راکت، نوع راکت است. امروزه راکت ها در  اولین نکته که باید مورد توجه قرار 

سه نوع مختلف فالر، آناتومیک و استرایت وجود دارند، که انتخاب هر کدام از آن ها برای استفاده،  

 .بسته به سلیقه و نظر مربی و سبک بازی شما دارد

از مدل دوم و افراد با سبک بازی  خوب است بدانید که ساکنین قاره اروپا از نوع اول آن، آسیایی ها  

دفاعی، از مدل سوم آن، برای انجام این بازی استفاده میکنند. در صورتی که به صورت حرفه ای این  

 .ورزش را دنبال می کنید، بهتر است در انتخاب نوع راکت دقت کنید
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 تتوجه به جنس راک 

، جنس راکت است. با پیشرفت علم و  نکته دیگر که باید مورد توجه قرار بگیرد در هنگام خرید راکت

فناوردی در ساخت این گونه راکت ها، جنس راکت ها به دو صورت کربنی و غیرکربنی وجود دارند.  

همچنین برای انتخاب یک راکت خوب، بهتر است به جنس قسمت چوبی راکت دقت کنید و به میزان  

یی استفاده میکنند که از چوب نرم ساخته  نرمی و سختی آن توجه کنید.معموال افراد تازه کار، راکت ها

 .میشوند و افراد حرفه ای از راکت هایی با چوب های سفت استفاده میکنند

نکته مهم دیگری که باید در زمان خرید راکت مورد توجه قرار بگیرد، جنس رویه راکت است. امروزه  

دانه بلند و رویه آنتی پیچ  راکت ها با جنس رویه مختلفی مثل رویه صاف، رویه دانه کوتاه، رویه

ساخته شده و وجود دارند. بهتر است اطالعات الزم در مورد هر یک از این رویه ها را بدست آورید تا  

 .بتوانید هنگام خرید، مناسب ترین راکت را انتخاب کنید

 گنکات ضروری در خرید راکت پینگ پن

ین است. هنگام خرید دقت کنید، راکت  وزن محصول، نکته بسیار موثر دیگری هنگام انجام این تمر 

دارای وزن کمتری نسبت به سایر محصوالت باشد. زیرا استفاده از راکت سنگین، پس از یک تمرین  

 .طوالنی، باعث خستگی و گرمای شدید دستان شما می شود

نوع اسفنج سطح راکت، مورد دیگری است که باید هنگام خرید راکت پینگ پنگ، به دقت آن را در  

ظر بگیرید. بهتر است بدانید هرچه جنس اسفنج سطح مورد استفاده در راکت، سفت باشد، سرعت  ن

 .عملکرد شما در حین بازی سریعتر خواهد بود و البته عملکرد شما را نیز کاهش می دهد

اگر اسفنج از سطح نرم تری ساخته شده باشد، در طول تمرین، سرعت عملکرد شما کاهش می یابد و  

 .سرعت انجام تکنیک های مورد نظر شما افزایش می یابددر عوض، 

انواع راکت حرفه ای در مدل های مختلف، در لیست زیر موجود است. بسته به نوع راکت مورد نیاز  

 .خود، می توانید بهترین مدل راکت پینگ پنگ را از گزینه های پرفروش زیر، انتخاب و خریداری نمایید
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 مشاهده محصوالت پیشنهادی

https://www.liste.ir/%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d9%be%db%8c%d9%86%da%af-%d9%be%d9%86%da%af/

