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 اره افقی راهنمای خرید

اره افقی، یکی از کاربردی ترین ابزارهایی است که برای برش سطوح مختلف، مورد استفاده قرار می 

گیرد. با کمک این اره می توانید سطوح مختلف را برش دهید. در بازار ایران، این اره به دو شکل برقی 

 .ود می توانید یکی از این دو مدل را خریداری کنیدو شارژی موجود است، که با توجه به نیاز خ

 اره افقی بر چیست ؟ چه کاربردی دارد ؟

اره افقی، یکی از کاربردی ترین ابزارهایی است که برای برش سطوح مختلف، مورد استفاده قرار می 

گیرد. با کمک این اره می توانید سطوح مختلف را برش دهید. این وسیله در صنایع مختلفی از جمله 

 .نجاری کاربردهای فراوانی دارد

 مهمترین کاربردهای این اره ها کدام است ؟

مشاغل، انواع مختلف مواد را برش می دهند. برای این کار، ابزارهای مختلفی الزم است که بعضی از 

یکی از مهمترین ابزارها، اره افقی است. اگر حرفه ای هستید، قطعًا چنین ابزار مفیدی برای شما نیاز 



 
2 

زار، نهایت اب این از …کشی و  است. شما می توانید در امور ساختمانی، تاسیساتی، الکتریکی، لوله

 .استفاده را ببرید

اما به جای اینکه وقت زیادی را، برای جستجو و انتخاب ابزاری مناسب و همه کاره صرف کنید، بهترین 

گزینه اره افقی است، آن را خریداری کنید. حال اگر نمی دانید این ابزار چقدر مفید است، توصیه می 

 .کنیم ادامه ی مطلب را بخوانید

 اع اره افقیآشنایی با انو

این ابزارها مانند سایر ابزارهای صنعتی، بسیار متنوع و دارای ویژگی های مختلفی هستند. این اره ها، 

 :در دو نوع زیر در کشور ما وجود دارد

 مدل های برقی

این مدل ها در پروژه های بزرگ، مورد استفاده قرار می گیرند. این مدل از اره های بی سیم، قدرت 

د. با استفاده از این اره، می توانید همزمان سطوح مختلفی را برش دهید. وزن این اره ها بیشتری دار

 .نسبت به اره شارژی کمتر است و این تفاوت در استفاده طوالنی مدت، تأثیر آن را نشان می دهد

 مدل های شارژی

ه برقی بی سیم، این این مدل ها برای کسانی که با پروژه های کوچک سر و کار دارند، مناسب است. ار

مزیت را دارد که می تواند، بدون نیاز به منبع تغذیه برق، برش را انجام دهد. به این ترتیب، فعاالن 

صنعتی می توانند در هر شرایطی، این ابزار را با خود حمل کنند. پس از اتمام کار، الزم است باتری 
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تفاده باشد. به خاطر داشته باشید که این اره ها از لیتیوم این ابزار را شارژ کنید، تا دفعه دیگر قابل اس

 .مدل های برقی، سنگین ترند

  

 .در هنگام خرید این ابزار، باید چند نکته را بخاطر بسپارید

ن دقت کنید، این است که دستگاه را برای چه مهمترین نکته که در هنگام خرید این ابزار، باید به آ

کاری و در چه زمینه ای نیاز دارید. اگر این نکته را در نظر نگیرید، هرگز نمی توانید ابزار متناسب با 

 .نیازتان بخرید

هنگام خرید اره افقی، حتماًا باید به قدرت ابزار دقت کنید. ابزارهای پرقدرت، گزینه خوبی برای کارهای 

غه یظریف نیستند، بلکه قدرت باال، برای برش سطوح سخت مناسب است، زیرا قدرت بیشتری را به ت

 .ها منتقل می کند

اگر ابزار شما از یک سرعت ثابتی برخوردار باشد، این عملکرد دستگاه شما را کاهش می دهد. اما اگر 

اره افقی، توانایی افزایش یا کاهش سرعت را داشته باشد، می توانید سطوح مختلف را، با ضخامت 

 .های مختلف و در حجم های مختلف برش دهید

اره افقی، سرعت تیغه کم می شود. اینجاست که متوجه می شوید، قابلیت تعویض  پس از مدتی کار با

تیغه چقدر خوب است. زیرا این امر، باعث افزایش سرعت و کارآیی کار و همچنین افزایش رضایت می 

 .شود

 بهترین مدل های اره افقی بر در بازار کدام اند ؟
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مارک های باکیفیت ایرانی و خارجی اره افقی عبارتند از: محک، بوش، توسن، ماکیتا، ادون، اینهل، 

اسکیل، آاگ، آر تی آر مکس، اینکو، پوکا، پاور پالس و دی سی ای. که محصوالت باکیفیتی را تولید می 

 .کنند

است.بسته به نیاز و بودجه  انواع اره افقی بر در مدل ها و قابلیت های گوناگون، در لیست زیر موجود

 .خود می توانید، بهترین اره افقی را از بین گزینه های پرفروش زیر انتخاب کنید و بخرید

 

  پیشنهادیمشاهده محصوالت 

https://www.liste.ir/%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c/

