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 رتب  راهنمای خرید

ر ابزاری کاربردی برای تکه و خرد کردن چوب است که کاربردهای فراوانی به خصوص در جنگل و یا  تب

 .باغ برای شما دارد. خرید این وسیله، مانند هر خرید دیگری نکاتی دارد که در ادامه به آن می پردازیم

 ؟ تبر چیست؟ چه کاربردی دارد 

تبر ابزاری کاربردی برای برش و خرد کردن چوب است. استفاده از این وسیله کاربردی از زمان های  

بسیار قدیم در بین جوامع مختلف، بسیار رایج بوده است. سالها از ساخت این ابزار میگذرد، ولی  

ساخته می شوند،  کارهای زیادی با کمک آن ادامه می یابد. امروزه تبرها در اندازه ها و انواع مختلفی 

 .که هر شخص با توجه به نیاز خود می تواند یکی از این ابزارهای کاربردی را خریداری کند

امروزه این وسیله، به عنوان ابزاری ضروری برای رفتن به طبیعت، در نظر گرفته شده است، که می  

تواند برش قطعات چوب را بسیار آسان کند. همچنین با کمک این دستگاه، می توان به راحتی سایر  

 .موارد مانند استخوان و مواد سخت را به قطعات کوچک، تقسیم و مورد استفاده قرار داد 

 ؟ر خرید تبر مناسب چه مواردی را رعایت کنیم د

اگر اطالعات کافی در مورد تبر نداشته باشیم، خرید تبر کمی سخت است. اما یادگیری برخی نکات می  

 .تواند به شما در هنگام خرید، کمک کند

خرید  مهمترین چیزی که باید هنگام خرید تبر در نظر بگیرید، فلز مورد استفاده در تیغه ی آن است. 

تبر، با تیغه ساخته شده از فوالد یا استیل ضد زنگ توصیه می شود. همچنین قسمت لبه استفاده شده  

در آن، بهتر است به صورت تخت ساخته شود. زیرا با کمک آن می توان برشهای عمیق و آسان را انجام  

 .محصول استداد. به طور کلی، فلز مورد استفاده در تیغه، از اساسی ترین ویژگی های این 
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 ه اندازه و جنس دست

اندازه و مواد مواد به کار رفته در دسته ، مورد دیگری است که هنگام تهیه این وسیله باید مورد توجه  

قرار گیرد. دستگیره های این محصول معموالً از چوب یا پالستیک ساخته می شوند و در بعضی موارد  

کلی، انتخاب اندازه و مواد دسته این محصول،    از آهن، در ساخت دسته استفاده می شود. به طور

 .سلیقه ای است و باید یکی از آنها را متناسب با نیاز خود خریداری کنید

 ر ضروری در خرید تب  نکات مهم و

توصیه می شود هنگام خرید تبر، حتما محصولی را خریداری کنید که دارای غالف مخصوصی باشد. که  

زار را داخل غالف خود قرار دهید، تا از آسیب و فرسودگی آن جلوگیری  این اب  پس از انجام کار خود،

 .کند

نکته دیگری که هنگام تهیه تبر باید مورد توجه قرار گیرد، ابعاد و وزن محصول است، که باید متناسب 

با قدرت و نیروی استفاده کننده، تهیه شود. تا بتوان به راحتی از آن برای برش چوب استفاده کرد. به  

طور کلی، ابعاد و وزن این محصول باید طوری باشد، که نگه داشتن تبر و کار با آن به راحتی انجام  

 .شود

امروزه، محصوالت متنوعی با قیمت های مختلف در بازار وجود دارد، بنابراین قبل از اینکه به قیمت فکر  

 .کنید، حتما به نکات ذکر شده در این مقاله، برای خرید تبر مناسب استفاده کنید 

متفاوت، در لیست   انواع تبر سفری، شکاری و باغبانی در انواع و مدل های گوناگون و جنس ساخت

زیر موجود است. بسته به نیاز خود می توانید بهترین تبر را از بین گزینه های پرفروش زیر، انتخاب و 

 .تهیه نمایید

 مشاهده محصوالت پیشنهادی
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