
 
1 

 

 سنباده زن راهنمای خرید  

سنباده زن دستگاهی کاربردی و مهم در صنایع مختلف است. وجود این ابزار به خصوص در کارگاه های  

نجاری بسیار مهم و حائز اهمیت است. خرید این وسیله نیز مانند هر دستگاه دیگری به رعایت برخی  

 .نکات مهم و ضروری نیاز دارد

 ؟ سنباده زن چیست؟ چه کاربردی دارد 

سنباده زن دستگاهی کاربردی برای سنباده زدن است و جایگاه ویژه ای در صنعت دارد. برای هنگامی  

که میخواهید یک کارگاه نجاری داشته باشید بدون شک سنباده زن ابزاری ضروری است. به کمک  

عمل سنباده زنی خیلی سریع، راحت و حرفه ای انجام می شود. همچنین   دستگاه سنباده زن انجام

سمباده زدن را می توان به صورت دستی نیز انجام داد که البته به کمی وقت و حوصله نیاز دارد.  

بنابراین توصیه می شود اگر زمینه کاری شما حرفه ای و گسترده می باشد، بهتر است دستگاه سنباده  

 .نیدزن را خریداری ک 

 ؟در خرید سنباده زن چه مواردی را رعایت کنیم 

خرید دستگاه سنباده زن نیاز به دانستن برخی نکات اساسی دارد، که اگر آنها را می دانید می توانید  

 :دستگاهی متناسب با شغل خود خریداری کنید که عبارتند از

گیرد، انتخاب نوع دستگاه است. برای  نکته اول که هنگام خرید دستگاه سنباده زن باید مورد توجه قرار  

این منظور، شما باید بر اساس حجم و نوع کار مورد نظر، دستگاهی را از بین انواع سنباده زن برقی  

 .تسمه ای، گرد و لرزان یا مشتی انتخاب کنید
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اندازه دستگاه، نکته مهمی است که هنگام تهیه دستگاه باید به آن توجه کنید. در حال حاضر، این  

دستگاه ها در اندازه های بزرگ و قدرتمند و همچنین اندازه های کوچک با قدرت کم تولید شده اند، و  

 .در نهایت شما می توانید دستگاهی متناسب با شغل و حرفه خود انتخاب کنید

 ه راحتی در استفاده از دستگا

ستگاه سنباده مورد توجه  راحتی در هنگام استفاده از دستگاه نکته دیگری است که باید هنگام تهیه د 

قرار گیرد. بخاطر داشته باشید که شما قصد دارید از این دستگاه برای سنباده زنی استفاده کنید و باید  

با کمک دست این دستگاه را راهنمایی کنید. بنابراین ، شما باید در حال استفاده از دستگاه احساس  

گاه آن را در دست بگیرید و از راحت بودن دستگاه  راحتی کنید. برای این کار حتمًا قبل از خرید دست

 .مطمئن شوید

یکی دیگر از نکات هنگام تهیه دستگاه سنباده وجود کیسه مخصوص تراشه در دستگاه است. به یاد  

داشته باشید که اگر دستگاه کیسه تراشه مخصوصی دارد ، این ویژگی می تواند به تمیز نگه داشتن  

 .ک کندمحیط کار هنگام سنباده کم

نوع منبع تغذیه دستگاه موضوع دیگری است که باید هنگام خرید دستگاه سنباده مورد توجه قرار  

گیرد. امروزه دستگاه ها با دو نوع منبع تغذیه شارژی و سیمی طراحی و تولید می شوند و شما می  

 .توانید با توجه به کار و فعالیت خود یکی از این مدل ها را تهیه کنید

ظیم سرعت از ویژگی های بسیار مفیدی است که وجود آن در دستگاه می تواند به  داشتن قابلیت تن

شما کمک فراوانی کند. اگر فردی تازه کار استفاده از دستگاه هستید ، می توانید این کار را با سرعت کم  

 .شروع کنید و اگر حرفه ای هستید ، می توانید آن را با سرعت باال انجام دهید 

 ند سنباده ز نکات مهم در خری

مارک های باکیفیت ایرانی و خارجی که محصوالت خوب تولید میکنند شامل: سنباده زن محک،  

توسن، رونیکس، اوربیتال، اینهل، دیوالت، بوش، پاور پالس، پوکا، رزین که محصوالت آن ها بسیار  

 .پرطرفدار است 
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سنباده، تنظیم میزان فاصله  امکانات جانبی دستگاه شامل مواردی مانند امکان تعویض سریع ورق  

 .دهی، ترمز، کیف و… است که در هنگام خرید به آن توجه کنید

وجود ضمانت، یکی از گزینه های مهمی است که هنگام تهیه دستگاه سنباده باید مورد توجه قرار گیرد.  

تعمیر یا   داشتن گارانتی می تواند خیال شما را از خرید دستگاه راحت کند و در صورت خرابی دستگاه، 

 .تعویض می شود

در حال حاضر کمپانی های مختلفی این دستگاه را می سازند، که هرکدام بسته به امکانات و ویژگی  

های آن قیمت متفاوتی دارند. توصیه می شود هنگام خرید، متناسب با بودجه خود دستگاهی را  

 .انتخاب کنید که بتواند باالترین بازده را در کار شما داشته باشد

انواع دستگاه سنباده زن برقی و اتوماتیک برای مصارف صنعتی در برندهای گوناگون، در لیست زیر  

موجود است. بسته به نیاز و بودجه خود می توانید بهترین مدل این دستگاه را از گزینه های پرفروش  

 .زیر، انتخاب و تهیه نمایید

 

 مشاهده محصوالت پیشنهادی

https://www.liste.ir/%d8%b3%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b2%d9%86/

