
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اینترنتی ید خر+  باکیفیت منگنه سوزن  و گرد ته  سوزن مدل ۲۴

 تیم تحریریه گرین لیست 



  

    

 

1 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  باکیفیت  منگنه سوزن و گرد ته سوزن مدل ۲۴

 

باشند که امروزه بسیار کاربرد دارند.   منگنه  سوزن  و  گرد  ته  سوزن دو نوع سوزنی می 

عموما از سوزن های ته گرد در خیاطی و از سوزن های منگنه برای دستگاه منگنه استفاده 

را دارید حتما این مقاله را تا  منگنه  سوزن  و  گرد  ته  سوزن می شود.اگر شما نیز قصد خرید

 .انتها مطالعه نمایید

و کاربرد آنها  منگنه  سوزن   و  گرد  ته  سوزن یم تا در خصوص انواعدر این مقاله قصد دار

 .صحبت نماییم لذا توصیه می شود تا این مورد را از دست ندهید

 کاربرد های سوزن ته گرد 

برویم الزم است تا بدانید این سوزن ها چه سوزن   گرد  ته   سوزن  کاربرد قبل از اینکه به سراغ

آنها را تهیه نمود؟ سوزن های ته گرد همانگونه که از نام  هایی می باشند و از کجا می توان  

 .آنها مشخص است عموما دارای بخش انتهایی گرد می باشند

ساده، گرد  ته  سوزن  از  اعم  مختلف  انواع  در  گرد   رنگی  گرد  ته  سوزن آنها  ته  سوزن  و 

ری مرواریدی به بازار عرضه می شوند. سوزن های فوق عموما برای خیاطی و کارهای ادا

 .کاربرد دارند

مواردی که در انتهای خود دارای بخش مرواریدی هستند را بیشتر در خیاطی ها مشاهده می  

نماییم. خیاط ها برای اینکه بتوانند تضاد رنگی بین سوزن و پارچه ایجاد نمایند از این سوزن  

 .ها استفاده می نمایند که تضاد رنگی خوبی ایجاد نمایند

می توان برای متصل نمودن کاغذها به برد مدرسه یا دیوار   منگنه  زنسو   و  گرد  ته  سوزن از

استفاده نمود. البته این موارد کاربردهای متفاوتی دارند اما به دلیل استحکام باالیی که دارند  

 .قابلیت اتصال محکم را فراهم می آورند

. اولین بار در  میالدی وارد بازار شدند  15جالب است که بدانید سوزن های ته گرد از قرن  

داخل کشور ایران مردم استان لرستان از آن استفاده نمودند و کم کم در سراسر کشور مورد  

 .استفاده قرار گرفت

قیمت سوزن گرد مرواریدی به نسبت سایر موارد بیشتر است زیرا جنبه تزئیناتی آن موجب  

 .می شود تا افراد بیشتری به سمت خرید آن روی آورند
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نیز باید بدانید که این سوزن ها   منگنه  سوزن  و  گرد  ته  سوزن ار و جنسدر خصوص ساخت 

 .از استیل و فوالد ضد زنگ ساخته شده اند

این موارد دارای اندازه های مختلفی می باشند. اما رایج ترین سایزی که ما در بازار مشاهده 

 .سانتی متری هستند  2.6می نماییم، اندازه های 

  قیمت. ک تیز آنها می توان انواع اشیای نازک را به یکدیگر متصل نماییدبه دلیل دوام باال و نو 

 .به نسبت سایر سوزن های خیاطی مقرون به صرفه تر می باشد گرد ته سوزن

به همین دلیل از آن برای اغلب فعالیت ها استفاده می نمایند. باید در نظر داشت که سوزن ها  

اد را تحمل می نمایند به همین دلیل در اغلب  درجه سانتی گر   1200اغلب دمایی در حدود  

 .فعالیت ها از آن استفاده می شود

 کش  سوزن  و   گنهمن  خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 آشنایی با سوزن ته گرد و سوزن منگنه 

که امروزه در اغلب دستگاه های منگنه مورد استفاده قرار می گیرند   کوچک  منگنه  سوزن

دارای انواع متفاوتی هستند. شما می توانید از این سوزن ها هم برای کاربردهای خانگی و  

 .هم برای کاربرد های صنعتی استفاده نمایید

باید در نظر داشته باشید که این سوزن ها در دو دسته مسی و گالوانیزه طبقه بندی می شوند.  

هر اندازه کیفیت سوزن منگنه شما بهتر باشد، محکمتر می تواند دو المان منگنه شده را به  

 .یکدیگر متصل نماید

استفاده امروزه از این سوزن ها در صنایع مختلف از جمله چوب، دکوراسیون، چاپ و …  

 .می شود

که در بازار وجود دارد و اغلب برای دکوراسیون مورد استفاده قرار  رنگی  منگنه  سوزن

می گیرد دارای اندازه های مختلفی می باشد.هر کدام از این اندازه ها برای جسم ها یا کاغذ 

 .های خاصی استفاده می شوند که ضخامت آنها با یکدیگر متفاوت است

 

https://greenlist.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%86%da%af%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86-%da%a9%d8%b4/
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اندازه تعداد    طبیعتا هر  یا  اجسام ضخیم  تواند  تر می  باشد، راحت  تر  بلند  پایه سوزن شما 

  20تا    2می تواند بین    10کاغذهای بیشتر را به یکدیگر متصل نماید. به طور مثال سایز  

 .برگه کاغذ را به یکدیگر متصل نماید

خریداران  دستی  کوب  منگنه  سوزن امروزه  که  باشد  می  هایی  سوزن  از  دیگر  یکی  نیز 

یاری از آن استفاده می نمایند. در زمان خرید این سوزن ها باید دقت داشته باشید که دستگاه  بس

 .شما از کدام نوع سوزن پشتیبانی می نماید

به عبارت دیگر شما بر اساس اندازه دستگاه خود می توانید از سوزن مناسب استفاده نمایید.  

برای خرید یک دستگاه منگنه کوب افراد ابتدا باید بررسی نمایند که آیا می توان از دستگاه 

 .به آسانی استفاده نمود

ر این دستگاه ها برخی از دستگاه ها دارای بدنه های فلزی می باشند. هر چند که طول عم

بیشتر است. اما باید در نظر داشت که وزن دستگاه های فوق باال است. به صورت کلی شما  

 .باید منگنه کوبی را خریداری نمایید که در دست شما حسی راحتی داشته باشد

دستگاه های منگنه دارای انواع متفاوتی هستند. این دستگاه ها به سوزن های مختلفی نیاز 

رای گزینه های خانگی سوزن های منگنه ظریف تر می باشند و طول آنها کمتر است دارند. ب

اما مواردی که در صنایع چوب و گاها برای صحافی به کار می روند دارای اندازه ها و ابعاد  

 .بزرگتری هستند

سوزن های منگنه و ته گرد اگر از جنس گالوانیزه باشند، دچار زنگ زدگی نمی شوند. از  

و می توان بیان داشت که برای فعالیت های صنعتی و دکوراسیون بهتر است از این  همین ر

 .مورد استفاده نمایید
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 جمع بندی 

ادارات و خانه ها   منگنه  سوزن  و  گرد  ته  سوزن باشد که در  اقالم کاربردی می  از جمله 

بازار مشاهده   مشاهده می شود. اما باید در نظر داشت که انواع مختلفی از آنها را می توانید در

 .نمایید

به همین دلیل در زمان خرید ممکن است دچار مشکل شوید. توصیه می شود تا قبل از خرید  

 .حتما کاربرد خود را مشخص نمایید و سپس بر اساس آن اقدام به تهیه سوزن مناسب کنید

ه  اگر اسناد شما قرار است برای طوالنی مدت به یکدیگر متصل شوند، بهتر است از گزین 

هایی بهره ببرید که به هیچ وجه دچار زنگ زدگی نمی شوند. در همین راستا جنس گالوانیزه 

 .می تواند انتخاب خوبی برایتان باشد

سوزن های ته گرد مرواریدی نیز امروزه بسیار کاربردی می باشند. اما به دلیل قیمت سوزن  

 ته گرد مرواریدی که باالتر است، 

می باشد. ولیکن باید در نظر داشته باشید که گزینه های مرواریدی  تمایل به خرید آنها کمتر  

 .برای خیاطی بسیار مفید خواهند بود

 


