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 راهنمای خرید فرز سنگبری

یکی از ابزار مهم و کاربردی در هر کارگاه فنی و تولیدی می باشد. عموما   سنگبری فرز

از این مورد در صنعت ساختمان و کارگاه های تولیدی استفاده می شود تا به کمک آن بتوان  

 .انواع آهن ها و مواردی از این قبیل را برش داد

برای عملیات برش، اسکلت زنی، نصب در و پنجره و … استفاده می   سنگبری فرز از

در بازار دارای قیمت های متفاوتی است لذا در زیر  سنگبری فرز شود اما از آنجا که

در اختیار شما قرار داده شده است که به کمک آن بتوانید بهترین   آنالین خرید راهنمای یک

 .گزینه را برای خود خریداری نمایید

 دریل  خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 آشنایی با انواع فرز سنگبری

روبرو می شوید. در زیر   سنگبری فرز ر با انواع متفاوتی ازقطعا با کمی جستجو در بازا

 :می توانید دسته های مختلف را بررسی کنید

 انواع رومیزی •

این گزینه ها را اغلب می توانیم در برشکاری ها، کلید سازی ها و مواردی از این قبیل  

ار پیچ می  مشاهده نماییم. چون این موارد می بایست ثابت باشند، عموما بر روی سطح ک

 .شوند

 انواع لبه گیر  •

همانگونه که از نام این گزینه ها می توان متوجه شد، برای فرم دهی به انواع لبه ها از این  

موارد استفاده می شود. شما می توانید زوایای مربوط به سازه های چوبی را نیز با این  

 .دستگاه ها برش دهید

 انواع سنگ زنی  •

باده زنی را انجام می دهند. حتی می توان به کمک آنها سطح  این دستگاه ها بیشتر کار سن 

 .مد نظر خود را تیز نمود یا صیقل داد
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 فرز به جز مواردی که در باال بیان گردید، بر اساس نوع سطح مد نظر نیز می توان از

 .خاص استفاده نمود سنگبری

ک و گزینه هایی  به طور مثال برخی از دستگاه ها مناسب برای چوب، برخی مناسب سرامی 

 .نیز برای سطوح سنگی خوب می باشند

 بر   عمود اره خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 فرز سنگبری  نکات مهم و تاثیرگذار در قیمت

برای برش انواع سطوح استفاده می شود لذا استفاده از   سنگبری فرز با توجه به اینکه از

یک مورد خوب و کارآمد می تواند تاثیر بسیاری در عملکرد و سرعت انجام پروژه های  

 .شما داشته باشد

نکات زیر را در نظر داشته   سنگبری فرز در همین راستا توصیه می شود تا برای خرید

 .باشید

 آن انجام می دهید، دقت نمایید  حتما به برندی که خرید خود را از •

کم نمی باشد از همین رو الزم است تا حین خرید یک گزینه   سنگبری فرز طبیعتا قیمت

مطمئن را انتخاب نمایید. در همین راستا اطمینان نمودن به برندهای معروف می تواند  

 .گزینه منطقی به نظر برسد

ن آنها می توان به آروا، پوکا، آاگ و  امروزه برندهای مختلفی در بازار وجود دارند که بی 

 .… اشاره نمود

به صورت کلی در زمان خرید دقت داشته باشید که خرید خود را از برند هایی انجام دهید  

که دارای گارانتی هستند زیرا در این صورت می توانید از خدمات پس از فروش آنها بهره  

 .ببرید

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%b1/


  

    

 

3 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی  خرید+  مقاوم و باکیفیت سنگبری فرز مدل ۲۴

 

 ر گیرد و طراحی خوبی داشته باشد فرز سنگبری باید به راحتی در دست شما قرا •

عموما دشوار و حتی خطرناک می باشد. از همین رو توصیه می شود   سنگبری فرز کار با

مواردی را انتخاب نمایید که نکات ایمنی بیشتری در آنها رعایت شده باشد. همواره می  

 .بایست در نظر داشت که دسته در این ابزار نقش بسزایی دارد

ه باید به راحتی در دست شما چفت شود و مانع خستگی عضالت گردد.  دسته این دستگا

برخی از برند ها برای اینکه جوانب ایمنی را در دستگاه های خود بیشتر رعایت نمایند از  

 .یک دسته کمکی نیز استفاده می نمایند. در این صورت کیفیت و دقت بیشتر می شود

 رم باشدفرز سنگبری باید دارای قابلیت استاندارد ن •

را وقتی استارت می زنید، از ابتدا با سرعت باال شروع به   سنگبری فرز برخی از انواع

کار می نمایند. همین مورد نیز موجب می شود تا افراد تازه کار دچار مشکل شوند و کنترل  

 .را از دست دهند

فرد را بر   استفاده می کنند تا کنترل soft start اما برخی از برندهای معتبر از قابلیت

روی دستگاه افزایش دهند. با این قابلیت شما می توانید از دستگاه خود برای مدت زمان  

 .بیشتر استفاده کنید

 دستگاه شما باید دارای قابلیت کنترل سرعت باشد •

برش دهید که همین مورد نیاز به   سنگبری فرز گاها نیاز است تا شما سطوح مختلف را با

کنترل سرعت دارد. در همین راستا توصیه می گردد تا مواردی را انتخاب نمایید که امکان 

 .کنترل سرعت در آنها وجود دارد

عموما گزینه هایی که دارای قابلیت کنترل سرعت هستند از قیمت بیشتری نسبت به موارد  

 .ساده برخوردار هستند
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 منبع تغذیه مناسبی داشته باشد دستگاه شما باید •

در زمان خرید بسیار مهم است تا به منبع تغذیه دستگاه خود بسیار دقت داشته باشید.  

مواردی که امروزه در بازار وجود دارند می توانند با کمپرسور باد، باتری یا برق شهری  

 .فعالیت نمایند

و می توان برای انواع سطوح    گزینه هایی که برقی می باشند دارای قدرت باالتری هستند

از آنها بهره برد. اما به این مورد نیز دقت نمایید که شما می توانید از انواع شارژی برای  

 .مکان ها و موقعیت های مختلف استفاده نمایید

 توجه به میزان گردش آزاد  •

.  باید دارای سرعت متفاوت باشد سنگبری فرز با توجه به سطحی که در نظر دارید، تیغه

 .برای هر سطح دستگاه شما باید دارای سرعت گردش آزاد خاص باشد

در این صورت الزم است تا دانش الزم در خصوص انواع سطوح داشته باشید. اگر در این  

 .حوزه اطالعات الزم در اختیار ندارید، می توانید با افراد متخصص مشورت کنید

 نگهداری از فرز سنگبری

الزم است تا حتما از دستکش و عینک مخصوص استفاده  ریسنگب فرز در زمان کار با

نمایید. البته برای اینکه دستگاه شما طول عمر بیشتری داشته باشد، در نظر گرفتن  

 :فاکتورهای زیر نیز دارای اهمیت زیادی است

حتما پس از هر بار استفاده دستگاه را به خوبی از هرگونه براده و آلودگی تمیز   •

 .نمایید

وقت یکبار دستگاه را روغن کاری نمایید تا براده و اضافه سطوح داخل  هر چند   •

 .آن باقی نماند 

الزم است تا حین استفاده از دستگاه همواره سرعت را به گونه ای تنظیم نمایید تا  •

 .کنترل از دست شما خارج نشود
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تالش کنید تا نمونه هایی را خریداری نمایید که بر روی آنها یک حفاظ قرار دارد.  •

 .در این صورت ذرات پرتاب شده به دستگاه و اطرافیان آسیب وارد نمی نمایند 

 .نک کردن دستگاه خود همواره از روغن های مخصوص استفاده نمایید برای خ •

 


