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تا حد زیادی یکی از دردسرها و مشکالت رفتن به خرید را به خصوص  خرید دستی چرخ
برای افراد میانسال که توانایی جابجایی کاالهای سنگین را ندارند، برطرف کرده است. پس 

 .امروز همراه ما باشید اینترنتی خرید راهنمای با

 چرخ دستی خرید

ه امروزه در بازار وجود دارند، ویژگی های متفاوتی ارائه می دهند و به چرخ دستی هایی ک
 .همان نسبت، دارای قیمت متفاوتی نیز هستند

یکی از مواردی که بر روی قیمت اثر می گذارند، جنس بدنه می باشد. اغلب دسته ها 
 .امروزه از جنس سیلیکون یا فوم هستند که به پوست دست آسیبی وارد نکنند

، چرخ خرید دستی باید مقاومت باالیی داشته باشد. زیرا این چرخ ها زیر  دستی ریدخ چرخ
 .نور آفتاب قرار می گیرند و بسیار بر روی زمین کشیده می شوند

از همین رو توصیه می گردد تا مواردی را تهیه نمایید که ماندگاری باالیی داشته باشند. 
ها را جمع نموده و داخل بالکن یا انباری قرار شما می توانید در صورت عدم استفاده، چرخ 

 .دهید

، در زمان خرید چرخ دستی خانگی باید دقت داشت که امروزه انواع  خانگی خرید چرخ
متفاوتی از این چرخ ها در بازار وجود دارد. یکی از مقاوم ترین موارد، چرخ های فلزی 

 .می باشند
را به خوبی حمل نمایند. البته برای اینکه کار چرخ های فلزی قادر هستند تا بار های سنگین 

 .کردن با آنها آسان باشد، دسته ها باید دارای روکش باشند

 گرانیتی قابلمه ست خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 انواع چرخ خرید

چرخ خریدهایی که امروزه در بازار وجود دارند، می توانند به صورت فلزی یا پالستیکی 
باشند. اگر عادت به حمل وسایل سنگین دارید، توصیه می شود تا از گزینه های فلزی 

 .استفاده نمایید

در غیر این صورت چرخ خرید های پالستیکی با قیمت کمتر نیز می توانند به نیاز شما 
 .د. البته چرخ های پالستیکی وزن به نسبت کمتری نیز دارندپاسخ دهن

، چرخ دستی ها دارای انواع متفاوتی می باشند. برخی از آنها تاشو می  دستی چرخ انواع
 .باشند که برای مصارف خانگی و حمل در سطوح ناهموار عالی هستند

برخی دیگر دارای کاربرد صنعتی بوده و مقاوم تر هستند. از این موارد برای حمل نمودن 
جعبه های بزرگ تر استفاده می شود. البته باید این مورد را نیز در نظر داشته باشید که 

 .چرخ هستند 4چرخ های فوق اغلب دارای 
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 چرخ دستی خرید آلومینیومی

ی است که باید در نظر داشته باشید اما وزن یک در زمان خرید چرخ دستی، موارد زیاد
 .فاکتور مهم است

چرخ دستی هایی که با آلومینیوم ساخته می شوند، از یک سو بسیار سبک بوده و از سوی 
دیگر مقاومت باالیی دارند. همچنین باید در نظر داشته باشید که این چرخ ها ضدزنگ بوده 

 .بهره ببریدو می توانید برای طوالنی مدت از آنها 

 چرخ خرید کیسه ای

چرخ های کیسه ای همان چرخ خرید های خانگی می باشند که برای قرار دادن وسایل بر 
روی آن، از کیسه خاص بهره برده می شود. این کیسه ها دارای جنس های متفاوتی می 

 .باشند

ها در فصول  اما موارد برزنتی امروزه کاربرد بیشتری دارند. شما می توانید از این چرخ
 .مختلف استفاده کنید

، چرخ های دستی برای اینکه وسایل و بارهای شما را جابجا  خرید چرخ برزنتی کیسه
 .نمایند، باید دارای یک کیسه مناسب نیز باشند

عموما برای اینکه باران و مواردی از این قبیل به میوه ها یا خریدها آسیب نرساند، از 
می گردد. این پارچه ها مقاومت باالیی داشته و می توانند از  پارچه های برزنتی استفاده

 .خریدها در برابر باران یا آفتاب مراقبت نمایند

 چرخ خرید خانگی تاشو

امروزه چرخ دستی هایی که در بازار وجود دارند، دارای انواع متفاوتی هستند. برخی از 
از به آنان، چرخ را بسته و در این چرخ ها تاشو هستند. یعنی می توانید در صورت عدم نی

 .فضای کوچکی نیز قرار دهید

این موارد برای آپارتمان های کوچک بسیار کاربردی هستند. چرخ خرید های تاشو عموما 
 .دارای بازوهای چرخان می باشند که امکان تاشوندگی را ایجاد می کنند

تاشوندگی آنها می ، یکی از ویژگی های مهم چرخ دستی خانگی ویژگی  تاشو خرید چرخ
باشد. توصیه می شود اگر که فضای زیادی در اختیار ندارید، مواردی را انتخاب نمایید که 

 .دنده های فلزی چرخ دستی قابلیت تاشوندگی داشته باشند
هزینه این موارد اغلب بیشتر می باشد اما بسیار کاربردی است. عموما چهارچوب اصلی 

 .وداین چرخ ها از فلز ساخته می ش
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 چرخ خرید خانگی پله رو

برخی از چرخ های دستی خانگی قابلیت این را دارند که از روی پله نیز عبور نمایند. برای 
 .این مورد چرخ های آنان باید دارای ویژگی پنوماتیک باشد

این قابلیت به چرخ ها کمک می نماید تا از هوا پر شود و کامال مانند یک جسم جامد عمل 
 .ن صورت چرخ ها هنگام عبور از روی یک جسم تیز دچار آسیب نمی شوندنماید. در ای

 بهترین چرخ دستی خرید

چرخ دستی یکی از وسایل مهم و کاربردی می باشد که اغلب افرادی که پیاده به خرید می 
روند، از آن استفاده می نمایند. عموما افراد میانسال که حمل بار برای آنها دشوار می باشد، 

 .وسیله استفاده می کنند از این

اکثر چرخ هایی که در بازار وجود دارند دارای دو چرخ به همراه یک دسته هستند که 
 .خرید را آسان می نمایند

 پیاز و زمینی سیب سبد خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 قیمت چرخ خرید دستی

برای اینکه یک چرخ دستی مناسب خریداری نمایید، الزم است تا در گام اول نوع آن را 
رخ دستی ها پله رو هستند که اغلب دارای کاربرد صنعتی بوده مشخص نمایید. برخی از چ

 .و قیمت باالتری دارند

برخی دیگر برای مصارف خانگی مورد استفاده قرار می گیرند. این گزینه ها برای فعالیت 
 .ها روزانه و خرید های نه چندان زیاد عالی هستند

، قیمت یک چرخ دستی خانگی به گزینه های زیادی وابسته می  خرید دستی چرخ قیمت
 .باشد. از همین رو الزم است تا شما ابتدا هدف و کاربرد خود را مشخص نمایید

اگر وسایل زیادی خریداری نمی نمایید، گزینه های پالستیکی نیز می توانند جواب شما را 
 .ندهزار تومان می باش 055بدهند که هزینه آنها کمتر از 

، قیمت چرخ دستی های خرید در بازار بسیار متفاوت می باشد و  خانگی خرید چرخ قیمت
این مورد به نوع چرخ ها بستگی دارد. برخی از چرخ ها دارای امکانات ویژه ای چون 

 .ترمز یا کیسه های برزنتی هستند
نمود که چرخ دستی این موارد اغلب قیمت باالتری دارند. البته باید به این مورد نیز اشاره 

 .های پالستیکی گزینه های بسیار مقرون به صرفه هستند
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 قیمت چرخ خرید فلزی

چرخ های فلزی چون دارای مقاومت بیشتری هستند، قیمت باالتری نیز دارند. البته باید به 
 .این مورد نیز اشاره نموده که جابجا نمودن آنها نیز به مراتب دشوارتر می باشد

چرخ ها باید دقت داشته باشید که از مواردی استفاده نمایید که وزن باالیی  برای خرید این
 .ندارند. از همین رو گزینه های آلومینیومی بهتر هستند

 چرخ خرید ارزان

امروزه خرید چرخ دستی ارزان بسیار پرطرفدار شده است. این وسیله موجب شده است تا 
به راحتی هر میزان وسیله که نیاز داشتند، تهیه افراد هنگام خرید محدودیتی نداشته باشند و 

 .کنند

اگر شما نیز جزو آن دسته از افراد می باشید که قادر به حمل وسایل سنگین نیستند، چرخ 
 .های فوق عالی خواهند بود

حتی این وسیله کار را برای جوانان و افرادی که مایل به استفاده از خودرو برای حمل و 
 .نیستند، راحت کرده است نقل خریدهای روزمره

خانگی لذت خرید را دو چندان کرده چرا که دردسر  خرید دستی چرخ بدون شک استفاده از
حمل نایلون های سنگین با دست به صورت کامل از بین رفته و در واقع یکی از بهترین 

 .چرخ دار است خرید دستی چرخ گزینه ها در این طور مواقع خرید

 اهمیت خرید چرخ دستی خرید

خانگی این روزها بسیار رایج و مرسوم است و یکی از مهم  خرید دستی چرخ استفاده از
 .ترین دلیل هایی که می توان برای آن بیان کرد، راحتی در امر خرید است

اهمیت و ارزش این خرید زمانی بیشتر می شود که افراد با در اختیار داشتن این وسیله به 
می توانند محصوالت بیشتری را خرید و با خودشان حمل کنند و همین نکته کوچک  راحتی

 .اهمیت خرید این وسیله را بیش از پیش می کند

اگر مایل به خرید این وسیله هستید می توانید خرید اینترنتی این وسیله را در برنامه کاری 
معایب این دستگاه ها را  خود قرار دهید چرا که پیش از خرید قادر خواهید بود مزایا و

مورد بررسی و تحلیل خود قرار داده و در نهایت بهترین و مناسب ترین وسیله را انتخاب 
 .نمایید

 سفره خرید راهنمای مطالعه: یشنهادپ
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 راهنمای خرید چرخ دستی خرید

 می تواند دردسرها و  خرید دستی چرخ همان طوری که در باال هم اشاره کردیم
 .مشکالت خرید را از بین ببرد و از همه مهم تر اینکه لذت خرید را دو چندان کند

  ن آ نیازی به استفاده ازاکثر این نوع محصوالت قابل تا شدن بوده و در صورتی که
را در یک فضای کوچک در  خرید دستی چرخ ندارید، به راحتی قادر خواهید بود

 .خودرو، زیر تخت و یا کنار کابینت قرار دهید

 که در بازار وجود دارد دارای دسته ای با روکش فوم است تا  خرید دستی چرخ اکثر
 .ما آسیبی وارد نکندبه هنگام بلند کردن و همچنین کشیدن آن به دستان ش

  بدنه این نوع چرخ ها بسیار مقاوم و محکم است و قادر است وزن محصوالت و
 .کاالهای سنگین را تحمل کند

  همچنین مورد مهمی که می توان در مورد این محصول بیان کرد این است که در
برابر آفتاب و باران بسیار مقاوم هستند و این نشان دهنده این است که شما به راحتی 

 .قادر خواهید بود آن را تا کرده و در بالکن و یا یک فضای باز قرار دهید

 ای است که در برابر آفتاب و باران  مقاومت این چرخ دستی های خانگی به اندازه
دچار پوسیدگی و رنگ پریدگی نخواهند شد و هر بار که مایل باشید می توانید آن را 

 .با مواد شوینده بشویید

 پله رو از نوع تاشو هستید بایستی  خرید دستی چرخ به طور مثال اگر مایل به خرید
چرخ هایی که در این چرخ  بدانید که اسکلت آن از جنس فلز مقاوم است و همچنین

دستی ها استفاده شده بسیار با کیفیت و روان است و حتی از کیسه برزنتی بسیار 
 .محکمی برای آن استفاده شده است

  ًچرخ دستی های پله رو برای تمامی گروه سنی از افراد جوان گرفته تا سالمند کامال
خانم های باردار مناسب است به خصوص برای افراد مسن و سالمند و همچنین 

 .کاربرد بسیار زیادی دارد

  مدل خانگی این چرخ دستی ها به راحتی قابلیت جمع شدن هستند حتی قسمت زیر
 .چرخ دستی خرید تاشو پله رو که مورد مثال ما هم بود قابلیت جمع شدن را دارد

  این مورد نشان می دهد که این چرخ دستی ها به هنگام عدم استفاده فضای خیلی
 .تری را اشغال می کنندکم

 بسیار با کیفیت و روان است و به  چرخ های به کار رفته در تمامی محصوالت
راحتی قادر خواهد بود تمامی خریدهای شما را حمل کند. حتی این چرخ ها توانایی 
حمل وسایل در طبقات باال یا پایین ساختمان، جاده های ناهموار، جاده های صاف و 

 .ه راحتی و آسانی هم حرکت می کنندغیره را دارند و ب
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  از همه مهم تر اینکه مدیریت کردن و حمل آن هم خیلی ساده است و بدون هیچ سعی
و تالشی می توانید خرید های سنگین خودتان را از فروشگاه تا درب منزل جابجا 

 .نمایید

 تاشو پله رو سبک و جادار است و همین مورد موجب شده تا خرید خرید دستی چرخ 
از فروشگاه ها و سوپرمارکت ها و حتی سبزی فروشی ها برای تمامی افراد بسیار 

 .ساده و آسان باشد

  حتی از این نوع چرخ دستی ها می توانید در مسافرت های متفاوت، سفر در پارک
 .یا ساحل، حمل وسایل پیک نیک و غیره هم استفاده نمایید

 انواع چرخ دستی خرید خانگی

ضوع اشاره کردیم که چرخ دستی های خانگی بیشتر مختص مصارف پیشتر به این مو
خانگی ساخته شده به گونه ای که برای حمل اجسام و وسایلی با وزن های کم، بسیار مناسب 

 .هستند

 دستی چرخ. چرا که دوام و استقامت زیادی برای حمل وسایل سنگین را ندارند
 .روانه بازار شده است خانگی از دو جنس پالستیکی و فلزی تولید و خرید

 چرخ دستی های فلزی خانگی 

این چرخ دستی ها به واسطه اینکه از جنس فلز ساخته شده اند، دارای مقاومت زیادی 
هستند. همین مورد موجب شده که تمامی افراد به خصوص افراد مسن به راحتی بتوانند 

 .اجسام سنگین را حمل کنند

فلزی بیان کرد این  خرید دستی چرخ یکی از مزیت ها و ویژگی هایی که می توان برای
 .است که هرگز دچار زنگ زدگی نمی شوند و در مقابل آفتاب و باران مقاوم هستند

 چرخ دستی های پالستیکی خانگی 

این چرخ دستی ها از یک ظاهر شیک و زیبا بهره می برند ولی به نسبت دیگر همتای 
 .فلزی خود از استحکام کمتری برخوردار هستند

 ویژگی های چرخ دستی خرید خانگی
 برخوردار بودن از یک ظاهر شیک و زیبا. 

 محصول مورد نظر بایستی از دوام و مقاومت بسیار باالیی برخوردار باشد. 

 یی که در این چرخ دستی ها به کار می رود باید روان و دارای چرخش چرخ ها
 .درجه باشد 065

 چرخ دستی باید حتماً دارای یک محفظه برای محافظت از اشیاء باشد. 
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 اینترنتی خرید+  مقاوم و سبک ریدخ دستی چرخ مدل ۴۲

 

  سعی کنید چرخ دستی هایی را انتخاب کنید که از عملکرد فنی آنها اطمینان کامل
 .دارید

 داشتن یک فضای کامالً مناسب برای  برخوردار بودن از گنجایش زیاد و همچنین
 .قرار دادن اجناس

 برخوردار بودن از چرخ های مناسب به هنگام حرکت. 

  جنس بدنه باید محکم و در صورت لزوم از جنس فلز باشد تا بتواند وزن زیاد را
 .تحمل و دوام و ماندگاری بسیار باالیی داشته باشد

 ت مناسبی برخوردار باشندچرخ های خرید حتماً از جوشکاری و یا اتصاال. 

در ادامه برای کمک به شما چند مدل محبوب را گردآوری کرده ایم که بد نیست مقایسه آن 
ها را ببینید. محصوالتی که توانسته اند با کیفیت قابل توجهی رضایت کاربران را جلب 

 .کنند

 


