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 راهنمای خرید تلمبه دستی

یکی از اقالم الزم و مهم برای دوچرخه می باشد. هر دوچرخه سواری باید  دستی تلمبه

آماده باشد تا الستیک پنچر شده خود را به کمک تلمبه دستی باد کند یا به سادگی فشار 

الستیک خود را به تنظیمات توصیه شده توسط کارخانه و متناسب با هر فصل کاهش و 

 .افزایش دهد

االً یک تلمبه دستی که هزینه زیادی هم ندارد، می تواند انتخاب برای انجام این کار، احتم

خوبی باشد. در این مقاله راهنمای خرید تلمبه دوچرخه بیان شده است که بتوانید با کمک 

 .این موارد خرید بهتری داشته باشید

 تلمبه دستی

از این مورد تلمبه ها یکی از وسایل کاربردی در زندگی روزمره ما به شمار می آیند. شما 

 .می توانید برای باد کردن هر وسیله بادی استفاده نمایید

این تلمبه ها برای افرادی که دوچرخه دارند، بسیار ضروری است. برخی از انواع تلمبه 

ها، دستی می باشد. لذا شما می توانید به کمک انرژی مکانیکی دست، اقدام به پر نمودن 

 .دچرخ یا هر وسیله بادی دیگر نمایی

، تلمبه ها دارای انواع متفاوتی می باشند. یکی از نمونه های پرکاربرد و البته  دستی تلمبه

 .ارزان، گزینه های دستی هستند

زمانی که شما به کمک دست فشار را بر روی سیلندر وارد می نمایید، هوا در الستیک 

شتر باشد، به همان های بادی جمع می شود. از همین رو هر اندازه انرژی مکانیکی شما بی

 .اندازه الستیک شما نیز سریع تر باد می شود

 تلمبه های سنگین

تلمبه ها از لحاظ وزنی به دو دسته سنگین و سبک تقسیم بندی می شوند. طبیعتا مواردی که 

 .قرار می گیرند  سبک می باشند، اغلب برای الستیک های کوچک مورد استفاده
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باشد. اما هر چه تلمبه شما بزرگتر باشد، وزن بیشتری دارد توان آنها نیز به مراتب کم می 

 .و برای کارهای تخصصی نیز می توان از آنها بهره برد

 تلمبه دستی کوچک

در زمان خرید تلمبه دستی الزم است تا حتما کاربرد و هدف خود را مشخص نمایید. به 

 .ی های متفاوت می باشندطور مثال نمونه هایی که در بازار وجود دارند، دارای سایز بند

هر اندازه سایز یک تلمبه بیشتر باشد، به این معنا است که سیلندر آن بزرگتر بوده و می 

 .تواند اجسام بزرگتر را در مدت زمان کمتری باد کند

 بهترین تلمبه برای ماشین

تلمبه  زاگر قصد دارید تا برای ماشین خود یک تلمبه خوب تهیه نمایید، توصیه می نماییم تا ا

های پدالی استفاده نمایید. زیرا چرخ های ماشین بزرگ بوده و با تلمبه های دستی مجبور 

 .خواهید بود که انرژی زیادی صرف باد نمودن آنها نمایید

از همین رو تلمبه های پدالی که دارای نمایشگر میزان فشار داخل الستیک هستند، گزینه 

 .خوبی می باشند

 خرید تلمبه

تهیه تلمبه مناسب برای خود، به نوع آن باید توجه داشته باشید. برخی از نمونه در زمان 

 .های موجود در بازار شارژی می باشند

در واقع این موارد دارای باتری هستند و می توانند به کمک انرژی ایجاد شده توسط باتری، 

یز باشد، باتری ن اقدام به پر نمودن الستیک کنند. از همین رو اگر الستیک شما بزرگ تر

 .باید قوی تر باشد تا انرژی مورد نیاز را فراهم آورد
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 خرید تلمبه دستی

یکی از تلمبه هایی که اغلب افراد به سراغ آنها می روند، تلمبه های دستی می باشند. این 

 .تلمبه ها سبک بوده و می توان برای فعالیت های خانگی از آنها بهره برد

ته باشید که برخی از نمونه های موجود در بازار پدالی یا پایی می البته باید در نظر داش

باشند که سیلندر آنها در زیر پدال قرار دارد، به همین دلیل نیاز به صرف انرژی کمتری 

 .می باشد

 دوچرخه قفل خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 خرید تلمبه دستی دوچرخه

برای دوچرخه ها که دارای چرخ های کوچکی هستند، می توان از تلمبه های دستی بهره 

برد. این تلمبه ها وزن زیادی ندارند و می توانید به راحتی آن را با خود به هر مکانی حمل 

 .نمایید. البته بهتر است تا تلمبه شما دارای صفحه نمایشگر میزان فشار باشد

 تلمبه کوچک دوچرخه

دوچرخه ها اغلب از تلمبه های کوچک استفاده می شود زیرا این تلمبه ها از یک سو برای 

 .ارزان بوده و از سوی دیگر وزن زیادی ندارند

در این صورت می توانید آنها را به راحتی حمل کنید. البته بهتر است تا جنس تلمبه ها از 

 .بودآلومینیوم باشد. در این شرایط مقاومت آنها باال تر خواهد 

 نحوه استفاده از تلمبه دوچرخه

برای اینکه شما بتوانید چرخ های دوچرخه را با تلمبه دستی باد کنید، باید دوچرخه را در 

 .یک محل صاف قرار داده و بخش زیرین پدال را بر روی زمین بگذارید

یلندر روی سسپس به کمک اهرم تلمبه، اقدام به باال و پایین نمودن آن نمایید تا فشار الزم بر 

 .وارد شود. در این صورت انرژی الزم تولید می گردد

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-%d9%82%d9%81%d9%84-%d8%af%d9%88%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87/
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 pbd خرید تلمبه دستی پر باد مدل

در زمان خرید یک تلمبه بسیار مهم است که دقت نمایید، تلمبه ها از چه جنسی ساخته شده 

 .اند. مواردی که از آلیاژ آلومینیوم تهیه می شوند، بسیار مقاومت باالیی دارند

برای پر کردن الستیک های بزرگ نیز می توان از آنها استفاده نمود. اما باید  از همین رو

 .دقت داشت که آنها به انرژی بیشتری نیز نیاز دارند

 قیمت تلمبه

تلمبه هایی که امروزه در بازار وجود دارند دارای قیمت های متفاوتی می باشند. اینکه تلمبه 

 .چقدر است، بر روی قیمت اثر داردشما از چه جنسی ساخته شود و اندازه آن 

البته خاطرنشان می شود که وزن و میزان فشار تولید شده نیز از دیگر فاکتورهای مهم و 

 .تاثیرگذار هستند که در حین خرید باید به آنها دقت گردد

 قیمت تلمبه دستی

نه از گزی تلمبه ها دارای قیمت های متفاوتی می باشند. با توجه به کاربرد و هدف خود باید

 .مناسب بهره ببرید

تلمبه هایی که با پا کار می کنند، اغلب قیمت باالتری دارند زیرا به انرژی کمتری نیاز 

 .خواهند داشت. البته اندازه تلمبه نیز فاکتور بسیار مهمی است که باید در نظر داشته باشید

 قیمت تلمبه دستی ارزان

برای خود تهیه نمایید، توصیه می شود تا از اگر قصد دارید تا یک تلمبه ارزان و خوب 

 .تلمبه های دستی بهره ببرید

این تلمبه ها می توانند انواع چرخ های کوچک مانند چرخ دوچرخه یا الستیک های بادی 

که برای شنا استفاده می شوند را پر نمایند. تلمبه ها می توانند به صورت دستی یا پدالی 

 .باشند
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 قیمت تلمبه دستی کوچک

تلمبه ها می توانند انواع متفاوتی داشته باشند. اما یکی از موارد پرکاربرد، تلمبه های دستی 

هستند. این تلمبه ها قیمت کمی دارند زیرا از انرژی مکانیکی دست برای پر کردن وسایل 

 .بادی استفاده می نمایند

تگی دارد که شما تلمبه هزار تومان آغاز می شود. البته بس 022قیمت این تلمبه ها از حداقل 

 .را برای چه هدفی نیاز داشته باشید

 قیمت تلمبه دستی دوچرخه

برای دوچرخه ها اغلب از تلمبه های دستی استفاده می شود. برخی از این تلمبه ها دارای 

 .صفحه نمایشگری می باشند که می توان به کمک آنها میزان باد داخل الستیک ها را سنجید

 .از همین رو می توان مطمئن شد که در فصل گرما یا سرما، الستیک ها آسیب نمی بینند

 تلمبه دستی برای ماشین

یکی از لوازم جانبی که باید حتما برای ماشین خود تهیه نمایید، تلمبه دستی است. البته به 

ب از ید اما اغلکمک این تلمبه ها می توانید باد الستیک دوچرخه یا موتور را نیز تنظیم نمای

 .آنها برای تنظیم باد چرخ خودروها استفاده می شود

 .البته گفتنی است که این تلمبه ها نمی توانند الستیک خالی را پر نمایند

 قطعات تلمبه پدالی

تلمبه هایی که امروزه در بازار وجود دارند و می توان به کمک آنها باد الستیک ها را 

متفاوتی دارند. برخی از آنها به صورت دستی و برخی دیگر بررسی و تنظیم نمود، انواع 

 .به صورت پدالی هستند

طبیعتا کار کردن با مواردی که پدالی می باشند، آسان تر است و نیاز به صرف انرژی 

 .مکانیکی کمتری دارند
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 قیمت تلمبه پایی ارزان

شما این تلمبه ها را تلمبه های بادی پدالی، نیاز به صرف انرژی مکانیکی زیادی ندارند. 

باید بر روی زمین قرار داده و پدال آنها را با پا فشار دهید تا سیلندر اقدام به ایجاد فشار و 

 .باد نمودن الستیک کند

هر چقدر فشار شما بر روی پدال بیشتر باشد، به همان اندازه الستیک سریع تر باد می 

 .شود

 ورزشی قمقمه خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم و تاثیرگذار در قیمت تلمبه دستی کوچک

و کارآمد را دارید، بهتر است تا موارد زیر را در اگر قصد خرید یک تلمبه دستی خوب 

 :هنگام خرید در نظر داشته باشید

 سازگاری دریچه 

استفاده می کنند از  Schrader یا Presta تقریباً همه تیوپ های دوچرخه از سوپاپ

همین رو به عنوان راهنمای خرید آنالین تلمبه دستی باید بدانید که نوع سوپاپ شما چیست. 

نیز وجود دارد که به ندرت یافت می شود، اما می توان  Dunlop گزینه سومی به نامالبته 

 .آن را در برخی از دوچرخه ها در سطح بین المللی یافت

پمپ های دوچرخه به طور کلی می توانند با نوع خاصی از سوپاپ ها کار کنند. هنگام 

 است نیاز به استفاده از مبدل تر ممکنخرید، فقط توجه داشته باشید که تلمبه دستی ارزان

 .متناسب با یکی از انواع سوپاپ ها را داشته باشد

 در نظر گرفتن نوع تلمبه دستی 

مناسب به شما کمک می نماید تا بهترین کارایی را مشاهده نمایید. از  دستی تلمبه استفاده از

 :همین رو در زمان خرید می بایست موارد زیر را در نظر بگیرید

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-%d9%82%d9%85%d9%82%d9%85%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c/
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فروشی ها این تلمبه های دستی، برای استفاده در گاراژ و دوچرخه : معمول یها تلمبه

 002psi/10مناسب هستند. آنها قدرت پر کردن هوا با ظرفیت باال )برخی از مدل ها تا 

 .بار( را برای کارهای مختلف عالوه بر پر کردن الستیک دوچرخه ارائه می دهند

لذا می توان بیان داشت که این تلمبه ها می توانند کارهای تلمبه های بزرگ را انجام دهند 

که بسیاری از پمپ های قابل حمل کوچکتر نمی توانند. اکثر آنها دارای صفحه های بزرگ 

برای خواندن راحت فشار هستند. تلمبه های مذکور سریع ترین و ایمن ترین گزینه برای 

 .شما می باشند

ای بهترین هستند، مستقیماً سواران جادهاین تلمبه ها که برای دوچرخه : دستی های لمبهت

افزار خاصی نصب روی قاب دوچرخه شما )معموالً زیر لوله باالیی( بدون نیاز به سخت

 .می شوند و به راحتی به آن می چسبند

تند، اما سریعتر کار آنها از لحاظ طولی، طوالنی تر و سنگین تر از اکثر مینی پمپ ها هس

به اندازه پر کردن تایرهای پرفشار در دوچرخه های  (062psiمی کنند. ظرفیت آنها )تا 

 .جاده ای در نظر گرفته شده است

، و غیره( بر اساس اندازه کل قاب الستیک )بر S ،M ،L) هایتلمبه های مذکور در اندازه

شوند. قبل از خرید متر( عرضه میمتر( یا طول لوله باالیی )بر حسب میلیحسب سانتی

 .مطمئن شوید که اطالعات دوچرخه خود را می دانید

حلی سریع و آسان برای محیط های کوچک و سبک، راهاین پمپ : پدالی یا مینی های تلمبه

 .کنندها یا در جاده و مسیرهای طوالنی ارائه میآپارتمان

ر خاص به قاب دوچرخه خود وصل کرد. این اکثر آنها را می توان با استفاده از سخت افزا

 .موارد به راحتی با فشار پا کار می کنند و الستیک را باد می نمایند
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 هنگام خرید تلمبه دستی ، ظرفیت psi پمپ را در نظر بگیرید 

 .برای دوچرخه های کوهستانی یا معمولی مناسب هستند 02psiمدل هایی تا ظرفیت  .0

یار سریع پر می شوند. برای برخی از دوچرخه بس 002psiمدل هایی تا ظرفیت  .0

 .های جاده ای این موارد گزینه خوبی هستند

 .برای دوچرخه های جاده ای ایده آل می باشند 062psiمدل هایی تا ظرفیت  .3

ها اکنون با شلنگ داخلی عرضه می شوند. این ویژگی مفید فشار  دستی تلمبه بسیاری از

ی دهد که در واقع می تواند در زمان استفاده از یک پمپاژ روی میله سوپاپ را کاهش م

 .پمپ سفت و سخت بسیار کارآمد باشد

 محدوده فشار تایر 

فشار صحیح تایر به عوامل مختلفی بستگی دارد: اندازه تایر و ضخامت دیواره جانبی، وزن 

 .سوار، شرایط سواری و موارد دیگر الزم است تا در نظر گرفته شوند

رهای کامال باد شده برای شرایط صاف بهترین هستند. الستیک های کم باد به طور کلی، تای

 .ممکن است برای جاده ها یا مسیرهای ناهموار کارایی بهتر داشته باشند

 توجه به اندازه 

امروزه تلمبه های بسیاری در بازار وجود دارند. هر کدام از این تلمبه ها نیز برای یک 

می شود تا به اندازه   ی گیرند. اما به صور کلی توصیهمورد خاص مورد استفاده قرار م

تلمبه توجه کنید. عموما برای اینکه بتوان تلمبه را در دوچرخه ها سوار نمود و به راحتی 

 .حمل کرد، الزم است تا اندازه های کوچکتر انتخاب شوند
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 جنس بدنه 

در زمان خرید یک تلمبه دستی بسیار مهم است که دقت نمایید، بدنه آن از چه جنسی تهیه 

شده است. اگر جنس بدنه تلمبه شما از نوع آلومینیوم یا استیل ضدزنگ باشد، طول عمر 

 .بیشتری خواهد داشت و می توانید در مناطق مختلف از آن استفاده نمایید

 اشدتلمبه شما باید فشار سنج داشته ب 

مورد دیگری که در خرید تلمبه باید حتما به آن دقت نمایید، وجود فشار سنج است. اگر شما 

ندانید که فشار داخل الستیک چه میزان است، ممکن است که با وارد کردن فشار بیشتر 

 .باعث ترکیدگی آن شوید

دام س اقاز همین رو می بایست به کمک صفحه نمایشگر میزان فشار را بررسی نموده و سپ

 .به باد کردن الستیک کنید

برای اینکه در زمان استفاده از تلمبه بهترین عملکرد را مشاهده نمایید، تالش کنید تا آن را 

بر روی سطح صاف قرار داده و اگر گرد و غباری در مسیر جریان ورودی هوا به تلمبه 

 .وجود دارد، آن را پاک کنید

 جمع بندی

ا بیشتر عمر کرده و آسیب نبیند، بهتر است تا به محض مشاهده برای اینکه تلمبه دستی شم

داغ شدن شیلنگ آن را جدا نمایید. تلمبه شما نباید به مدت زیاد در معرض گرما قرار گیرد 

 .زیرا واشرهای الستیکی آن کارایی خود را از دست می دهند

شته باشید. به عبارت از سوی دیگر هیچ وقت نباید بیش از حد توان تلمبه از آن انتظار دا

دیگر شما نمی توانید با یک تلمبه دستی، الستیک ماشین خود را پر کنید. این کار باعث می 

 .شود تا تلمبه شما از کار بیفتد
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در انتها چند مدل پرفروش و محبوب را برای شما گردآوری کرده ایم که می توانید آنها را 

در دسته  اینترنتی خرید راهنمای ی اینبا هم مقایسه کنید. مشکریم که برای مطالعه

 .وقت گذاشته اید سفر و ورزش بندی
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