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 اینترنتی خرید+  تیز و باکیفیت بر آهن قیچی مدل ۲۵

 

 قیچی آهن بر چیست 

قیچی آهن بر یک قیچی بزرگ و قوی می باشد که از آن برای برش ورق های فلزی 

استفاده می شود. با توجه به اینکه این قیچی ها فشار کمی به مچ دست وارد می نمایند و می  

توان به کمک آنها هر نوع ورقه ای را برش داد، لذا الزم است تا حتما یک نمونه کاربردی  

 .یید را برای خود تهیه نما 

یکی از ضروری ترین ابزار برای بریدن آهن است. این وسیله پر کاربرد   بر آهن قیچی

و نبشی ها را برش می    F ،U اصلی ترین ابزار کناف کارها محسوب می شود که با آن

 .دهند

افرادی که مشغول تولید ورقه های سفید آهنی برای تولید لوله بخاری و کانال کولر آبی  

این وسیله برای پیشبرد کار استفاده می نمایند. اگر شما در یکی از شاخه های  هستند، نیز از 

فنی مشغول به کار هستید، حتما داشتن یک قیچی آهن بر حرفه ای برایتان الزم و ضروری  

 .است

، قیچی های متفاوتی در حال حاضر داخل بازار موجود هستند که از لحاظ   بر آهن قیچی

وت زیادی دارند. یکی از فاکتورهایی که موجب ایجاد تفاوت می  قیمتی نیز با یکدیگر تفا

 .شود، نوع تیغه قیچی است

مدل هایی که دارای تیغه هایی از جنس فوالد هستند، به مراتب کارایی بهتری ارائه می  

 .دهند. قیچی های دسته بلند نیز در مقایسه با نمونه های دسته کوتاه گران تر هستند

ر از انواع قیچی های آهن بر، نمونه های سر خم می باشند. برای خم  ، یکی دیگ  آهن قیچی

نمودن ورق های آهن می توانید از این موارد بهره ببرید. البته خاطرنشان می شود که این  

گزینه ها برای مواردی کاربرد دارند که ضخامت ورق ها بسیار کم باشد. عموما دسته های 

 .این قیچی ها نیز زیاد نمی باشند
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 قیچی آهن بری

قیچی های آهن بری یکی از لوازم مهم و کاربردی برای افرادی می باشد که با ورق های 

آهنی یا آلومینیومی سر و کار دارند. امروزه بیشتر کناف کارها از این مورد استفاده می  

نمایند. اگر شما نیز به کارهای فنی عالقه مند می باشید، توصیه می شود تا یک گزینه خوب  

 .و کارآمد را برای خود تهیه نمایید

 قیچی دو محور 

برخی از نمونه های قیچی آهن بر که در بازار وجود دارند، دارای دو محور می باشند. به  

 .این معنا که شما می توانید برش خود را از هر دو طرف انجام دهید

د. بر اساس در این صورت میزان فشار وارد شده کمتر بوده و برش نیز راحت تر می باش

نوع تیغه، قیچی های فوق قیمت های متفاوتی دارند. اما نمونه های آلومینیومی و فوالدی  

 .دارای قیمت باالتری نسبت به سایرین هستند

 چین   سیم انبر خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 انواع قیچی آهن بر 

برخی از قیچی های موجود در بازار از نوع هواپیمایی می باشند. این موارد مخصوص  

افرادی هستند که نیاز به برش های دقیق دارند. اگر الزم است تا ورق های طوالنی با  

ارتفاع زیاد را برش دهید، پیشنهاد می کنیم تا حتما از این قیچی ها استفاده نمایید. البته  

 .ه قیچی های فوق به مراتب باالتر از سایرین استگفتنی است که هزین 

 قیمت قیچی آهن بر 

یکی از انواع قیچی های آهن بر که بسیار نیز مورد استفاده قرار می گیرند، قیچی های لوله 

 .بر می باشند. از این قیچی ها می توان برای برش هرگونه لوله ای استفاده نمود

هر اندازه تعداد لبه     لبه و سه لبه را مشاهده نمایید. در بازار شما می توانید گزینه های دو 

 .ها بیشتر باشد، امکان برش زدن نیز راحت تر خواهد بود

https://greenlist.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%85-%da%86%db%8c%d9%86/
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 قیچی آهن بر دستی 

اگر قصد خرید یک قیچی آهن بر خوب و کاربردی را دارید، الزم است تا با انواع متفاوت  

 .اردکی استآن آشنا باشید. یکی از پرکاربرد ترین آنها قیچی های نوک 

این موارد برای حلب ها و ورقه های بسیار نازک مورد استفاده قرار می گیرند. اگر مایلید  

 .تا ورقه های خود را خم نمایید نیز این موارد کاربردی می باشند

، قیچی های آهن بری که دارای لبه های بلندتر و تیزتر هستند،   دستی بر آهن قیچی قیمت

 .قیمت بیشتری نیز دارند. البته نمونه های فوالدی نیز قیمت باالیی در بازار دارند

برای اینکه شما هزینه زیادی بابت خرید قیچی آهن بری نکنید، توصیه می شود تا متناسب  

 .نماییدبا نوع ورق خود اقدام به تهیه قیچی مناسب 

، برخی از نمونه قیچی های آهن بری که در بازار وجود   قدیمی دستی بر ورق قیچی قیمت

دارند دارای دسته های بلند می باشند. برخی دیگر دسته های کوتاه دارند اما نوع تیغه آنها با 

 .یکدیگر متفاوت می باشد

راتب هزینه کمتری دارند.  نمونه های قدیمی که دسته آنها دارای هیچگونه عایقی نیست، به م

 .از این موارد امروزه کمتر استفاده می شود

 قیمت تیغه لوله بر دستی

امروزه برند های مختلفی اقدام به ارائه قیچی آهن بری به بازار نموده اند. از آنجا که  

 .ویژگی این قیچی ها متفاوت است، قیمت های مختلفی دارند

هزار تومان تهیه نمایید اما با   300با حداقل قیمت شما می توانید قیچی های معمولی را 

 .توجه به کاربرد و نوع قیچی قیمت ها می توانند بیشتر نیز باشند
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 قیمت قیچی آهن بر بزرگ

قیچی های آهن بری که امروزه در بازار وجود دارند دارای انواع متفاوتی می باشند از 

. الزم است تا ابتدا شما کاربرد خود را همین رو قیمت آنها نیز با یکدیگر متفاوت می باشد

 .مشخص نموده و سپس اقدام به خرید کنید

توصیه می شود تا همواره از مواردی استفاده کنید که دسته های بلند تری دارند زیرا برش  

 .با آنها آسان تر است

 قیچی آهن بر قوی 

می شود تا از   اگر قصد دارید تا یک قیچی آهن بری خوب برای خود تهیه کنید، توصیه

نمونه هایی استفاده نمایید که تیغه آنها از فوالد تهیه شده است. همچنین موارد دسته بلند نیز  

نیاز به وارد نمودن انرژی مکانیکی کمتری دارند. از همین رو کیفیت برش در آنها بهتر  

 .است

 قیچی کناف

بازار می شناسند. از آنجا    امروزه بسیاری از افراد قیچی آهن بری را با نام قیچی کناف در

که بسیاری از کناف ها به کمک آهن و ورقه های آلومینیومی تهیه می شوند لذا یک کناف  

کار حرفه ای باید حتما از یک قیچی مناسب برای این مورد استفاده نماید. نمونه های دو  

 .محوره برای این افراد گزینه های خوبی می باشند

 انبر آهن بر 

نبر یا قیچی آهن بر کار دشواری نیست. این مورد نیاز به مهارت و دانش  استفاده از ا

 .خاصی ندارد و شما می توانید به راحتی از آنها استفاده کنید

البته توصیه می شود تا حتما قبل از خرید نوع ورقه هایی که قصد برش آنها را دارید  

 .خوبی خریداری کنیدمشخص نمایید، زیرا تنها در این صورت خواهید توانست قیچی  
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 قیمت قیچی آهن بر دستی بزرگ

قیچی های آهن بری دارای اندازه های مختلفی هستند. یکی از پرکاربرد ترین آنها قیچی  

های دسته بلند می باشد. شما می توانید با این موارد اغلب قفل ها را باز نموده و ورقه های  

بزرگ تر باشد، نیاز به صرف   ضخیم فلزی را برش دهید. هر اندازه دسته یک قیچی

 .انرژی کمتری است

چنانچه می خواهید این مدل قیچی را خریداری کنید و نیاز به آگاهی کامل و جامعی در  

مورد آن دارید با خواندن این مقاله شناخت خوبی از انواع این محصول به دست می آورید  

 .و با توجه به نیاز خود یکی از آنها را خریداری می کنید

ممکن است قصد از خرید شما تنها برای کامل شدن جعبه ابزار باشد که به نظر می رسد  

یک قیچی آهن بر ساده هم جوابگو خواهد بود اما اگر شغل شما نیاز به نوع حرفه ای تری  

 .از این ابزار دارد حتما باید در خصوص انواع آن بیشتر بدانید

کوچک مناسب است اما برای برش دادن  برای برش ورق های نازک، یک قیچی با دهانه 

ورقه های آهنی بزرگتر نیاز به قیچی بزرگتری خواهد بود. از مزایای این مدل از محصول  

 .این است که برای برش نیاز به وارد کردن نیروی کمتری است

 بریدن لوله بخاری

های مهم   امروزه از قیچی آهن بری برای موارد متفاوتی استفاده می شود. یکی از کاربرد

آن برای بریدن لوله های بخاری است. از آنجا که لوله های بخاری دارای ضخامت کمی  

 .هستند لذا می توانید نمونه های سر خم را خریداری کنید

قیمت این موارد زیاد نمی باشند. هر اندازه برند تولیدکننده قیچی معروف تر باشد به همان  

 .اندازه قیمت آن نیز گران تر خواهد بود
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 خرید قیچی آهن بر

در زمان خرید یک قیچی آهن بر الزم است تا حتما آن را در دست بگیرید و ارگونومی آن 

 .گین باشد و به مچ دست فشار وارد نمایدرا بررسی کنید. قیچی شما نباید بسیار سن

رنگ آن را نیز در نظر داشته باشید. رنگ قیچی شما باید حتما با رنگ ورقه   همچنین باید

 .های مورد استفاده متفاوت باشد

 بر   مفتول قیچی خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 اجزا قیچی آهن بر

قیچی از هر نوعی که باشد دارای دو تیغه تیز فلزی است که توسط یک محور بهم متصل  

 .قیچی آهن بر در محل تکیه گاه تا دسته آن استمی شوند. تفاوت آنها تنها در فاصله محور 

فاصله بیشتر میان تکیه گاه و دسته باعث می شود تا قیچی قدرت بیشتری داشته باشد و به  

 .راحتی بتواند ورقه های آهن را برش دهد

 انواع قیچی آهن بر 

 قیچی آهن بر نوک اردکی •

. از آنجا که دهانه کوچک آن  این قیچی برای برش دادن حلبی مورد استفاده قرار می گیرد

شبیه به نوک اردک است به این نام شهرت دارد. از این قیچی برای برش دادن ورقه های  

 .نازک خم شده هم استفاده می شود

 قیچی آهن بر هواپیمایی  •

این قیچی برای برش دادن ورق هایی استفاده می شود که نیاز به دقت و نظم زیادی دارد و  

اهی است. اولین بار این قیچی برای برش دادن ورقه های آلومینیومی  دارای برش های کوت 

 .مورد استفاده قرار گرفت از اینرو به این نام شهرت یافت

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%db%8c%da%86%db%8c-%d9%85%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%b1/
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 قیچی آهن بر سرخم •

این قیچی نیز نوع دیگری از قیچی هواپیمایی به شمار می آید. تنها تفاوت آنها در این است 

مکان را برای کاربران فراهم کرده است تا در که سر این قیچی دارای خمیدگی است و این ا

جاهایی که امکان برش مناسبی وجود ندارد از این قیچی استفاده شود. این قیچی برای برش  

 .ورقه های نازک مناسب است

 قیچی آهن بر لوله ای  •

این مدل برای برش دادن لوله بخاری کاربرد دارد. این قیچی دارای سه لبه تیز است که دو  

لبه آن در مقابل یکدیگر قرار دارند. طراحی آن به شکل ارگونومیک است از اینرو کار  

 .کردن با آن باعث افزایش سرعت بریدن لوله ها خواهد شد

 مزایای استفاده از قیچی آهن بر 

ه دیگر ابزاری که میتوان با آنها ورقه های آهنی را برش داد،  قیمت آن نسبت ب  •

 .مناسب تر است

 برای برش های کوتاه ابزار مناسبی به شمار می آید  •

دقت و ظرافت برش با این وسیله بسیار باال است از اینرو برش ها تمیز و مناسب   •

 .خواهند بود

ه آموزش و مهارت  کار کردن با این قیچی آهن بر راحت و آسان است و نیاز ب  •

 .خاصی ندارد

از آنجا که دارای دسته های بلندی است لذا نیازی به صرف نیروی زیادی برای   •

 .برش ورقه های آهن نیست

ورقه های خم شده آهنی که دارای زاویه خاصی هستند را تنها با این وسیله می   •

 .توان برش داد



  

    

 

8 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  تیز و باکیفیت بر آهن قیچی مدل ۲۵

 

موثر و راحت است و حمل و نقل آن به دلیل جا گرفتن در جعبه ابزار بسیار  •

 .پرتابل می باشد

 .خرید و پیدا کردن آن در همه فروشگاههای ابزار فروشی امکان دارد •

 آالت  ابزار بهترین خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم و تاثیرگذار قیمت قیچی آهن بر دستی

 نوع قیچی •

از آنجایی که این محصول انواع متنوعی دارد، باید مشخص نمایید که چه کاربردی از آن 

نوع فلز و ضخامتی که   - 1در ادامه می آید بسیار مهم است:  انتظار دارید. لذا مواردی که

آیا قیچی را برای تکمیل شدن جعبه ابزار می خواهید یا از آن  -2قرار است برش داده شود. 

 برای برش های حرفه ای استفاده می کنید؟ 

 جنس تیغه ها  •

جنس تیغه ها اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا در اصل تیغه ها هستند که کار برش را انجام  

 .می دهند. تیغه های قیچی های آهن بر عموما از جنس فوالد و استیل ضد زنگ هستند

برای برش دادن ورقه های ضخیم باید از تیغه ای با جنس فلز مقاوم استفاده شود. استفاده از  

 .نیز در قیچی آهن بر حیاتی به نظر می رسد  تیغه های ضد زنگ

 اندازه قیچی  •

اندازه قیچی در سهل و آسان شدن برش ورقه ها بسیار تاثیر گذار است. هر چه اندازه دسته  

 .قیچی بلندتر باشد نیاز به وارد کردن نیروی کمتری است از اینرو دیرتر خسته خواهید شد

برش های دقیق بهره برد در این زمان باید از  از قیچی هایی با دسته بلند نمی توان برای

 .قیچی های بزرگتر استفاده کرد

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%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa/
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 اینترنتی خرید+  تیز و باکیفیت بر آهن قیچی مدل ۲۵

 

 نوع دست کاربر  •

توجه به راست دست بودن یا چپ دست بودن کاربر نیز در زمان خرید قیچی آهن بر بسیار  

 .مهم است. فرم قرار گرفتن قیچی در دست این افراد با یکدیگر متفاوت است

ه توجه نموده اند و برای هر دو نوع افراد راست دست و چپ دست  تولید کنندگان به این نکت

 .قیچی مناسب طراحی و تولید کرده اند

 خوش دست بودن  •

از دیگر نکات مهمی که در زمان خرید باید به آن توجه نمایید، خوش دست بودن این وسیله 

ته شود  است زیرا خوش دست بودن ابزار کمک می کند تا دست شما در حین کار دیرتر خس

و بتوانید ساعات بیشتری به کار بپردازید. همچنین خوش دست بودن باعث تسلط شما در  

 .زمان برش خواهد شد و از تاول زدن انگشتان ممانعت می کند

 قابلیت تیز شدن •

از آنجایی که تیغه ی قیچی با گذشت زمان و انجام برش های مختلف، کند خواهد شد و نیاز 

 .ر زمان خرید به این نکته مهم توجه کامل داشته باشیداست تا تیز شوند لذا د

زیرا در صورتی که تیغه ها قابلیت تیز شدن نداشته باشند باید پس از کند شدن تیغه ها آن را 

 .دور بیندازید و قیچی جدیدی جایگزین نمایید

 قیمت قیچی آهن بر دستی •

میزان بودجه ای که برای خرید قیچی آهن بر در نظر گرفته اید، نقش مهمی در انتخاب 

برند و جنس تیغه ها خواهد داشت. خرید یک قیچی خوب ارزش پرداخت هزینه بیشتری  

 .دارد، زیرا مدت زمان زیادی با آن کار خواهید کرد


