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 اره عمود بر

اره عمود بر از کاربردی ترین وسایل نجاری بوده که با استفاده از آن می توان برش های 

منحنی، قوس دار و مستقیم انجام داد. این دستگاه به دو صورت برقی یا شارژی فعالیت 

 .نموده و جابه جایی آسانی دارد

، ماکیتا، اره های عمود بر عالوه بر چوب، توان برش فلز و پالستیک را دارند. توسن

 .بوش، رونیکس و هیوندا از بهترین برندهای تولیدی این محصول به شمار می روند

 بهترین اره عمود بر

انتخاب بهترین اره عمود بر برای کاربران به چالش بزرگی تبدیل شده است. برندهای 

 تتولیدی این دستگاه صنعتی در بازار زیاد بوده و به همین خاطر است که تصمیم گیری جه

 .انتخاب برای خریداران سخت تر شده است

از بهترین مارک های تولید کننده اره های عمود بر می توان به اسامی ماکیتا، رونیکس، 

 .توسن، بوش، ادون و اکتیو اشاره نمود

 بهترین اره میزی بازار

 هاره میزی در واقع یک دستگاه همه کاره بوده که به وسیله آن عملیات برش را می توان ب

راحتی انجام داد. خرید هوشمندانه زمانی رخ خواهد داد که کاربر بداند که کدام مدل با 

 .نیازهای او مطابقت دارد

اره های میزی مدل های متنوعی داشته که می توانید با توجه به نوع فعالیت تان، بهترین آن 

 .را خریداری نمایید
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 راهنمای خرید اره عمود بر ارزان

گاهی است که با نام اره چکشی هم شهرت دارد و در صنعت نجاری دست بر عمود اره

کاربردهای زیادی دارد. از این دستگاه برای برش دادن سطح های صاف و منحنی استفاده 

 .می کنند

عمود بر راحت و   گاهی این برش ها با کمک گونیا نیز انجام می شود. حمل و نقل اره

گرم می باشد. پس از برش با این دستگاه الزم است کیلو  3آسان است زیرا حداکثر وزن آن 

 .تا اطراف سطح برش خورده، پرداخت و صاف شود

 خرید عمود بر

اره عمود بر از بهترین دستگاه های نجاری جهت برش انواع متلایر به شمار می رود. قبل 

 .از خرید این دستگاه باید نیاز خود را بشناسید

ه از این دستگاه می توان به راحتی جهت خرید بهترین زیرا با شناخت هدف و نوع استفاد

مدل اقدام نمود. شما با تهیه اره عمود بر می توانید کیفیت کاری خود را به بهترین نحو 

 .افزایش دهید

 خرید اره عمود بر

از اصلی ترین وسایل نجاری، اره عمود بر بوده که از آن می توان جهت مصارف خانگی 

این ابزار همه کاره می توان جهت انجام برش های مختلف چوب،  هم استفاده نمود. از

 .فلزات و حتی پالستیک استفاده نمود

قدرت موتور، تنظیمات سرعت، برندهای تولیدی و قیمت محصول از جمله فاکتورهای مهم 

 .به هنگام خرید این ابزار به شمار می روند
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 خرید اره عمود بر ارزان

ن وسایل صنعتی جهت برش انواع و اقسام چوب های طبیعی و اره عمود بر، یکی از بهتری

 .مصنوعی به صورت عمودی است

نکات مهمی وجود داشته که با توجه به آنها می توانید انتخاب هوشمندانه ای را جهت خرید 

بهترین اره عمود بر داشته باشید. اره های عمود بر در انواع مختلفی تولید شده و در 

 .ر می گیرنددسترس کاربران قرا

 برساخت اره عمود

با استفاده از اره عمود بر می توان قسمت اعظم فعالیت های نجاری را در زمان بسیار کم 

انجام داد. با کمک این ابزار کاربردی میتوانید برش های بسیار ظریف و دقیق را بر روی 

 .متلایر مختلف اجرایی کنید

ساخت اره عمود بر کار چندان سختی نیست. شما می توانید با یادگیری آموزش های موجود 

 .در اینترنت، بهترین اره عمود بر خانگی را بسازید

 میز اره عمود بر

میز اره که به آن میز برش هم گفته شده از کاربردی ترین وسایل نجاران به شمار می رود. 

امکان برش های عمودی به راحتی برای نجاران فراهم با استفاده از میز اره عمود بر، 

 .خواهد شد

میز اره عمود بر دارای تجهیزات جانبی مختلفی بوده که با استفاده از آن می توان فعالیت 

 .های مختلف را به آسانی انجام داد

 اره میزی ارزان قیمت

اینکه شما کدام نوع اره میزی در برندهای مختلف ایرانی و خارجی در بازار موجود هستند. 

 .اره میزی را در مقایسه با دیگر برندها ترجیح می دهید به نیازتان بستگی خواهد داشت
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برندهای ایرانی در مقایسه با برندهای خارجی قیمت پایین تری داشته و شما می توانید با 

 .توجه به بودجه مورد نظر جهت خرید بهترین مدل اقدام نمایید

 گونیای اره عمود بر

شما می توانید برش های چوب در زوایای مختلف را با استفاده از گونیا انجام دهید. انواع 

مختلفی از گونیای اره عمود بر وجود داشته که با استفاده از آنها می توان برش های دایره 

 .ای و موازی را انجام داد

د با عرض برش، فراینتنها کافی است که با قرار دادن میله داخل حفره و تنظیم آن متناسب 

 .کار را به راحتی انجام داد

 بهترین مارک اره فلکه

استفاده از اره فلکه در صنایع چوب بری بسیار رایج است. این دستگاه با نام اره نواری هم 

شناخته می شود. از جمله برندهای ایرانی اره فلکه می توان به اسامی پروین، پارس ماشین 

 .و مقدم اشاره نمود

 DEWALT و MAKITA ،METABO :ه بر این، برندهای با کیفیت دیگری نظیرعالو

 .در تولید این وسیله کاربردی فعالیت دارند

 اره فلکه ارزان قیمت

اره فلکه، دستگاهی است که استفاده از آن در کارگاه های نجاری بسیار ضروری می باشد. 

گیرند تا بتوانید انتخاب درستی را هنگام خرید این دستگاه باید نکات مهمی مورد توجه قرار 

 .در این زمینه داشته باشید

قبل از خرید اره فلکه، بودجه مورد نظر خود را تعیین کرده و با در نظر گرفتن تمام موارد 

 .جهت انتخاب مناسب ترین مدل اقدام نمایید
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 اره افقی بر ارزان

ده از آن می توان هر گونه اره افقی بر، یکی از ابزارهای مهم نجاری بوده که با استفا

متلایر را برش داد. اره های افقی بر دارای دو مدل شارژی و برقی بوده که هر کدام از آنها 

 .از ویژگی های مخصوص به خود برخوردار هستند

 اره عمود بر با قابلیت فارسی بر

اره عمود بر، دستگاهی کاربردی در صنعت نجاری است که امکان برش عمودی از جهت 

باال به پایین را برای کاربران فراهم می کند. این ابزار نجاری دارای مدل های مختلفی بوده 

 .که برخی از آنها از قابلیت فارسی بر برخوردارند

 54در واقع، این قابلیت امکان برش چوب به اشکال مختلف اریب، زاویه دار، عمودی و 

 .درجه را برای نجاران فراهم می کند

 تی ای اچ اره فارسی بر

اره فارسی بر تی ای اچ، یکی از پرکاربردترین اره های فارسی بر در صنعت نجاری بوده 

که طرفداران زیادی دارد. این اره با برخورداری از خط کش زاویه، امکان برش دقیق 

 .چوب را در کمترین زمان ممکن فراهم می کند

ری موارد مهم توجه نمایید تا جهت خرید بهترین اره فارسی بر تی ای اچ باید به یک س

 .انتخاب هوشمندانه ای در این زمینه داشته باشید

 tms25519 اره فارسی بر تی ای اچ مدل

، یکی از بهترین اره های نجاری جهت برش tms25519 اره فارسی بر تی ای اچ مدل

 0011چوب به شمار می رود. منبع تغذیه این مدل اره فارسی بر با برق بوده و از توان 

 .وات برخوردار است
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طراحی بی نظیر این مدل اره نجاری، امکان برش چوب در زوایای مختلف را برای کاربر 

 .ندایجاد می ک

 عملکرد اره عمود بر

داخل اره عمود بر یک موتور وجود دارد که به محض وصل شدن سیم به پریز برق و 

 .روشن شدن آن، شروع به گردش می کند و به سیلندر پیستون منتقل می شود

حرکت رفت و برگشت پیستون باعث به حرکت در آوردن پایه نگهدارنده تیغه می شود. 

میلی متر است. در دستگاههای مرغوب، نگهدارنده تیغه به  62سرعت حرکت این تیغه 

 .گونه ای حرکت می کند که تیغه منحرف نشود و مسیر برش قابل کنترل باشد

در مدل هایی از این دستگاه که ارزان قیمت می باشند و کیفیت پایینی دارند تیغه در مسیر 

 .ا آن به سختی انجام شودرفت و برگشت دچار انحراف می شود و سبب شده تا کار برش ب

وجود ریل غلطکی در پشت تیغه در زمان برش از انحراف تیغه در حین کار جلوگیری می 

کند اما در پیچ های تند ممکن است به دلیل کج شدن دیواره، تیغه کمی دچار انحراف شود 

 .که البته قابل کنترل می باشد

 زنجیری اره خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 انواع مختلف بهترین مارک اره عمود بر

در دو نوع شارژی و برقی به بازار عرضه شده است. نوع برقی آن به دلیل  بر عمود اره

نیاز نداشتن به شارژ، طرفداران بیشتری دارد. از نوع شارژی این دستگاه در مکان هایی 

 .که دسترسی به برق سخت است، بهره می گیرند که البته قیمت آن باال است

 

 

 

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%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c/
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 قسمتهای مختلف اره عمود بر

 صفحه 

گاه مدرج می باشد و برای برش تحت زاویه مناسب است. اکثر این صفحه صفحه این دست

 .درجه شل شده تا بتواند به طرفین تحت زاویه قرار گیرد 54ها دارای پیچ آلن هستند که تا 

 دمنده 

دمنده کمک می کند تا غبار و تراشه ها به خارج هدایت شوند و کاربر بتواند مسیر برش را 

 .انجام عملیات برش راحت و آسان شود به راحتی مشاهده کند و

 قابلیت نصب مکنده 

در بعضی از مدل ها، امکان نصب مکنده برای جمع آوری غبار در حین کار و تراشه های 

 .زائد وجود دارد که از مزایای آن به شمار می آید

 تغییر سرعت دستگاه 

عمود بر وجود دارد که قادر است میزان سرعت برش  دیمر تغییر سرعت در اکثر اره های

 .دور تنظیم نماید 311تا  1را از 

 قفل کلید 

در برخی از مدل ها در کنار کلید روشن و خاموش دستگاه، قفل کن هم وجود دارد که با 

 .فشار دادن آن، دستگاه بدون وقفه و به طور یکسره کار می کند

ن زیادی نیاز دارد، استفاده می کنند تا از خسته شدن از این قفل برای برش هایی که به زما

 .دست جلوگیری نمایند و تمرکز کاربر بر روی عملیات برش باشد
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 انواع بهترین مارک اره عمود بر در بازارهای ایران

در برندهای متنوعی در بازار داخلی وجود دارند. از معتبرترین نام ها می  بر عمود اره

 و ماکیتا (Bosch ) ، بوش(Metabo ) ، متابو(Dewalt ) توان به برند دیوالت

( Makita)  اشاره کرد. این گروه به دلیل کیفیت باالی ساخت، قیمت باالتری نسبت به

 .دیگر همتایان خود دارند

 ، محک(Ronix ) اگر به سراغ برندهای درجه دوم برویم باید از برندهای رونیکس

( Mahak) و توسن ( Tosan)  .که البته می توان گفت همپای برندهای درجه یک نام برد

 .دارای قدرت و استحکام هستند و از نظر کیفیت تولید و کار در رتبه ی دوم قرار دارند

 نکات مهم و تاثیرگذار در قیمت اره عمود بر

اره عمود بر را باید از فروشگاههای ابزار فروشی به صورت حضوری یا آنالین تهیه کرد. 

دستگاه خوب و با کیفیت باید به چند نکته مهم توجه نمایید که در ادامه ادامه  برای خرید یک

 .به آنها می پردازیم

 توان 

اولین نکته ای که باید در زمان خرید اره عمود بر به آن توجه نمایید نوع مصرف خانگی یا 

 .کارگاهی است. سپس با توجه به نوع مصرف می توانید توان دستگاه را بررسی نمایید

این کار باعث می شود تا از پرداخت هزینه اضافی آسوده شوید. چنانچه برای مصارف 

 .وات کافی است 541یا  511خانگی به دنبال خرید اره عمود بر هستید قدرت کمتر از 

این دستگاه خانگی سبک برای برش دادن ام دی اف، چوب های نرم و پانل های گچی 

 .نازک مناسب است
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وات  541رای مصارف کارگاهی می خواهید حتما باید قدرت آن باالی اگر دستگاه را ب

سانتی متر است را به راحتی  4انتخاب شود تا بتواند چوب هایی که ضخامت آنها بیش از 

 .برش دهد. همچنین می توانید به برش فلزات نیز بپردازید

 وزن 

ار حائز اهمیت است. چنانچه وزن دستگاه نکته ی مهم دیگری است که در زمان خرید بسی

نیاز است تا دستگاه را همراه خود بیرون از کارگاه ببرید، الزم است تا از مدل های پرتابل 

 .خریداری نمایید

 نوع تعویض تیغه 

از آنجا که الزم است تا تیغه دستگاه سالی دو تا سه بار تعویض شود پس الزم است 

 .ان تعویض تیغه را داشته باشددستگاهی خریداری کنید که برند بوده و امک

معموال مدل هایی از این دستگاه که برند نباشند حکم یکبار مصرف را دارند و خیلی زود 

خراب خواهند شد و باید مجددا دستگاه جدیدی جایگزین نمایید. پس دستگاهی خریداری کنید 

 .که دارای دوام و عمری چند ساله باشد

 کیفیت ساخت 

ش مورد استفاده قرار می گیرد، پس در حین کار دچار لرزش می برای بر بر عمود اره

 .شود و این سبب شده تا دقت کار پایین آمده و در نتیجه برش به خوبی انجام نشود

لذا ضروری است که به کیفیت ساخت دستگاه در زمان خرید دقت الزم را داشته باشید که 

کمی تولید نماید تا در حین کار در حین کار لرزش کمتری بوجود آورد و همچنین صدای 

 .بتوانید تمرکز الزم را داشته باشید
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 نوع صفحه دستگاه 

عملکرد اره عمود بر به صورت رفت و برگشت است و دندانه ها به صورت دائمی با 

صفحه دستگاه برخورد می کنند و به آن فشاری وارد می شود. از اینرو بهتر آن است که 

جنس صفحه دستگاه از فلز مقاوم باشد و بتواند فشار ناشی از کار را تحمل نماید تا با گذشت 

 .و کج شدن آن نشودزمان باعث شکستن صفحه 

 فرم بدنه دستگاه 

فرم بدنه در سهولت در انجام کار بسیار موثر است. از اینرو توجه به وزن و خوش دست 

 .بودن دستگاه در زمان خرید از اهمیت باالیی برخوردار است

حاال احتماال با مطالعه مطالب فوق انواع بهترین مارک اره عمود بر در : آخر سخن

و نیازتان به خوبی  و انواع و مشخصات آنها را می شناسید و طبق سلیقه بازارهای ایران

 .می دانید کدام مدل را انتخاب کنید

 و ابزارآالت یو مقایسه امروز گرین لیست در دسته بند اینترنتی خرید راهنمای امیدواریم

 .ایت بخش به شما کمک کرده باشدبرای خریدی مقرون به صرفه و رض خودرو

از اینکه همراه ما هستید سپاسگزاریم. خوشحال می شویم پیشنهادات ارزشمند خود را برای 

 .ما ارسال کنید تا در تکمیل مقاالت از آنها استفاده گردد

چنانچه موارد مطرح شده در راهنمای خرید آنالین امروز در دسته بندی انواع ابزارآالت را 

 .در نظر بگیرید، می توانید یک خرید آنالین هوشمندانه و آگاهانه داشته باشید
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