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 راهنمای خرید اینترنتی استپر ورزشی

نوعی دستگاه هوازی/قدرتی بوده که  ورزشی استپر ؟چیست ورزشی استپر •

عملکرد آن به انجام فعالیت هایی نظیر: کوهنوردی یا باال رفتن از پله ها، شباهت 

 .زیادی دارد

اد  در واقع استپر، ایده آل ترین دستگاه بدنسازی است که به حفظ تناسب اندام افر •

 .کمک زیادی می کند

از آنجا که مدل های زیادی از این دستگاه ورزشی در بازار موجود بوده، انتخاب  •

 .بهترین مدل آن به یکی از سخت ترین چالش های کاربران تبدیل شده است

ادامه این مقاله را از دست ندهید تا بتوانیم شما را جهت انتخاب بهترین گزینه   •

 .ان، راهنمایی کنیمممکن متناسب با نیازهایت 

 الپتیکال  خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم هنگام خرید استپر ورزشی

 بررسی مدل های مختلف استپر 

استپرهای ورزشی در بازار موجود بوده که نیاز است بهترین آنها را   مدل های مختلفی از

متناسب با نیازتان خریداری نمایید. با بررسی مدل های متنوع این دستگاه بهتر می توانید  

 .جهت خرید مدل مناسب تصمیم گیری کنید

 مینی استپر  •

را جهت استفاده  موجود در بازار بوده که فضای زیادی  ورزشی استپر در واقع کوچکترین

 .خانگی به خود اختصاص نمی دهد

هم شناخته می شود. شما با ایستادن بر روی   خانگی ورزشی استپر این مدل استپر با عنوان

 .دو پدال و باال و پایین رفتن آنها می توانید عضالت باسن و پاهای خود را تقویت نمایید

 

https://greenlist.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%be%d8%aa%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%84/
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 استپر چرخشی  •

یکی دیگر از مدل های موجود در بازار است که عملکرد کامال متفاوتی با مدل قبلی دارد.  

 .پدال های این مدل استپر به جای باال و رفتن از قابلیت چرخشی برخوردار است

شما با استفاده از این استپر ها، مجموعه گسترده ای از عضالت )ران، باسن، پاها و شکم(  

 .ردخود را تقویت خواهید ک 

 StairMaster استپرهای •

 .جزو آن دسته از مدل هایی است که از محبوبیت ویژه ای در میان افراد برخوردار است

این مدل از قابلیت ها و امکانات بیشتری جهت انجام تمرینات هوازی در مقایسه با مدل های  

 .قبلی برخوردار است

به دلیل برخورداری از امکانات پیشرفته تر با قیمت باالتری در   StairMaster استپرهای

 .بازار به فروش می رسند

 بررسی اندازه های مختلف استپر 

  استپر های متفاوتی در بازار موجود هستند. اینکه شما کدام مدلاستپرهای ورزشی در سایز

را جهت خرید انتخاب می کنید به نیاز و نوع استفاده شما از آن بستگی خواهد   ورزشی

 .داشت

اگر می خواهید این دستگاه را جهت استفاده خانگی خریداری کنید، بهتر است سراغ مدل  

 .ته باشند، برویدهای کوچک که قابلیت جابجایی آسانی داش

 بررسی پدال های استپر

طراحی پدال های استپر جزو نکات مهمی بوده که باید مد نظر قرار گیرد. سایز پدال ها  

باید به گونه ای باشد که ورزشکار بتواند به راحتی پاهای خود را بر روی آنها قرار داده و 

 .به انجام فعالیت های ورزشی خود بپردازد
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ورزشکار باید به هنگام ایستادن بر روی پدال های استپر به خوبی حفظ  از طرفی، تعادل 

 .شده و آسیبی به مچ پاهای او وارد نشود

 بررسی قابلیت تحمل وزن استپر 

باید از قابلیت تحمل وزن باال به هنگام استفاده برخوردار باشد. اگر می   ورزشی استپر

ید، بهتر است به وزن خود و طراحی  خواهید استپر را جهت استفاده خانگی خریداری نمای

 .دستگاه توجه ویژه ای داشته باشید

صاحبان سالن های باشگاهی باید به این مورد مهم حساسیت خاصی نشان دهند. زیرا باید  

بهترین دستگاه که قابلیت تحمل وزن های باال را داشته باشد برای سالن های باشگاهی خود  

 .خریداری کنند

 بررسی تجهیزات استپر 

اگر می خواهید یک دستگاه ورزشی مناسب و با کیفیتی را جهت استفاده شخصی یا عمومی  

خریداری کنید باید ببینید آیا مدل مورد نظر از تجهیزاتی نظیر: نمایشگر، دسته دار بودن یا 

 .نبودن و…. برخوردار است یا خیر

ورد میزان کالری مصرف شده، مسافت طی  وجود نمایشگر باعث خواهد شد تا بتوانید در م 

 .شده، میزان ضربان قلب و زمان مصرف شده اطالعات جامعی کسب نمایید

دسته دار یا بی دسته بودن استپر هم جزو نکات مهمی است که نباید نسبت به آن بی توجه  

 .بود. البته این مورد کامال سلیقه ای بوده و به نظر فرد خریدار بستگی دارد
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 ستپر ورزشیخرید ا

، کار چندان سختی نبوده و تنها با یک سری نکات مهم می  ورزشی استپر خرید •

 .توان جهت تهیه مدل مناسب اقدام نمود

اول از همه باید نوع استفاده خود را مشخص کرده و متناسب با نیازتان بهترین   •

 .مدل را انتخاب نمایید

کامال مشابهی با ورزش  استپر در واقع نوعی دستگاه ورزشی بوده که عملکرد   •

 .کوهنوردی و پیاده روی دارد

با در نظر گرفتن نکات مهمی که در باال ذکر کردیم، راحت تر می توانید جهت   •

 .خرید اینترنتی یا حضوری این دستگاه ورزشی از فروشگاه های معتبر اقدام نمایید

 قیمت استپر ورزشی

را تهیه نمایید، بهتر است  شیورز استپر اگر می خواهید بهترین و با کیفیت ترین •

 .که بودجه بیشتری را جهت خرید آن اختصاص دهید

زیرا این دستگاه باید به عنوان بهترین دستگاه ورزشی جهت حفظ تناسب اندام شما  •

 .و سایر اعضای خانواده تان محسوب شود

پس بهتر است که با کیفیت ترین مدل آن را جهت خرید انتخاب نمایید. قیمت استپر   •

های ورزشی تحت تاثیر فاکتورهای مختلف از جمله: برند تولیدی و کیفیت ساخت  

 .آنهاست

به همین خاطر توصیه می کنیم که درصدد خرید مدلی باشید که کامال با نیازتان  •

تناسب داشته باشد. در این مسیر هم باید هزینه زیادی جهت خرید بهترین مدل  

 .استپر، صرف کنید
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 ر ورزشیروش نگهداری از استپ 

اگر استپر شما برقی است بهتر است که بعد از استفاده آن را از برق بکشید. زیرا   •

 .با انجام این کار خطر برق گرفتگی و خراب شدن دستگاه کاهش خواهد یافت

دستگاه ورزشی تان را در یک مکان مناسب و خلوت قرار دهید. با انجام این کار  •

امکان برخورد دستگاه با وسایل دیگر منزل کمتر شده و از این رو می توانید با  

 .خیال راحت به انجام تمرینات ورزشی تان بپردازید

مطالعه دقیق    دفترچه راهنمای استفاده از استپرهای برقی را با دقت مطالعه نمایید. •

دفترچه راهنما باعث خواهد شد تا با قسمت های مختلف دستگاه ورزشی تان آشنا 

شده و عملکرد ورزش مناسب تری داشته باشید. در صورت نداشتن دفترچه، بهتر  

 .است که نسخه پی دی اف آن را از سایت های ورزشی دانلود نمایید 

قرار داده تا در صورت   هر از گاهی قطعات مختلف دستگاه را مورد بررسی •

بروز مشکل در صدد رفع آن برآیید. انجام این کار باعث صرفه جویی در هزینه  

 .ها و افزایش طول عمر دستگاه خواهد شد

 جمع بندی خرید اینترنتی استپر ورزشی

یکی از بهترین دستگاه های بدنسازی جهت تقویت عضالت پاها و قسمت   ورزشی استپر

 .ار می رودهای مختلف بدن به شم

 .اگر زمان کافی جهت رفتن به باشگاه ندارید، بهتر است مدل خانگی آن را خریداری نمایید

انواع زیادی از این دستگاه ورزشی در بازار موجود بوده که با بررسی یک سری نکات  

 .مهم می توانید جهت انتخاب بهترین مدل آن تصمیم گیری نمایید

 


