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 راهنمای خرید اینترنتی راکت بدمینتون 

یکی از مهمترین سالح هایی است که جهت بازی در این ورزش به کار می   بدمینتون راکت

 .رود

بر کیفیت بازی و عملکردتان تاثیر مستقیمی دارد.   خوب بدمینتون راکت مسلما، انتخاب یک

اینکه شما چه مدل راکتی را جهت خرید در نظر دارید به یک سری نکات مهم بستگی  

 .خواهد داشت

اما قبل از هر چیز بهتر است که سطح بازی و هدف خود را مشخص کرده و با بررسی  

 .یدهمه جانبه جهت انتخاب راکت مناسب و باکیفیت اقدام نمای 

 نکات مهم هنگام خرید راکت بدمینتون 

 بررسی وزن راکت های بدمینتون  •

وزن راکت از جمله نکات مهمی بوده که باید به هنگام خرید مد نظر قرار داد. وزن راکت  

کم باشد، نشان دهنده وزن   U شناخته می شود. اگر میزان U با عالمت اختصاری

 .است بدمینتون راکت سنگین

آن دسته از افرادی که سطح بازی آنها، مبتدی است بهتر است از راکت های سبک وزن  

استفاده نمایند. از طرفی وزن راکت می تواند کیفیت بازی و عملکرد بازیکن را تحت تاثیر  

 .قرار دهد

 بررسی انعطاف پذیری راکت های بدمینتون  •

بررسی قرار دهید. برای این  راکت های بدمینتون را باید از لحاظ انعطاف پذیری مورد  

 .منظور بهتر است که انتهای راکت را روبروی خود قرار داده و آن را اندکی خم نمایید

اگر شفت راکت به راحتی خم شد، نشان دهنده انعطاف پذیر بودن راکت است. در غیر  

اینصورت، راکت مورد نظر جزو راکت های خشک بوده و میتواند کیفیت بازی شما را 

 .تاثیر قرار دهدتحت  
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 بررسی برند راکت های بدمینتون  •

به هنگام خرید راکت های بدمینتون نباید نسبت به برندهای تولیدی آنها بی توجه باشید.  

ویژگی های هر کدام از برندها را بررسی کرده و با در نظر گرفتن یک سری موارد، مدلی  

 .را انتخاب کنید که با نیازتان تناسب داشته باشد

 بدمینتون  توپ خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 :تولیدی این محصول ورزشی می پردازیم در ادامه به معرفی بهترین برندهای

یکی از بهترین برندهای موجود در بازار بوده که توسط  : یونکس   بدمینتون راکت .1

شرکت ژاپنی تولید می شود. کیفیت تولیدی این مدل راکت فوق العاده بوده و  

بهترین گزینه جهت استفاده برای بازیکنان حرفه ای و نیمه حرفه ای به شمار می  

 .رود

بافت. این   از جمله برندهایی است که می توان در بازار: ویش  بدمینتون راکت .2

مدل راکت توسط شرکت چینی طراحی شده و از قیمت مناسبی در بازار 

 .برخوردار است. تهیه این راکت بیشتر به مبتدیان توصیه می شود 

یکی از بهترین برندهایی است که در مقایسه با مدل های : فورزا بدمینتون راکت .3

مارک بوده و گزینه  قبلی ارزش خرید باالیی دارد. این مدل راکت ساخت کشور دان 

 .مناسبی برای بازیکنان حرفه ای به شمار می رود

از جمله دیگر برندهای چینی بوده که در بازار میتوان  : مکس  بدمینتون راکت .4

یافت. این مدل راکت برای بازیکنان مبتدی و حرفه ای، طراحی شده و از 

ایش  انعطاف پذیری مناسبی برخوردار است. وزن سبک این راکت باعث افز

 .سطح کیفیت بازی افراد می شود 

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%aa%d9%88%d9%be-%d8%a8%d8%af%d9%85%db%8c%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%86/
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ساخت کشور چین است. انعطاف پذیری این راکت،  : ویلسون   بدمینتون راکت .5

متوسط بوده و جهت استفاده برای تمامی بازیکنان مناسب است. راکت ویلسون در  

 .رده بندی راکت های سبک و بادوام قرار گرفته است

 بررسی جنس بدنه راکت های بدمینتون  •

از جنس های مختلفی ساخته شده است. به هنگام خرید این محصول   بدمینتون  تراک بدنه

 .بهتر است دنبال مدلی باشید که از کیفیت تولیدی مناسبی برخوردار باشد

به طور کلی، جنس بدنه راکت های بدمینتون جهت استفاده های معمولی و حرفه ای به  

ت. جنس دسته راکت هم باید به گونه ای  ترتیب از آلومینیوم و کربن گرافیتی ساخته شده اس

 .باشد که به هنگام استفاده از دستتان به راحتی سر نخورد

 بررسی انواع راکت های بدمینتون  •

راکت های بدمینتون دارای مدل های مختلفی بوده که باید مناسب ترین آن را با توجه به  

سایر مدل ها سنگین تر بوده   سطح بازی خود انتخاب نمایید. راکت های اماتور در مقایسه با

 .و جهت انجام تمرینات روزانه مناسب هستند

راکت های نیمه حرفه ای از وزن متوسط برخوردار بوده و می توان آنها را در اندازه های 

مختلفی در بازار یافت. راکت های حرفه ای از جمله بهترین راکت هایی بوده که در ساخت  

 .شده است آنها از کربن گرافیتی استفاده

انعطاف پذیری باالی این مدل راکت، امکان کنترل بهتر بازی را برای افراد حرفه ای  

 .فراهم می کند

 خرید راکت بدمینتون 

جزو آن دسته از محصوالت ورزشی است که در سایز و مدل های مختلفی   بدمینتون راکت

بازی خود به دنبال    در بازار وجود دارد. توصیه ما به شما این است که با توجه به سطح

 .تهیه مدلی بروید که همه جوره با نیازهای شما تناسب داشته باشد
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بازیکنان حرفه ای بهتر است دنبال راکت هایی با طراحی مناسب و امکانات جانبی بیشتر  

باشند. خرید این محصول ورزشی کار سختی نبوده اما می توانید با بررسی یک سری  

 .نه ای در این زمینه داشته باشیدنکات مهم، انتخاب هوشمندا

 قیمت راکت بدمینتون 

تاثیر بگذارند. راکت   بدمینتون   راکت تمام موارد ذکر شده در جمالت باال می توانند بر قیمت

های بدمینتون در برندهای و مدل های متنوعی در بازار موجود بوده که بهتر است با توجه  

 .به نیاز خود، مدلی را انتخاب نمایید که مناسب کارتان باشد

سبک )قدرتی یا سرعتی( و همچنین سطح بازی )مبتدی، نیمه حرفه ای و حرفه ای( از  

 .ذار بر قیمت راکت های مخصوص بدمینتون به شمار می روندمهمترین فاکتورهای تاثیرگ

بهتر است که با در نظر گرفتن یک سری نکات مهم و بودجه مورد نظر، مدلی را انتخاب 

 .کنید که متناسب با نیاز تان باشد

 روش نگهداری از راکت بدمینتون 

یکی از مهمترین نکاتی که بعد از خرید راکت مخصوص بدمینتون باید مورد توجه قرار  

گیرد، چگونگی نگهداری از آن است. جهت اطالعات بیشتر به یک سری نکات مهم در این  

 :زمینه اشاره کرده ایم

راکت مخصوص بدمینتون را در مکان خشک و به دور از نور مستقیم خورشید   .1

 .نگهداری کنید 

ر گرومت یکی از مهمترین اجزای راکت بوده که از تماس مستقیم سیم با بدنه  واش .2

جلوگیری می کند. در صورت پارگی یا خراب شدن این قسمت، بهتر است که  

 .جهت تعویض زود هنگام آن اقدام نمایید

سیم )نخ( از جمله قسمت های اصلی یک راکت تنیس به شمار می رود. در   .3

 .به دنبال خرید راکت جدید باشید صورت پارگی بهتر است که 
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از ضربه زدن راکت به هر چیزی به جز شاتل یا توپ بدمینتون جدا خودداری   .4

 .نمایید. زیرا امکان آسیب دیدگی یا خرابی آن وجود دارد

 جمع بندی خرید اینترنتی راکت بدمینتون 

زیاد   جزو آن دسته از محصوالت ورزشی بوده که تقاضا جهت خرید آن بدمینتون راکت

است. عالقه مندان به ورزش بدمینتون می توانند با توجه به سطح بازی خود )مبتدی، نیمه  

 .حرفه ای یا حرفه ای( جهت خرید بهترین و با کیفیت ترین مدل راکت اقدام نمایند

با بررسی یک سری نکات مهم می توانید فرایند خرید آسانی را در پیش رو داشته باشید.  

ن رو تهیه شده تا به شما جهت تهیه این محصول پرطرفدار ورزشی کمک  این مقاله از ای 

 .نماییم

 


