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 راهنمای خرید اینترنتی نانچیکو 

یا نانچاکو جزو آن دسته از سالح های سرد بوده که استفاده از آن در میان   نانچیکو

را به واسطه فیلم   بروسلی نانچیکو. هنرجویان عالقه مند به ورزش های رزمی رایج است

 .های این استاد حرفه ای هنرهای رزمی می شناسیم

است. هر چوب  طراحی این سالح رزمی بسیار ساده بوده و از سه قسمت اصلی تشکیل شده 

 .نانچاکو را با نام فک می شناسند که توسط یک زنجیر یا طناب به همدیگر وصل شده اند

در میان کشاورزان ژاپنی رایج بود. آنها نانچاکو را به عنوان وسیله   نانچیکو استفاده از

خرمن کوبی جهت جدا کردن برنج از شلتوک به کار می بردند. کم کم این ابزار به عنوان  

 .حی سرد جهت مبارزه با سامورایی های آن دوران تبدیل شدسال

امروزه نانچاکو از جایگاه ویژه ای در میان هنرجویان ورزش های رزمی برخوردار است.  

زیرا استفاده از این ابزار آسان بوده و هم افراد مبتدی و حرفه ای می توانند آن را جهت  

 .مقابله با حریف به کار برند

 بوکس  کیسه خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم هنگام خرید نانچیکو 

را می شناسید. این وسیله   نانچیکو اگر عالقه مند به هنرهای رزمی هستید، پس حتما

 .ورزشی نوعی سالح سرد بوده که جهت مقابله با حریف گزینه مناسبی به شمار می رود

سطح فعالیت ورزشی شما می تواند خرید این وسیله دفاعی را تحت تاثیر قرار دهد. دو مدل  

ازار موجود بوده که با نام های نانچاکو مبارزه ای و نانچاکو  از این ابزار ورزشی در ب 

 .نمایشی شناخته می شوند

 .جهت کسب اطالعات بیشتر جهت خرید مناسب ترین مدل، ادامه مقاله را از دست ندهید

 

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-%da%a9%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d9%88%da%a9%d8%b3/


  

    

 

۲ 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  پرفروش و برتر ارزان، نانچیکو مدل ۲۵

 

 بررسی جنس های مختلف نانچاکو  •

های هر   جنس های مختلفی از نانچاکو در بازار موجود بوده که بهتر است در مورد ویژگی

 .کدام اطالعات جامعی کسب نمایید

را برای تمرینات خود انتخاب نمایید به   فلزی نانچیکو یا چوبی نانچیکو اینکه شما بخواهید

 .سطح مبتدی یا حرفه ای بودن شما در هنرهای رزمی بستگی خواهد داشت

با شناخت    به همین جهت بهتر است که در ابتدا با مربی خود در این باره مشورت نموده و 

 .کامل، بهترین مدل را خریداری نمایید

 بررسی تعداد تکه های نانچاکو )چند تکه بودن آن( •

بررسی چند تکه بودن نانچاکو جزو موارد مهمی بوده که باید در نظر گرفته شود.  

برای آن دسته از افرادی که از تبحر زیادی در ورزش های رزمی   ای حرفه نانچیکو  خرید

 .د، گزینه مناسبی می تواند باشدبرخوردار هستن 

این محصول به صورت دو تکه و سه تکه طراحی و در بازار به فروش می رسد.  

برای افراد حرفه ای در هنرهای رزمی گزینه مناسبی جهت   تیکه  سه نانچیکو  خرید

 .پیشنهاد به شمار می رود

 بررسی ابعاد و وزن نانچاکو •

ورهایی است که باید قبل از خرید مورد بررسی  ابعاد و وزن نانچاکو جزو مهمترین فاکت

قرار گیرد. مسلما، خرید این ابزار به توان و قدرت بدنی فرد رزمی کار بستگی خواهد  

 .داشت

به همین خاطر بهتر است سراغ مدل هایی بروید که از وزن مناسبی برخوردار باشند. برای 

کوچک و   نانچیکو آن دسته از افراد مبتدی که به انجام فعالیت های رزمی می پردازند،

 .سبک بهترین گزینه جهت پیشنهاد به شمار می رود
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 بررسی اتصال قطعات نانچاکو از لحاظ مقاومت  •

به عنوان ابزار دفاعی کارآمد استفاده نمایید حتما قبل از خرید،   نانچیکو اگر می خواهید از

اتصال قطعات آن را از لحاظ مقاوم بودن مد نظر قرار دهید. در صورت عدم اتصال  

 .صحیح قطعات به همدیگر، اتفاقات ناگواری برای شما و حریف مقابلتان ایجاد خواهد شد

 خرید نانچیکو 

برای عالقه مندان به هنرهای رزمی گزینه مناسبی به شمار می رود.   تمرینی نانچیکو  خرید

شما با استفاده از این وسیله می توانید قدرت عضالت دست خود را تقویت نموده و در مقابل  

 .حریف تمرینی تان بهترین عکس العمل را از خود نشان دهید

به سطح فعالیت شما در هنرهای رزمی  اینکه شما چه مدلی را جهت خرید مد نظر دارید 

بستگی خواهد داشت. برخی از مدل های نانچاکو که تمام پالستیک بوده جهت استفاده می  

 .توانند آسیب جدی به حریف مقابل وارد کنند

به همین جهت بهتر است که قبل از هر چیز با مربی خود مشورت نموده تا بتوانید انتخاب  

 .ه داشته باشیدهوشمندانه ای در این زمین 

 قیمت نانچیکو 

یکی از مهمترین ابزارهای تمرینی که هنرجویان ورزش های رزمی باید از آن استفاده  

 .می باشد نانچیکو نمایند،

این سالح ورزشی دارای مدل ها و جنس های متنوعی است. قیمت این محصول به جنس و  

 .کیفیت تولیدی آن بستگی دارد

انچاکو از لحاظ کیفیت هستید، مسلما باید هزینه بیشتری را جهت  اگر به دنبال بهترین جنس ن 

 .خرید آن بپردازید

ناگفته نماند که بعضی مدل ها دارای طراحی ساده تر یا حرفه ای تر بوده و همین امر می  

 .تواند بر قیمت آنها تاثیر داشته باشند
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 روش نگهداری از نانچیکو )هشدارهای الزم جهت استفاده از آن( 

استفاده میکنید اهمیت ویژه ای دارد. امکان آسیب به خود یا   نانچیکو که شما به نحوی ازاین 

حریف تمرینی با استفاده از این سالح مرگبار وجود دارد. به همین خاطر توصیه شده که  

 .یک سری نکات را به هنگام استفاده از آن در نظر داشته باشید

رنج می برند از این وسیله به هیچ    افرادی که از مشکالت مربوط به مفصل دست •

 .عنوان استفاده نکنند

 .ناچاکو، یک سالح مرگبار رزمی است. با آن به عنوان اسباب بازی رفتار نکنید •

در بعضی کشورها، استفاده از نانچاکو چوبی غیرقانونی و ممنوع اعالم شده است.   •

 .قبل از خرید بهتر است که به این مورد مهم توجه نمایید

بتدای کار نیاز است که افراد مبتدی به آرامی با این وسیله تمرین کنند. امکان  در ا •

 .بروز حادثه و آسیب به هنگام استفاده از نانچاکو وجود دارد

 جمع بندی خرید اینترنتی نانچیکو 

، وسیله ای کاربردی است که در ورزش های رزمی نظیر: کاراته و کوبودو  نانچیکو 

اوکیناوایی مورد استفاده قرار می گیرد. هنرجویان ورزش های رزمی، این وسیله را با  

 .اهداف مختلف مبارزه ای و نمایشی تهیه می کنند

می را مد نظر  از آنجا که این وسیله، سالحی مرگبار بوده نیاز است قبل از خرید نکات مه 

 .قرار دهید

البته بهتر است در این زمینه میزان مهارت و سطح فعالیت ورزشی خود را سنجیده و  

 .متناسب با نوع تیپ بدنی خود جهت انتخاب مدل مناسب تصمیم گیری نمایید

این وسیله دفاعی در بازار دارای مدل های متنوعی است. این مقاله از این رو تهیه شده تا  

 .شما را جهت خرید یک نانچاکو مناسب و کارآمد آسان تر نماییمانتخاب 


