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 راهنمای خرید اینترنتی هارنس ورزشی

در واقع نوعی کمربند ایمنی بوده که استفاده از آن در فعالیت های مختلف   ورزشی هارنس

 .ورزشی نظیر: صخره نوردی، کوه نوردی و… رایج است

این مدل کمربند توسط مجموعه ای از تسمه ها به همدیگر متصل شده و به دور کتف ها و  

 .ران ورزشکاران قرار می گیرد

عالیت های صنعتی هم استفاده نمود. هارنس های از این وسیله می توان حتی در انجام ف

ورزشی دارای اجزای مختلفی نظیر: حلقه پا، حلقه ابزار، سگک، حلقه باالکشی، نقاط  

 .اتصال و نوارهای کشی هستند

استفاده از این ابزار به آن دسته از افرادی که عاشق فعالیت های ورزشی نظیر: کوهنوردی  

 .و… هستند به شدت توصیه می شود

 زنانه  کوهنوردی کفش خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم هنگام خرید هارنس ورزشی

به یکی از مهمترین چالش های پیش روی کاربران تبدیل شده است.  ورزشی هارنس خرید

فاکتورهای زیادی وجود داشته که قبل از خرید باید مد نظر قرار گیرند. مهمترین این  

 :فاکتورها عبارتند از

 در نظر گرفتن فعالیت ورزشی 

نظر قرار داد، تناسب یکی از مهمترین نکاتی که باید به هنگام خرید این ابزار مد  •

 .آن با رشته ورزشی تان است

مدل های مختلفی از هارنس در بازار موجود بوده که برای رشته های ورزشی   •

 .خاص نظیر: یخ نوردی، کوهنوردی و… مناسب هستند

پس بهتر است قبل از خرید دنبال مدلی باشید که نیاز و هدف شما را به هنگام   •

 .استفاده، تامین نماید 

https://greenlist.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%81%d8%b4-%da%a9%d9%88%d9%87%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87/
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، دشوار بوده اما با در نظر گرفتن یک سری سنگنوردی هارنس خرید هاگر چ  •

 .نکات مهم می توانید تصمیم گیری بهتری داشته باشید

 بررسی مدل های مختلف هارنس 

در مدل های متنوع، تولید و به بازار عرضه می شود. اینکه چه مدل   ورزشی هارنس

ر بوده به نیاز و هدف تان بستگی  کمربند ایمنی جهت انجام فعالیت های ورزشی مناسب ت 

 .خواهد داشت

 هارنس مدل ورزشی  •

از لحاظ سایز و وزن در مقایسه با سایر مدل ها تفاوت قابل مالحظه ای دارد. این مدل  

دارای حلقه های حمایتی و ابزاری کمتری بوده و از هیچگونه حلقه ای در پشت کمر  

 .برخوردار نیست

 هارنس سنتی  •

امکانات  از جمله دیگر کمربندهای ایمنی موجود در بازار بوده که در مقایسه با مدل قبلی از 

 .بیشتری برخوردار است

این مدل کمربند دارای بندهای کمری و دور پایی پد دار بوده و میتوان آنها را به راحتی  

 .تنظیم نمود

 هارنس یخ نوردی  •

از جمله مدل های دیگر بوده که از لحاظ ظاهری و عملکردی هیچگونه تفاوتی با مدل سنتی  

 .ندارد

ه در مقایسه با مدل قبلی کمتر است. از مهمترین ویژگی  تنها تفاوت در تعداد پدها بوده ک

 .هارنس یخ نوردی می توان به عدم جذب رطوبت آن اشاره نمود
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 هارنس کوهنوردی  •

از جمله دیگر کمربندهای ایمنی بوده که می توان از آن در فصول مختلف سال استفاده  

 .نمود

 .دل های قبلی استاین مدل دارای پد کمتر و وزن پایین تری در مقایسه با م

از مهمترین مزایای آن می توان به قابلیت تنظیم سایز آن در قسمت های مختلف دور پا و  

 .کمر اشاره نمود

 قابلیت تنظیم سایز 

از اصلی ترین نکاتی که به هنگام خرید هارنس کوهنوردی باید مد نظر قرار داد،   •

 .قابلیت تنظیم سایز آن است

به همین خاطر بهتر است مدلی را جهت خرید در نظر بگیرید که از لحاظ سایز   •

 .متناسب با اندامتان باشد

و کمر  بدین صورت می توانید به راحتی هارنس را در قسمت های مختلف دور پا  •

 .تنظیم نمایید

 بررسی وزن هارنس های ورزشی

 .را باید با توجه به وزن و سطح فعالیت ورزشی تان تهیه نمایید ورزشی هارنس •

 .البته توصیه ما به شما این است مدلی را انتخاب کنید که وزن سبکی داشته باشد •

نتخاب  مدلی که در برابر فشارهای وارده در ارتفاعات بسیار مقاوم باشد جهت ا •

 .گزینه مناسبی به نظر می رسد
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 بررسی نوع سگک هارنس

نوع سگک به کار رفته در بخش های مختلف کمر و دور پا می تواند به صورت   •

 .دستی یا خودکار باشد

 .این فاکتور می تواند بر چگونگی استفاده از هارنس تاثیر بگذارد •

تی از آن در انجام فعالیت  به هر حال بهتر است دنبال مدلی باشید که بتوانید به راح •

 .های مختلف کوهنوردی، یخ نوردی و… استفاده نمایید 

 خرید هارنس ورزشی

نوعی ابزار ایمنی است که می توان از آن جهت انجام فعالیت های مختلف   ورزشی هارنس

 .ورزشی یا صنعتی استفاده نمود

اب سختی را پیش روی  طیف گسترده ای از این ابزار ایمنی در بازار موجود بوده که انتخ 

 .خریداران قرار داده است

 .در میان بسیاری از خانم ها رایج است فانتزی هارنس خرید

در واقع شما باید با بررسی یک سری نکات مهم مدلی که بیشتر با نیازتان تطابق داشته را  

 .جهت خرید انتخاب نمایید

 قیمت هارنس ورزشی 

در برندها و طرح های مختلفی تولید می شود. این مدل کمربند بیشتر جنبه   ورزشی هارنس

 .سیار مناسب می باشدمحافظتی داشته و جهت انجام فعالیت هایی نظیر: کوهنوردی ب 

برند و کیفیت تولیدی مهمترین عواملی بوده که بر خرید این ابزار ورزشی، تاثیر می  

گذارند. با بررسی یک سری نکات مهم می توانید مدلی را انتخاب کنید که از قیمت مناسب 

 .و کیفیت تولیدی باالیی برخوردار باشد
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 روش نگهداری از هارنس ورزشی

در مکان خشک و به دور از تابش مستقیم نور خورشید قرار را  ورزشی هارنس •

 .دهید

 .حتما راهنمای استفاده از این ابزار ورزشی را به دقت مطالعه نمایید •

هارنس های ورزشی را هر چند وقت یک بار از لحاظ اتصال درست حلقه ها و   •

 .سگک ها مورد بررسی قرار دهید

حلقه ها یا سگک ها به همدیگر،  در صورت مشاهده هرگونه ایراد جهت اتصال  •

 .بهتر است مدل جدیدتر را جایگزین مدل قبلی نمایید 

 جمع بندی خرید اینترنتی هارنس ورزشی 

، وسیله ای کاربردی است که از آن در فعالیت های مختلف  ورزشی هارنس •

 .کوهنوردی، سنگنوردی و… استفاده می شود

ه عاشق صعود به کوه یا فعالیت  تهیه این محصول ورزشی به آن دسته از افرادی ک •

 .هایی از این قبیل هستند، به شدت توصیه می شود

مدل های مختلفی از هارنس در بازار موجود بوده که می توانید با بررسی همه   •

 .جانبه جهت خرید بهترین آن اقدام نمایید

هارنس کاربرد متفاوتی داشته و حتی می توان از آن جهت انجام فعالیت های  •

 .صنعتی استفاده نمود  مختلف

تحت تاثیر فاکتورهای مهمی از قبیل: برند، کیفیت تولیدی و   صنعتی هارنس قیمت •

 .مدل های مختلف آن است

اگر چه انتخاب این ابزار ورزشی، دشوار و چالش برانگیز بوده اما باید با توجه به   •

 .یک سری فاکتورهای مهم جهت انتخاب مناسب ترین مدل تصمیم گیری نمایید

 


