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 راهنمای خرید اینترنتی چاقوی سفری

یکی از مهمترین ابزارهای کاربردی بوده که می توان از آن به  سفری چاقوی •

 .ام گردش در طبیعت استفاده نمودهنگ

یکی از لذت بخش ترین کارها در طول زندگی، سفر کردن بوده و به همین خاطر   •

 .نیاز است که شرایط الزم قبل از سفر را مهیا نمود

یکی از مهمترین تجهیزاتی که می توان از آن به هنگام گردش در طبیعت استفاده   •

 .نمود، چاقوی کوهنوردی یا سفری می باشد

این نوع چاقو به دلیل طراحی خاصی که داشته، قابل جابجایی بوده و می توان آن  •

 .را به راحتی در جیب قرار داد

از مهمترین کاربردهای چاقوهای سفری می توان به خرد کردن میوه، برافروختن   •

 .آتش، باز کردن جعبه ها و یک سری موارد دیگر اشاره نمود

ه برای آن دسته از افرادی که عاشق گشت و گذار در  استفاده از این ابزار همه کار •

طبیعت هستند می تواند بسیار کارساز باشد. یک سری نکات مهم جهت خرید  

 .چاقوهای سفری وجود داشته که نیاز است به آنها توجه نمود 

 پیشانی  چراغ خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم هنگام خرید چاقوی سفری

 بررسی انواع چاقوهای سفری

چاقوهای سفری از لحاظ ظاهری دارای مدل های متنوعی بوده که جهت انجام فعالیت های  

مختلف می توان از آنها استفاده نمود. به هنگام خرید بهتر است مدلی را که متناسب با  

 .نیازهایتان باشد را انتخاب نمایید

 

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%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c/
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این مدل چاقو به صورت تاشو بوده و می توانید آن را در : جیبی سفری چاقوی •

جیب یا کوله پشتی بدون اینکه فضای زیادی را اشغال کند، قرار دهید. چاقوهای 

 .سفری جیبی برای استفاده های روزمره، گزینه مناسبی به شمار می روند 

تفاوت  طراحی این مدل چاقو در مقایسه با مدل قبلی م : ثابت تیغه با سفری چاقوی •

بوده و از یک تیغه ثابت تشکیل شده است. استفاده از این مدل چاقو به نیاز شما  

 .بستگی دارد. از مهمترین معایب این ابزار می توان به وزن زیاد آن اشاره نمود 

بعضی از چاقوهای سفری دارای تیغه قفل  : شونده قفل ثابت تیغه با سفری چاقوی •

فری را بعد از باز شدن می توانید قفل کرده و  دار هستند. تیغه این مدل چاقوی س

 .از آن جهت انجام فعالیت های مختلف استفاده نمایید 

چاقوهای سفری چند کاره همانطور که از نام آنها پیداست  : کاره  چند سفری چاقوی •

دارای قابلیت های مختلفی هستند. کارکرد چاقوهای سفری چند کاره به هیچ عنوان  

بی قابل مقایسه نیست. از این ابزار چند منظوره می توان با چاقوهای سنتی جی

 .جهت انجام فعالیت های مختلف استفاده نمود

 بررسی برندهای تولیدی چاقوهای سفری

چاقوی سفری دارای برندهای مختلف تولیدی بوده که نیاز است با بررسی یک سری ویژگی  

دها می توان به موارد زیر اشاره ها جهت خرید مدل مناسب اقدام نمایید. از جمله این برن 

 :نمود

یکی از تجهیزات حرفه ای جهت استفاده در سفر به شمار  : کلمبیا سفری چاقوی •

می رود. این مدل چاقو از فوالد ضد زنگ با دسته پالستیک فشرده ساخته شده  

است. این چاقو با وجود غالف، ایمنی خوبی را به هنگام استفاده از آن برای افراد 

 .می کند فراهم

یک چاقوی چند کاره بوده که از کیفیت تولیدی  : ویکتورینوکس سفری چاقوی •

باالیی در مقایسه با سایر مدل ها برخوردار است. این مدل چاقو دارای قابلیت تاشو  



  

    

 

3 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  پرفروش و دست خوش سفری چاقوی مدل ۲۵

بوده و به راحتی می توان آن را در کوله پشتی یا جیب قرار داد. چاقوهای سفری 

گی های فوق العاده ای که دارند از قیمت  ویکتورینوکس به دلیل کیفیت و ویژ 

 .باالتری هم برخوردار هستند

یکی دیگر از مدل های موجود در بازار بوده که از کیفیت  : گربر سفری چاقوی •

تولیدی مناسبی برخوردار است. تیغه این چاقو ثابت بوده و از فوالد استیل ضد  

 .طبیعت استفاده نمود   زنگ ساخته شده است. از این چاقو می توان جهت شکار در

از جمله مدل های دیگری است که می توان در بازار یافت. : زنجان سفری چاقوی •

دسته این محصول دارای رنگ بندی های متنوعی بوده و می توانید بهترین آن را  

با توجه به سلیقه خود انتخاب نمایید. این چاقو از قابلیت تاشو برخوردار بوده و به  

 .کوله پشتی قرار خواهد گرفت راحتی در جیب یا

 بررسی جنس دسته چاقوهای سفری

چاقوهای سفری دارای جنس های مختلفی بوده که نیاز است قبل از خرید به   •

 .ویژگی های هر کدام از آنها توجه نمود

به عنوان مثال، دسته چاقوهای سفری چوبی از لحاظ طراحی بسیار زیبا و جذاب   •

 .تی پوسیده می شوندبوده اما در برابر آب به راح 

دسته های پالستیکی در برابر آب بسیار بادوام بوده اما به طور کلی از کیفیت   •

 .تولیدی مناسبی برخوردار نیستند 

دسته چاقوهای سفری از جنس فوالد و آلومینیوم، ضد رنگ بوده و در مقایسه با   •

 .سایر مدل ها دوام باالیی دارند

 زم باز و بسته شدن بررسی چاقوهای سفری از لحاظ مکانی

چاقوهای سفری از لحاظ مکانیزم باز و بسته شدن به دو مدل تاشو و ثابت تقسیم   •

 .بندی می شوند 
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اینکه کدام مدل چاقوی سفری می تواند نیازتان را در سفر تامین نماید به نوع   •

 .استفاده شما از آن بستگی خواهد داشت

از مهمترین مزایای چاقوهای تاشو می توان به وزن کم و جابجایی آسان آنها اشاره   •

 .نمود

فاده از آن  چاقوی سفری با تیغه ثابت دارای غالف بوده تا ایمنی افراد به هنگام است  •

 .حفظ شود

 خرید چاقوی سفری

چاقوی سفری از پرکاربردترین لوازمی بوده که می توان از آن به هنگام سفر یا  •

 .گردش های چند روزه در طبیعت استفاده نمود

مدل های بسیار متنوعی از چاقوهای سفری در بازار موجود بوده که انتخاب را  •

 .برای خریداران دشوارتر کرده است

شما چه مدل چاقویی را در نظر دارید به نیاز و نوع استفاده شما بستگی   اینکه •

 .خواهد داشت

 .اکثر چاقوهای سفری از قابلیت جمع شوندگی برخوردار هستند  •

 .این قابلیت باعث خواهد شد که فضای زیادی جهت نگهداری یا حمل، اشغال نشود •

 قیمت چاقوی سفری

لیدی بوده که همین امر می تواند کیفیت  چاقوهای سفری دارای برندهای مختلف تو  •

 .آنها را تحت تاثیر قرار دهد

 .به نوع استفاده شما از آن بستگی خواهد داشت سفری چاقوی خرید •

 .اگر به دنبال چاقوی باکیفیتی هستید باید هزینه بیشتری را جهت تهیه آن خرج کنید •
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ر ببرید بهتر است اما اگر می خواهید این ابزار را جهت استفاده روزمره به کا •

هزار  900هزار تومان تا  100دنبال مدل هایی باشید که در رده بندی قیمت 

 .تومان قرار دارند

 روش نگهداری از چاقوی سفری

باید در نظر داشته   سفری چاقوی یکی از مهمترین نکاتی که به هنگام استفاده از •

 .باشید، توجه به روش اصولی نگهداری از آن است

ن دسته از تجهیزاتی است که به راحتی کثیف می شود. پس باید بعد از  چاقو جزو آ •

 .هر بار استفاده، آن را تمیز کرد

یکی از بهترین روش ها جهت تمیز کردن این ابزار، شستن تیغه آن در زیر آب   •

 .سرد است

 .جهت حفظ ایمنی بیشتر بهتر است که این کار را با یک اسفنج یا حوله انجام دهید  •

تیز کردن تیغه چاقوهای سفری هم جزو موارد مهمی بوده که نباید از خاطرتان  •

 .فراموش شود

 جمع بندی خرید اینترنتی چاقوی سفری

، یکی از بهترین ابزارهای کاربردی جهت گردش در طبیعت به  سفری چاقوی •

 .مار می رودش

مدل های متنوعی از این ابزار را می توان در بازار یافت که هر کدام از آنها از  •

 .طراحی منحصر به فردی برخوردار هستند

 .بستگی دارد  تهیه چاقوهای سفری به نوع استفاده و نیازتان •

نکات مهمی جهت خرید اینترنتی این ابزار کاربردی وجود داشته که در این مقاله  •

 .ده به مهمترین آنها اشاره شودسعی ش


