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نبض بازار

بررسی قیمت انواع ترازوی دیجیتال

معصومه
جمالی

روزنامهنگار

میزان کافی!
ِ
همه چیز به
در گذشــته اندازه گیری مواد غذایی برای آشپزی اصطالح ًا چشمی بود و اتفاقا بر حسب تجربه خوب هم جواب می داد
اما امروز یکی از مهم ترین اصول آشپزی  ،اســتفاده از مواد اولیه به اندازه کافی است  .چرا که استفاده بیش از حد یا حتی
کمتر از میزان معین مواد اولیه برای غذاها  ،می تواند به طور کلی طعم آن ها را تغییر دهد  .به همین دلیل این مسئله در آشپزی
دارای اهمیت اســت و به مرور زمان ترازوهای آشــپزخانه جایگزین روش های اندازه گیری قدیمی شدند .ترازوهای اولیه
اغلب به صورت عقربه ای بودند که به علت میزان خطای باال در آن ترازوهای دیجیتالی طراحی  ،تولید و روانه بازار شدند
که دارای کارایی  ،ظرفیت و دقت بیشتر در اندازه گیری هســتند ..با ما همراه باشید تا چند مدل ترازوی آشپزخانه
دیجیتال را بررسی کنیم.

امروز یکی از
مهمترین اصول
آشپزی استفاده
از مواد اولیه به
اندازه کافی
است  .چراکه
استفاده بیش
از حد یا حتی
کمتر از میزان
معین مواد اولیه
برای غذاها ،
میتواند به طور
کلی طعم آنها
را تغییر دهد.
به همین خاطر
این مسئله در
آشپزی دارای
اهمیت است
به همین دلیل
به مرور زمان
ترازوهای
آشپزخانه
جایگزین
روشهای
اندازه گیری
قدیمیشدند

ترازوی دیجیتالHi-Tec
مدل HI-KS22

این ترازو قابلیت اندازهگیــری مواد غذایی تا
 5کیلوگرم را دارد و میتواند عالوه بر گرم آن
را بــا واحد اونس ،پوند و میلیلیتر هم نشــان
دهد .عملکرد  Tareیعنی اندازهگیری خالص
مواد غذایی ،از امتیازات این ترازو است؛ با این
قابلیت میتوان مواد غذایی را در هر ظرفی و با
هر وزنی ریخت و فقط وزن مواد غذایی را بدون
ظرف به دست آورد .میزان خطای احتمالی این
ترازو مثبت/منفی  1گرم است .وجود  4سنسور
هوشمند در پایهها به توزیع مناسب وزن کاال
کمک میکند ،تمام دکمههای آن لمسی است
و قابلیت خاموش شدن خودکار پس از  60ثانیه
را دارد .در هنگام نزدیک شــدن به اتمام شارژ
باتری نیز آیکون چشمکزنی این موضوع را به
شما اعالم می کند.
این ترازو ،برای افراد دیابتی که ارزش غذایی هر
وعده برایشان مهم است بسیار مناسب است
چرا که دارای حافظه اســت و میتواند ارزش
غذایی یک ماده مثل کالــری ،چربی  ،نمک،
پروتئیــن  ،فیبر و کربوهیدارت را برحســب
اطالعاتی که کاربر وارد میکند محاسبه ،جمع
و در خود ذخیره کند .دقت این دستگاه از نظر
کاربران عالی ارزیابی شده است.

ترازوی دیجیتال
مدل 400 SF

این ترازوی دیجیتالی  ،با ظرفیت  10کیلوگرم
و با وجود سنسورهای دقیق اندازه گیری می

تواند وزن دقیق مواد مد نظر ما را برحسب گرم
و اونس در اختیار مان قــرار دهد ،دقت اندازه
گیری آن یک گرم اســت و از قابلیت خاموش
شدن خودکار هم بهره می برد تا میزان انرژی
کمتــری را مصرف کند و عمــر طوالنی تری
داشته باشد .دقت این دستگاه از نظر کاربران
معمولی ارزیابی شده است.

ترازوی آشزپخانه ابریکو
مدل Mini Pad

این ترازو بــا  4سنســور اندازهگیری دقیق

 ،ظرفیــت  5کیلوگرم و دقــت  1گرم کامال
مناســب اندازهگیریهــای دقیــق در زمان
آشــپزی اســت .همچنیــن قابلیــت Tare
اندازهگیری وزن خالص مــواد غذایی بدون
محاســبه ظرف را دارد و روشــن و خاموش
کردن آن به صورت دستی امکانپذیر است.
تنوع رنگی این ترازو نیز بســیار جذاب است
و شــما به راحتی می توانیــد آن را با رنگ
دکوراسیون آشپزخانه خود ست کنید .دقت
این دســتگاه از نظر کاربران خــوب ارزیابی
شده است.

ترازوی دیجیتال امسیگ
مدلKW92

این ترازو با دقت  1گــرم و ظرفیت  5کیلوگرم
دارای صفحه نمایش بزرگ و دارای عملکرد Tare
است .همچنین به کمک جدول راهنما ،کالری
غذا را به ازای هر  100گرم نشان می دهد و از این
نظر برای افرادی که میزان کالری غذاها برایشان
اهمیت دارد مفید اســت .با این ترازو می توانید
وزن مواد مد نظر خود را بر حسب گرم ،کیلوگرم
و اونس به دست آورید .دقت این دستگاه از نظر
کاربران معمولی ارزیابی شده است.

مقایسه چند مدل پرفروش ترازوی دیجیتال آشپزخانه با قیمت های مختلف
مدل

امسیگ
مدل KW92

SF 400

های تک
مدل HI-KS22

باریکو
مدل Mini Pad

نمایشگر

LCD

LCD

LCD

LED

قابلیت تنظیم صفر

دارد

دارد

دارد

دارد

واحدهای اندازه گیری

گرم ،کیلوگرم ،اونس

گرم ،اونس

گرم ،اونس

گرم ،کیلوگرم ،اونس

ظرفیت اندازه گیری (کیلوگرم)

5

10

5

5

قابلیت خاموش شدن خودکار

---

دارد

دارد

دارد

دقت سنجش

 1گرم

 1گرم

 1گرم

 1گرم

جنس

شیشه

پالستیک با کیفیت

استیل

شیشه

قابلیت اندازه گیری خالص

دارد

دارد

دارد

دارد

قیمت (تومان)

298.000

153.000

655.000

410.000

تولید ملی

آساک دوچرخ
محکم و خوشنام

معصومه جمالی -نمی دانم چــرا هر جا حرف از
خرید دوچرخه می شود ناخودآگاه به یاد پسربچه
های دهه  60می افتم که باید معدل شــان  20می
شد تا در تابستان برای شان دوچرخه بخرند و آن
ها سال تحصیلی و شــب های امتحان را با رویای
داشتن دوچرخه در تالش و تکاپو بودند .شاید چون
دوچرخه اولین وسیله نقلیه محسوب می شد که
آن ها می توانستند آن را برانند و در جمع دوستان
دوچرخه سوارشان از آن لذت ببرند .گرمای روزهای
نیمه تابستان و رفتن به گذشته سبب شد امروز به
یکی از بزرگ تریــن تولید کنندگان دوچرخه در
کشورباناممجتمعصنعتیدوچرخهسازیقوچانبا
برند آساک دوچرخ بپردازیم و با سابقه و محصوالت
آن بیشتر آشنا شویم.

تولید دوچرخه در ایران از سال های دور آغاز شده و چند کارخانه مطرح در این
زمینه مشغول به فعالیت شده اند اما در سال های اخیر با توجه به واردات بی رویه
دوچرخه که چیزی بیش از  90درصد نیاز بازار بود این صنعت با فراز و نشیب
های زیادی روبه رو شد تا جایی که برخی کارخانه های مطرح دوچرخه سازی
مجبور شدند با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم کنند.
مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان بزرگ ترین تولید کننده دوچرخه در
ایران و خاورمیانه در سال  77با هدف نیل به خود کفایی  ،استقالل صنعتی ،
ایجاد اشتغال  ،توسعه اقتصادی در منطقه  ،صرفه جویی و کسب درآمد ارزی
فعالیت تولیدی خود را شروع کرد و نام آساک دوچرخ را بر محصوالت خود نهاد
 .تولیدات آساک دوچرخ با بهره گیری از سیستم های کنترل کیفی پیشرفته
در زمینه طراحی و تولید پس از طی آزمون های دقیق به میدان آمده و با
توجه به قیمت مناسب خود در بازار همواره با استقبال گسترده
مواجه بوده است .کیفیت محصوالتی که سبب دریافت
گواهی نامه های اســتاندارد ملی و استانداردهای بین
المللی ایزو 9001و ایزو 14001نیز شد در اواخر سال
 ۱۳۸۳مدیران شرکت را بر آن داشت تا برنامه ریزی
و تالش خود را برای در اختیار گرفتن سهمی از بازار
بین المللی آغاز کنند و گام های اولیه را با فعالیت
در امر صادرات به کشورهای ترکمنستان ،افغانستان،
کوبا ،عراق و ونزوئال بردارند که با اســتقبال خوبی نیز
روبه رو شدند تا جایی که یکی از این کشورها را برای

احداثخطمونتاژدوچرخهبرگزیدند.محصوالتآساکدوچرخشاملدوچرخه
کوهستان در مدل های دماوند ،هیمالیا ،کوهسار و اورست ،دوچرخه شهری
در مدل های دماوند ،دیان ،میترا و کوهســار  ،دوچرخه بچگانه در مدل های
اترک ،شکوفان و سندباد و دوچرخه های ویژه در مدل های دوچرخه دونفره،
سه چرخه سبددار  ،دوچرخه تاشو و دوچرخه ثابت است که
در اندازه و ســرعت های
مختلف تولید و روانه
بازار می شود.

آساک دوچرخ
گام های اولیه
را با فعالیت در
امر صادرات
به کشورهای
ترکمنستان،
افغانستان ،کوبا،
عراق و ونزوئال
برداشت و با
استقبالخوبی
نیز روبه رو شد تا
جایی که یکی از
این کشورها را
برای احداث خط
مونتاژ دوچرخه
برگزید

