
 

 

تمامی ابزارهایی که ساخته می شوند دارای یک ریشه و تاریخچه هستند. تاریخچه هر محصول به ما کمک می 

یکی از مواردی است   تاریخچه آچار فرانسه دانستنکند تا شناخت بهتری از آن ابزار داشته باشیم. شناخت و  

که خیلی از افراد عالقه دارند که در مورد آن بیشتر بدانند. یعنی اینکه می خواهند بدانند ابزاری که با آن کارهای  

 .مختلفی را انجام می دهند دارای چه ریشه و تاریخچه ای است

ابزار های   انبر و   آچار دستی مانندمشاغل مختلفی وجود دارد که در آنها از    ابزارآالت .  شود  می  استفاده  …و 

  گفت   توان  می  واقع  در.  است  فرانسه  آچار  آنها  ترین  استفاده  پر  از  یکی  که  هستند  پراستفاده  ابزارهای  جزو  دستی

  انجام  را مختلفی کارهای  توان  می آن کمک  با  و است  کارها و ابزار جعبه در  اساسی های نیاز  از یکی فرانسه  آچار 

 .داد
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ه اینکه شرکت آروا انواع مختلف آچار فرانسه را تولید و به بازار عرضه می کند، در این مطلب می خواهیم  با توجه ب

درباره تاریخچه آچار فرانسه و ریشه آن صحبت کنیم تا یک شناخت بیشتری از این ابزار و انواع آچار فرانسه آروا  

 .پیدا کنید

 در ادامه می خوانید... 

 تاریخچه آچار فرانسه •

 چیست؟ فرانسه آچار  •

 فرانسه  آچار انواع  •

 انواع آچار فرانسه آروا  •

o  ۴۴۰۳اینچ آروا مدل  ۱۰آچار فرانسه 

o  ۴۴۰۷اینچ آروا مدل  ۱۰آچار فرانسه مشکی 

o  ۴۴۰۴اینچ آروا مدل  ۱۲آچار فرانسه سفید 

o  ۴۴۰۸اینچ مدل  ۱۲آچار فرانسه مشکی 

o  ۴۴۰۱اینچ سفید مدل  ۶آچار فرانسه 

o  ۴۴۰۵اینچ مشکی مدل  ۶آچار فرانسه 

o  ۴۴۰۲اینج آروا مدل   ۸آچار فرانسه 

 کالم آروا  •
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 تاریخچه آچار فرانسه

 

فرانسه یکی از انواع آچار ها است که کاربرد بسیار گسترده و وسیعی از شغل های مختلفی دارد و در تمامی  آچار 

توسط شخصی به نام ریچارد کالیرن که    ۱۹۸۴خانه ها تقریبا موجود است. آچار فرانسه برای اولین بار در سال  

ورهای اروپایی از جمله: فرانسه، آلمان و  یک مهندس انگلسیی بود اختراع شد و به خاطر همین در برخی از کش 

 .ایتالیا به آن آچار انگلسیی گفته می شود

در سالهای بعد مهندس دیگری از کشور انگستان به نام ادوین یرد یادینگ آچار فرانسه را از لحاظ قابلیت تنظیم  

اختراع و طراحی جدید خود  در کشور امریکا    ۱۸۸۵و قفل شدن زاویه های دستگیره بهبود و توسعه داد و در سال  

 .از این ابزار را به ثبت رساند که امروزه شکل توسعه یافته آن در مشاغل مختلف مورد استفاده وسیع قرار می گیرد 

این ابزار در ایران با نام آچار فرانسه شناخته می شود و دلیل اینکه به آن فرانسه گفته می شود به خاطر این است  

 .دسین فرانسوی وارد ایران شدکه اولین بار توسط مهن

 آچار فرانسه چیست؟  



 

آچار فرانسه یک ابزار دستی است که دارای دو زبانه می باشد که یکی از آنها ثابت و یکی دیگر متحرک است که 

با کمک پیچ حلزونی که روی دسته آن وجود دارد می توان اندازه دهانه را تنظیم کرد. با کمک آچار فرانسه می  

مهره را باز و بسته کرد. آچار فرانسه از چهار قسمت فک ثابت، فک متغیر، پیچ حلزونی و    توان انواع مختلف پیچ

دسته تشکیل شده است. این ابزار در خانواده انواع آچار قرار دارد که در مشاغل مختلفی مانند ساختمانی، تاسیساتی  

 .و موارد مشابه مورد استفاده قرار می گیرد

 انواع آچار فرانسه  



 

آچار فرانسه مانند دیگر ابزار ها دارای انواع مختلف و متنوعی است که از هر کدام از آنها می توان در مواقعی که  

ناسب با یک نوع کاری طراحی شده اند. در واقعی می توان گفت به آن نیاز داریم استفاده کنیم و هر کدام نیز مت

که تاریخچه آچار فرانسه در طول زمان دچار تحول های زیادی شده و انواع مختلفی از آن تولید می شود. در ادامه  

 .انواع آچار فرانسه را به صورت تیتروار معرفی می کنیم

 آچار فرانسه ساده

 آچار فرانسه دوسر

 آچار فرانسه جغجغه ای 

 آچار فرانسه قفلی

 S آچار فرانسه

 انواع آچار فرانسه آروا 



در ایران انواع مختلفی از ابزارها از جمله ابزار های دستی مانند آچار فرانسه   ابزارآالت آروا به عنوان تولید کنند

را تولید و به بازار عرضه می کند. ما در آروا با استفاده از تجهیزات و ماشین آالن مدرن و همچنین استفاده از  

امه این مطلب شما را با انواع  استاندارد های روز جهانی، نسبت به تولید ابزارآالت با کیفیت اقدام می کنیم. در اد

 .آچار فرانسه آروا آشنا و مشخصات هر کدام را معرفی می کنیم

 ۴۴۰۳اینچ آروا مدل  ۱۰آچار فرانسه 

 ساخته شده از فوالد کروم وانادیوم

 فک مدرج بسیار دقیق 

 بدنه با روکش ساتن کروم ضد زنگ 

 دسته ارگونومیک جهت سهولت کاربرد

 با کیفیت  دارای پیچ تنظیم روان و

 دارای استانداردهای اروپا 

 دراپ فورج  Drop forged ساخته شده به روش

 ۴۴۰۷اینچ آروا مدل  ۱۰آچار فرانسه مشکی 
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 سطح ضد زنگ 

 فک مدرج بسیار دقیق 

 رای استانداردهای اروپا دا

 دارای پیچ تنظیم روان و با کیفیت 

 ساخته شده از فوالد کروم وانادیوم

 Drop-forged ساخته شده به روش

 ۴۴۰۴اینچ آروا مدل  ۱۲آچار فرانسه سفید 



 

 ساخته شده از فوالد کروم وانادیوم

 فک مدرج بسیار دقیق 

 بدنه با روکش ساتن کروم ضد زنگ 

 دسته ارگونومیک جهت سهولت کاربرد

 دارای پیچ تنظیم روان و با کیفیت 

 دارای استانداردهای اروپا 

 ( دراپ فورج) Drop forged ساخته شده به روش

 ۴۴۰۸اینچ مدل  ۱۲آچار فرانسه مشکی 



 

 سطح ضد زنگ 

 فک مدرج بسیار دقیق 

 دارای استانداردهای اروپا 

 دارای پیچ تنظیم روان و با کیفیت 

 ساخته شده از فوالد کروم وانادیوم

 Drop-forged  ساخته شده به روش

 ۴۴۰۱اینچ سفید مدل  ۶آچار فرانسه 



 

 ساخته شده از فوالد کروم وانادیوم

 فک مدرج بسیار دقیق 

 بدنه با روکش ساتن کروم ضد زنگ 

 دسته ارگونومیک جهت سهولت کاربرد

 دارای پیچ تنظیم روان و باکیفیت 

 دارای استانداردهای اروپا 

 ( دراپ فورج) Drop forged ساخته شده به روش

 ۴۴۰۵اینچ مشکی مدل  ۶آچار فرانسه 



 

 سطح ضدزنگ 

 فک مدرج بسیار دقیق 

 دارای استانداردهای اروپا 

 دارای پیچ تنظیم روان و با کیفیت 

 نادیومساخته شده از فوالد کروم وا

 Drop-forged ساخته شده به روش

 ۴۴۰۲اینج آروا مدل   ۸آچار فرانسه 



 

 سطح ضد زنگ 

 فک مدرج بسیار دقیق 

 دارای استانداردهای اروپا 

 دارای پیچ تنظیم روان و با کیفیت 

 ساخته شده از فوالد کروم وانادیوم

 Drop-forged  ساخته شده به روش

 :کالم آروا

آروا طیف وسیعی از ابزار های مختلف از جمله ابزارآالت دستی را تولید و به بازار عرضه می کند. یکی از ابزارهای  

  بر  عالوه استفاده می شود.   Drop-forged روش های مدرن  دستی آروا، آچار فرانسه است که در تولید آن از 



 این  از  طوالنی  مدت  به  توان  می  که  باشد  می   زنگ  ضد  سطح  و  اروپا  های  استاندارد  دارای  مثبت،  ها  ویژگی  این

 .کنید استفاده مختلف های مکان در کاربردی  ابزار

یم و سپس به معرفی این ابزار کاربردی و مهم  در این مطلب در ابتدا شما را با تاریخچه آچار فرانسه آشنا نمود

پرداختیم. در این خصوص و برای کسب اطالعات بیشتر می توانید با همکاران ما در آروا تماس حاصل نمایید و 

در صورتی که قصد انتخاب یا خرید محصول را دارید می توانید با مراجعه به سایت درباره آنها اطالعات کاربردی  

 .و یا با مراجعه به نمایندگی های مجاز آروا در سراسر کشور آن را تهیه نماییدرا کسب نمایید 

 


