
 

 

 

 پنس

 :معرفی اجمالی 

این پنس فلزی یه پنس آزمایشگاهی بوده که طولی برابر یک وجب دست دارد و میتوان از آن بصورت چند منظوره استفاده 

نمود

جابجا نمودن نمونه های آزمایشگاهی با دست خالی عالوه بر اینکه برای نمونه های کوچک سخت میباشد هم باعث آلوده شدن 

 میتواند کارگشا واقع شودپنس فلزیابزاری بنامنمونه شما میشود که در اینجا 

 : نقد و بررسی

این پنس فلزی یه پنس آزمایشگاهی بوده که طولی برابر یک وجب دست دارد و میتوان از آن بصورت چند منظوره استفاده 

نمود

جابجا نمودن نمونه های آزمایشگاهی با دست خالی عالوه بر اینکه برای نمونه های کوچک سخت میباشد هم باعث آلوده شدن 

 میتواند کارگشا واقع شودپنس فلزیابزاری بنامنمونه شما میشود که در اینجا 

میتوان هم در آزمایشگاه و هم برای امور مختلفی چون کمک به لحیم کاری قطعات الکترونیکی که بخاطر ابعاد پنس آزمایشگاهاز این

یا خازن ها و امثال آنکوچکشان سخت است استفاده نمود مانند نگه داشتن آی سی های کوچک

هم مورد استفاده قرار بگیرد و قرار دادن سنگ پنس جواهر شناسیسر صاف عالوه به موارد فوق میتواند بعنوانپنس فلزیاین

های قیمتی بروی پایه های مربوطه را برای کاربر آن آسان و ساده سازد

اده قرار بگیرد و یک ابزار چند منظوره میتواند برای نگهداری هر جسم کوچکی مورد استفنوک صافبا دارا بودنپنسدر کل این

میشود محسوب
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متفاوت است چون فاقد قفل و انحنا پنس هموستاتوپنس مگیلکه گیره دار هستند یاپنس های جراحیباپنس فلزیاین

ازمایشگاهی میتواند مفید واقع شود پس حتماً پیش از خرید به و پنس پنس چند کارهبوده و فقط برای موارد ذکر شده بعنوان یک

کاربرد آن توجه نمائید

بسیار آسان است و برای نگه داشتن نمونه نیاز به فشار زیاد ندارید و دست را خسته نمیکند امیدواریم پنسکار کردن با این

استفاده از این پنس بتوان کمک حال امور دلخواه شما باشد

در طبیعت یا حشراتوگیاهی، میتوان برای جمع آوری نمونه های مختلفپنس آزمایشگاهیاین پنس در جایگاهاز 

و باستان شناسی برای جمع آوری نمونه ها و جمع آوری زمین شناسیبرای جمع نمودن نمونه هایپنس زمین شناسیبعنوان

برای جمع آوری سرنخ ها و نمونه هایی که نبایست ارتباطی با امورجنائیدرپنس فلزیفسیل استفاده نمود و همچنین از این

 دست برقرار کند ، هم میتوان استفاده نمود

 مشخصات محصول 

 استیل ضد زنگ مات  جنس 

 ساده دارای دندانه بر روی بدنه و سر پنس  طرح 

 سانتی متر  4141تا  41 سایز 

 دارای دسته دندانه جهت سهولت در استفاده شرایط استفاده 

 استفاده درمانی ، صنعتی و خانگی  مناسب برای 

 دارای کاور پالستیکی مناسب  سایر ویژگی ها

 گرم  51 وزن 
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