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 چرخ گوشت ریتعم
دهند که گوشت و مواد دیگر با وجود اینکه گوشت چرخ کرده در بازار موجود است، ولی بسیاری از افراد ترجیح می

های ایرانی ابزاری مهم و مورد نیاز خود را شخصا چرخ کنند. به همین دلیل استفاده از چرخ گوشت برای خانواده

استفاده از چرخ گوشت، ایرادات مختلفی را ممکن است مشاهده کنید شود. مسلما در زمان کاربردی محسوب می

ترین آنها اشاره کرده و چگونگی رفع آنها را نیز به شما آموزش کنیم به متداولرو سعی میکه ما در مطلب پیش

ید تنها با تواناندازی کنید، میدهیم. در صورتی که به هر دلیل نتوانستید چرخ گوشت خود را تعمیر یا مجددا راه

های الزم را کسب کرده و در صورت تمایل گرفتن یک تماس با کارشناسان و تعمیرکاران فنی بلد از آنها مشاوره 

 تعمیر چرخ گوشت خود را به آنان بسپارید.

 

 نکات مهم و برجسته برای نگهداری صحیح از چرخ گوشت 

 کنید.های چرخ گوشت را برای عملکرد بهتر هر سه ماه تیز تیغه -

پیاز و سبزیجات را هیچ  وقت با چرخ گوشت چرخ نکنید. این کار باعث آسیب به تیغه چرخ گوشت شده  -

 کند.و آب موجود در آن نیز دستگاه را خراب می

 شود از قطعات ریز شده گوشت برای چرخ کردن استفاده کنید.تا آنجا که می -
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دقیقه استراحتی به  15ه کنید، بهتر است هر خواهید از چرخ گوشت خود استفاداگر به طور مداوم می -

 دستگاه بدهید.

 هرگز چرخ گوشت خود را بدون بار روشن نکنید. -

همیشه از استوانه پالستیکی چرخ گوشت برای هدایت گوشت به داخل محفظه چرخ گوشت استفاده  -

 کنید.

ان داشته باشد. چرخ گوشت را در مکانی مسطح و سخت قرار دهید، طوری که زیر چرخ گوشت هوا جری -

شود چرخ ای قرار دهید، باعث میاگر این مسئله را رعایت نکرده و چرخ گوشت را روی رومیزی یا پارچه

 گوشت شما بسوزد.

 قبل از روشن کردن چرخ گوشت، داخل دستگاه را بازدید کنید تا جسم خارجی در آن نباشد. -

 های استخوان به آن نچسبیده باشد.ه خواهید چرخ کنید بررسی کنید تا تکحتما گوشتی را که می -

چرخد، اگر متوجه صدای غیر عادی در چرخ گوشت شدید یا مشاهده کردید که چرخ گوشت به کندی می -

 سریعا چرخ گوشت را خاموش کرده و علت را بررسی کنید.

 

 عیوب متداول چرخ گوشت و نحوه رفع آنها

 کندنمی چرخ گوشت روشن شده ولی چرخ حلزونی مانند آن حرکت -

تواند دالیل مختلفی داشته باشد. این دالیل شامل خراب شدن چرخ دنده داخلی چرخ گوشت، این مشکل می

 باشد. هرز شدن انتهای آرمیچر چرخ گوشت و وجود ساییدگی در انتهای چرخ حلزونی چرخ گوشت می

برای دسترسی به بخش آرمیچر باید چرخ گوشت را باز کرده و انتهای آرمیچر دستگاه را بررسی کنید. اگر 

انتهای آرمیچر چرخ گوشت هرز شده باشد، باید به نحوی آن را ترمیم کرد یا در صورت عدم تعمیر باید آن را 

ت کنید. هرگونه شکستگی، های چرخ گوشت دقتعویض نمود. اگر این بخش مشکلی نداشت. به چرخ دنده

شود که عملکرد چرخ گوشت دچار اخالل شده و به درستی کار ها باعث میدندهدررفتگی و مشکلی در چرخ
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دنده در صورت خرابی قابل تعمیر نبوده و باید تعویض گردد.  اگر دو مورد یاد شده کامال نکند. معموال چرخ

ای چرخ حلزونی چرخ گوشت بیابید، چون ممکن است این هسالم بودند، ایراد را باید در بخش برآمدگی

ها به مرور زمان ساییده شده و این قسمت از چرخ گوشت را از کار انداخته باشد. در این حالت نیز بخش

 معموال تعویض قطعه راه حل بهتری خواهد بود. 

 کندچرخ گوشت در حین کار صدای ناهنجار و بلندی ایجاد می -

های چرخ گوشت یا هرز شدن ها به دلیل ایراد و خرابی در یاتاقانزیاد در چرخ گوشت معموال ایجاد صدای

باشد. در صورتی که پروانه پروانه موجود در موتور خنک کننده آن یا فاسد شدن گریس در چرخ گوشت می

گر این توانید آن را محکم کرده و صدای ناهنجار چرخ گوشت را کم کنید. اخنک کننده شل شده باشد، می

ها بزنید. در صورتی که نیازمند گریس بود، از گریس نسوز دندهبخش سالم بود، سری به بخش گریس چرخ

تواند باشد استفاده کنید. اگر موارد فوق سالم بودند و مشکلی نداشتند، احتمال خرابی در یاتاقان دلیل آخر می

 شود.که معموال با تعویض آن این مسئله حل می

 شوددنده چرخ گوشت گریس خارج میهاز داخل جعب -

دهد، ولی اگر چرخ گوشت دنده در چرخ گوشت رخ میهای جعبهمعموال این مسئله به علت شل بودن پیچ

شما دارای واشرهای نمدی در این بخش است، مشکل از خرابی و ساییدگی واشرهای نمدی است که با تعویض 

 آن این مشکل نیز برطرف خواهد شد.

 شودیختن گوشت در داخل چرخ گوشت، گوشت چسبیده و خارج نمیدر زمان ر -

های چرخ های چرخ گوشت کند شده است یا فاصله بین تیغهافتد که تیغهمعموال این حالت زمانی اتفاق می

توانید با باز و بسته کردن شود، ایجاد شده است. این مسئله را میگوشت و بخشی که گوشت از آن خارج می

شت و بستن درست آن رفع کنید. البته چربی زیاد گوشت نیز ممکن است باعث این امر شود، سری چرخ گو

پس سعی کنید چربی گوشت را در این مواقع کمتر کنید. نکته مهمی که نیاز است در اینجا به شما یاداوری 

ارید، چون این یک ای و کاربلد بسپکنیم این است که تیغه چرخ گوشت را برای تیز کردن حتما به افراد حرفه

تواند این کار را برای کار تخصصی است و نیاز به مهارت و ابزار دارد. گروه فنی بلد با داشتن بهترین ابزارها می

ای در تیغه چرخ گوشت شما به بهترین نحو انجام دهد. الزم به ذکر است که هرگونه دستکاری غیرحرفه

 استفاده مجدد از آن تیغه را برای شما غیرممکن کند.تواند باعث ایجاد آسیب شدید در آن شده و می

 کندشود، ولی درست کار نمیچرخ گوشت روشن می -

های کلیدهای چرخ گوشت است. این مسئله معموال به دلیل ایراد در زغال چرخ گوشت یا خرابی در ترمینال

 توان این مشکل را حل کرد.با تعویض موارد یاد شده نیز می
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 همراه شما فنی بلد همیشه

گروه فنی بلد با کادری مجرب و با دانش فراوان در زمینه تعمیر کلیه لوازم خانگی از جمله چرخ گوشت، این 

های الزم را به شما ارایه افتخار را دارد تا شما را در مسیر تعمیر لوازم خانگی خود راهنمایی کرده و مشاوره

سایر لوازم خانگی خود را تعمیر کنید، تعمیرکاران ما در  نماید. در صورتی که شخصا نتوانستید چرخ گوشت و

کنند. الزم به ذکر است که گروه فنی اسرع وقت خدمت شما رسیده و خدمات فنی خود را به شما ارایه می

باشد. به همین دلیل تعمیر چرخ های صنعتی را نیز دارا میبلد باتجربه فراوان توانایی تعمیر انواع چرخ گوشت

  ای ما بسپارید.توانید به تعمیرکاران زبده و حرفهعتی خود را نیز میگوشت صن

 


