
 

 

ساده و راهبند  ییبه دودسته راهبند بازو ( AUTOMATIC BARRIER ) ییبازو راهبند

  شود یم یبند میشکسته تقس ییبازو

 نیروز ها ا نیفوق العاده که ا یکه دارد و با عملکرد  یبه سبب نصب آسان ییبازو راهبند

 . کرده است لیحال حاضر تبد یراهبندها نیاز پراستفاده تر یکیراهبند را 

، مجتمع  یعموم یها نگیپارک یپر تردد از جمله ورود یدر مکان ها ییراهبند بازو نیا

 . دارد یاری، فروشگاه ها وکارخانه جات کاربرد بس یو مسکون یادار یها 

از  یقطعات به همراه گارانت یطول عمر باال واصل بودن تمام لیبه دل لهیوس نیا نیهمچن

  .دارد یاریمناسب طرفدار بس متیو ق راهبند رانیاشرکت 

 . گرددیو عرضه م دیتول 6و 4،  3،  2 ینوع راهبند در طول ها نیا

سقف  یتفاوت که در مکان ها نیباشد ، با ا یساده م ییبازو هیشکسته شب ییبازو راهبند

 . دار کاربرد دارد

 یبیو معا ایهمراه با مزا ییبازو نیباشد . که ا یم ومینیاز آلوم ییراهبند بازو ییبازو جنس

 . میپرداز یباشد که در ادامه به چند مورد از آن م یم

 : موارد اشاره کرد نیتوان به ا یم ایمزا از

شده است ، که در مقابل باران و  یآب کار ومینیلوماز جنس آ ییراهبند بازو نیا ییبازو

 . مقاوم است ییایمیمواد ش

 لهیدهد در صورت اصابت با وس یحالت خودرا بر اثر دما فصل ها از دست نم ییبازو نیا

 . کند یوارد نم یادیخسارت ز هینقل

را به  یحرکت فشار کمتر یمحرک کم بوده و برا ییوزن بازو ومینیاستفاده از آلوم لیدل به

 . کند یموتور وارد م

 . دارد یشتریداشتن وزن کم سرعت باز و بسته شدن ب لیدل به

 . را به طول دلخواه سفارش داد ییبازو نیتوان ا یم

 : ییراهبند بازو بیمعا

 دیکم در برابر ضربات شد استحکام

 هینقل لیکم در برابر حمله وسا اریبس تیامن
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 : ییبازو کیاتومات راهبند

 متیکه دارد ، از ق یکه دارد وکار کرد خوب یبا ظاهر ساده ا کیاتومات ییبازو راهبند

 . باشد یدارا م زین یمناسب

 دیبازو د یبدنه و رو یو فالشر رو یمتر یلیم ۱۱۷۰نوع راهبند با توجه به ارتفاع  نیا

 .کند یم جادیراننده ها ا یرا برا یمناسب

 ییکنترل بازو ستیازنین یعنیکند  یکند کار م یکار م کیراهبند به صورت اتومات نیا

 . کنترل شود یبه صورت دست یومتحرک شخص یاصل

کند  یم جادیرا ا یشینما ینقش راهبند شتریمتحرک ب ی، بازو کیاتومات یراهبند بازو در

راهبند  نیضربه را ا نیشتریبرخورد داشته باشد ب ییبازو نیبا ا ییکه اگر خودرو رای؛ز

 . شود یمتحمل م

و پر  نیاز متداول تر یکیکه دارد  یبه سبب کارکرد راحت تر کیاتومات راهبند

 . باشد ینوع راهبند ها در سطح بازار م نیطرفدارتر

شود که متناسب با  یم دیمتر تول 5/7تا  2محصول کار آمد ، از طول  نیمتحرک ا یبازو

 .  است رییمتغ میدار ازین کیکه از راهبند اتومات ییبازشو یفضا

قدرت  زانیتواند م یم داریباشد و شخص خر یم رییقابل تغ زین لهیوس نیا یموتور توان

 . کند یداریدستگاه را به انتخاب خود ، خر نیا

 

 : ییبازو کیراهبند اتومات فروش

باشد که با  یم ییبازو کیراهبند اتومات یها دکنندهیتول نیاز بهتر یکی راهبند رانیا شرکت

و پر فروش  نیازبرتر یکیقطعات و ضمانت اصل بودن ، خود را  نیبهتر یریبه کار گ

 . شرکت ها در سر تا سرکشور کرده است نیتر

 کیاتومات ینوع راهبند ها نیتر تیفیبا ک راهبند رانیا تیبا مراجعه به سا دیتوان یم شما

 . دیرخواست نصب دهود دیانتخاب کن ییبازو

قطعات را داشته  یتواند امکان خراب یاستفاده مداوم م نیدر ح لهیوس نیکه ا ییآن جا از

قطعات را به شرط  نیا یدهد که تمام یامکان را به شما م نیا راهبند رانیاباشد ، شرکت 

  .دیکن یداریخر راهبند رانیا تیاصل بودن از سا
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 : ییبازو کیراهبند اتومات دیتول

در سطح  ییبازو کیراهبند اتومات یکننده ها دیتول نیاز بهتر یکی راهبند رانیا شرکت

تردد باال و عمر  تیمناسب و سهولت نصب، قابل متیکه با  ق رایباشد . ز یبازار فروش م

 نیاز برتر یکیقطعات و با ضمانت اصل بودن خود را جزو  نیبهتر یریو بکار گ یطوالن

 . سر کشور کرده است ار تکنندگان در س دیتول

 یدر طول ها ییو بازو یمتر یلیم ۱۱۷۰به ارتفاع  هیپا کیاز  ییبازو کیاتومات راهبند

 . شود یم دیشود تول یمتصل م هیکه به پا یمتر 5/7تا  2

 : ییراهبند بازو نصب

را در نظر داشت راهبند  نیا دیبرخوردار است . در ابتدا با یاز نصب آسان ییبازو راهبند

موتور سواران  ای ادهیرهگذران پ یمزاحمت برا جادینصب شود که ا یدر مکان ییبازو

 . نداشته باشد

قرار  ییمحرکه که در آن موتور راهبند بازو هیاست  در بخش اول قسمت پا یاز آن کاف بعد

 . نصب گردد هیبه پا ییراهبند بازو لهینصب شود و در بخش دوم م نیدارد ، در زم

مشاوره  دیامر به محض خر نیمجرب شما را در ا نیباداشتن مشاور راهبند رانیا تیسا

 . کنند ییدر امر نصب راهنما زیعز دارانیدهند ،و شما خر

 : ییراهبند بازو متیق

 رانیا تیبا کارشناسان فروش سا دیتوان یم ییراهبند بازو قیدق متیمطلع شدن از ق یبرا

  .دیتماس برقرار کن  راهبند

به  زیعز انیدارند شما مشتر نیبر ا یسع ییپاسخگو وهیش نیکارشناسان با بهتر  نیا

 . دیراهبند برس دیخود در امر خر یخواسته 

الزم است از کارشناسان  یینوسانات بازار و گسترده بودن مدل و ابعاد راهبند بازو لیدل به

  .دیکن ییاهنمادرخواست کمک و ر راهبند رانیا

با  ییقطعات به کار رفته در راهبند بازو یو اصل بودن تمام یبا داشتن گارانت راهبند رانیا

 یها در سطح بازار فروش برخوردار م متیق نی،از مناسب تر تیو مرغوب تیفیک نیبهتر

 . باشد
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 : ییراهبند بازو فروش

 کیتوانسته  ییبازو یراهبند ها یپروژه موفق در حوضه ها نیبا انجام  چند راهبند رانیا

 . را داشته باشد ییبازو یدر حوضه نصب و فروش راه بند ها یعال اریسابقه بس

 تیفیرا با ک ییقطعات به کار رفته در راهبند بازو یراهبند ، تمام رانیآن جا که شرکت ا از

 لهیوس نیا یهافروشنده  نیاز بهتر یکیکند، توانسته خود را  یم دیاصل بودن تول یوگارانت

 نیمشاور یاز سو ییپاسخگو ی وهیش نیکوشد تا با بهتر یدر سطح بازار کند ، و همواره م

 . کند ییامر راهنما نیمجرب شما را در ا یفروش

 با شماره تماس دیتوان یها م متیاطالع بهتر از ق یبرا

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .دییحاصل فرما تماس

 

 مقاله راهبند بازویی برای سایت ایران راهبند
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