
 

 

  

  :راهبند کشویی

همانطور که از اسمش پیداست به صورت کشویی باز وبسته    )Accordion Barrier  (راهبند کشویی یا

 . می شود

قادر به پوشش مساحتی تا طول   این نوع راهبند امکان باز و بسته شدن از دوطرف را دارا می باشد ،و

 . متر را به طور متر به متر می باشد 30

هبند کشویی در مکان هایی به دلیل محدودیت فضا امکان استفاده از راهبند اهرمی وجود ندارد ، کار را

برد دارد . زیرا فضای خیلی کمی را اشغال می کند واز حمل راحت تری به نسبت دیگر راهبندها 

 . برخوردار می باشد

به همین دلیل است که راهبندهای کشویی یکی از متداول ترین و پر مصرف ترین نوع راهبندها ی موجود 

 . در بازار می باشد

راهبند کشویی فلزی با پوشش رنگ، دارای مزیت هایی می باشد که در ادامه به چند مورد آن اشاره 

 : کردیم

 در سر تا سر خود را دارا می باشد راهبند کشویی امکان نصب ال ای دی های هشدار دهنده را . 

 دارای سنسور تشخیص مانع می باشد . 

 حرکت ارام و بدون لرزش راهبند کشویی 

 راه بند کشویی ضد باد و دارای ایستایی باال 

  سانتی  60سانتی متر و عرض  160،150،120راه بند کشویی با قابلیت عرضه شده در ارتفاع

 متر

 د کشویی مقاوم در برابر صدمات محیطی و اشعه ی خورشیدرنگ کوره ای پلی استر راه بن 

 اتصاالت روان راهبند کشویی که سبب سهولت در حرکت شده است . 

 امکان نصب به هرنوع کنترل تردد 

 : انواع راهبند کشویی

این نوع از راهبندها درانواع جنس استیل ضد زنگ و فلزی با پوششی با کیفیت و مرغوب رنگ کوره ای 

 . عرضه می گردد تولید و

راهبند کشویی در انواع مختلف یک طرفه ثابت ، دو طرفه ثابت و دوطرف متحرک تولید می شود و این  

 . حالت ها می تواند به صورت اتوماتیک یا دستی عرضه گردد

http://iranrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c
https://www.alibaba.com/product-detail/New-Accordion-Barrier_60570502197.html


 

 

در واقع راهبند کشویی اتوماتیک در ورودی پارکینگ های عمومی که امکان استفاده از ولتاژ برق وجود  

د ، کاربرد دارد . این وسیله درحالت برقی هم این مزیت را دارا می باشد که چنانچه دسترسی به برق دار

 . نبود بتوان آن را به صورت دستی باز وبسته کرد

راهبند کشویی دستی نیز به دلیل حمل راحت و سهولت در نصبی که دارد به راحتی مورد استفاده ی 

س های راهنمایی و رانندگی حد االمکان در مواقعی که در اتوبان ها شخص قرارمی گیرد . که معموال پلی

 . یا معابر پرتردد تصادف یا ترافیکی رخ می دهد به راحتی از این وسیله کار آمد استفاده کنند

یک مدل از راهبند کشویی به حالت دستی تولید میشود که این مدل نیز نیاز به نصب ثابت دارد و در جلوی 

 ازل و ... به صورت ثابت به همراه یک ریل،درب وردی من

 .می باشد ، نصب می گردد  که در زیر راهبند 

 : قیمت راهبند کشویی

قیمت این وسیله بستگی به ابعاد و قطعات به کار رفته در راهبند کشویی را دارد . به همین جهت برای  

تماس بگیرد . از  ایران راهبند فروش مطلع شدن واستعالم دقیق از قیمت های راهبند کشویی با کارشناسان

 . دیگر علل های استعالم قیمت، نوسانات بازار و تغییرات قیمت می باشد

 .  بهترین راه برای اطالع از قیمت های این محصول کمک گرفتن از این کارشناسان مجرب می باشد 

با وجود استفاده از بهترین قطعات به همراه تیم اجرایی ماهر قیمت هایی مناسب تر از سطح  ایران راهبند

 .بازار به شما ارائه دهد

 : فروش راهبند کشویی

با تجربه فروش و نصب چندین پروژه در سرتاسر کشور یکی از معتبرترین شرکت های  ایران راهبند

 . حوضه راهبند می باشد

ر رفته در راهبند کشویی این امتیاز را کسب کرده با ضمانت اصل بودن تمامی قطعات به کا ایران راهبند

 . که یکی از شرکت های پر فروش در سطح بازار باشد

شما مشتریان عزیز می توانید به مراجعه به سایت ایران راهبند از تمامی مدل های راهبند کشویی مطلع 

 . شوید

ورت استفاده مکرر را دارد،و از این رو که این وسیله به حالت کشویی می باشد و امکان خرابی در ص

 ممکن است که نیاز به قطعات جانبی داشته باشید می توانید

ازمشاورین سایت ایران راهبند درخواست کمک کنید و برای تهیه قطعات با بهترین بازخورد پاسخگویی 

 . از سمت مشاورین به خواسته خود برسید

 : خرید راهبند کشویی

https://irrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c
https://irrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c
https://irrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c
https://irrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c
https://irrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c
https://irrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c


 

 

ضایت رسایت ایران راهبند با داشتن کارشناسانی مجرب و با بهترین شیوه پاسخگویی در راستای جلب 

 . شما مشتریان عزیز بهترین فروش را در سطح بازار دارد

. شما  توانسته با ساخت قطعاتی مرغوب و با کیفیت بهترین فروش را داشته باشد  ایران راهبند شرکت

ناسان کمک و راهنمایی کارش  میتوانید با مراجعه به سایت از انواع این وسیله ی کار آمد دیدن فرمایید و با

 . بهترین خرید را داشته باشید

 : نصب راهبند کشویی

جرا این اراهبند کشویی دستی نیاز به نصب ندارد و فقط باید در محل مورد نظر مستقر شود. سهولت در 

 . راهبند کشویی از ویژگی های حائز اهمیت و مورد طرفدار بودن آن است

امل خود راهبند کشویی ویک پایه ریل می شود ش  راهبند کشویی که در جلوی درب منازل نصب می گردد

 . راهبند به حالت ثابت می باشد  که برای حرکت کردن ریل این پایه نیز باید نصب گردد .نصب این

که   درنصب راهبند کشویی متحرک اتوماتیک الزم است، این راهبند در محل مورد نظر قرار گیرد 

 . مودنصل شود . و بعد از آن می توان به راحتی استفاده موتور این دستگاه به جریان ولتاژ برق و

و بسته  قابل به ذکر است که باید محل نصب راهبند اتوماتیک به گونه ای مشخص گردد که در صورت باز

 . شدن مزاحمتی برای عابرین پیاده نداشته باشد

 : راهبند کشویی ارزان قیمت

ایران  کشویی می توانید با شماره های ثبت شده در سایتبرای دریافت ارزان ترین قیمت ها از راه بند 

کارشناسان مجرب این سایت به شما این امکان را می دهند که یک محصول با  تماس بگیری . راهبند

 . کیفیت باال و مرغوب با بهترین قیمت تهیه کنید

از ارزان ترین قیمت   قابل به ذکر است که این راهبند کشویی در عین اصل بودن تمامی قطعات ذکر شده

کی از هدف جلب رضایت شما مشتریان عزیز ی ها بهره مند می باشد . شرکت ایران راهبند می کوشد با

          بهترین سازنده های راهبند در سطح بازار فروش باشد

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید
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 برای سایت ایران راه بند کشوییمقاله راهبند  

 


