
 

 

 نصب شده در امور آبرسانی جنوب 615راهبند فک 

نصب شده در امور  615یکی از دستگاه هایی که در برابر ترددهای باال توانایی بسیاری دارد راهبند فک 

نصب شده در امور آبرسانی جنوب  615می باشد. راهبند فک   )Barrier FAAC 615  (آبرسانی جنوب

بار در ساعت را دارا می باشد و همچنین در  50با بهره گیری ازمکانیزم هیدرولیک توانایی تحمل تردد تا 

 .تهای حرکت دارای ترمز می باشدابتدا و ان

 615ساله می باشد. سرعت حرکت بوم در راهبند فک  3راهبند فک ساخت کشور ایتالیا و دارای گارانتی 

 .ثانیه می باشد 8متری  4ثانیه و در اندازه ی  3متری  2نصب شده در امور آبرسانی جنوب در اندازه ی 

در ابتدا و انتهای به آرامی حرکت می کند و در آخر  نصب شده در امور آبرسانی جنوب 615راهبند فک 

متر بر روی بوم در این راهبند نیز وجود  3نیز بوم به آهستگی می ایستد. عالوه بر این امکان نصب فنس تا 

 .دارد

درولیک بودن موتور این راهبندها می باشد. از مزایای راهبندهای فک نسبت به دیگر برندها، هی

امکان تردد نامحدود را داده است که همین موضوع  615راهبندهای فک  الکتروهیدرولیک بودن موتور به

  .موجب جلب نظر مشتریان به خود بوده است

می باشد که نشان دهنده مقاومت  IP44 برسانی جنوب دارای گواهینامهنصب شده در امور آ 615راهبند فک 

دور در دقیقه می باشد  1400کامل در برابر نفوذ آب و خوردگی است. عالوه بر این دارای گردش موتور 

 .درجه سانتی گراد می باشد 55تا + 20-که دمای مجاز محیط آن نیز بین 

د سبب شده تا این محصول توانایی استفاده مداوم را داشته باشد. این استفاده از سیستم هدرولیک در این راهبن

راهبند به دلیل اتصاالت غیر چرخ دنده ای موجود در آن در زمان تصادفات کم ترین صدمه به اجزای حیاتی 

راهبند از جمله اجزای محرکه وارد می آید. امکان نصب بوم تاشونده در این مدل دیده شده است. رنگ پلی 

 .می باشد 615راهبند فک  تری مقاوم از جمله ویژگی های بی نظیراس

 نصب شده در امور آبرسانی جنوب 15قیمت راهبند فک 

شرکت ایران راهبند می باشد. این  615راهبند فک  یکی از برترین و مطرح ترین شرکت های سازنده

شرکت کارآمدترین راهبندها را تولید و با قیمتی مناسب در اختیار مشتریان خود قرار می دهد. ایران راهبند 

انواع گوناگونی از راهبندها را با امکانات ویژه تولید می کنند تا مشتریان بتوانند بهترین راهبند را خریداری 

 .اده نمایندو استف

با توجه به این که راهبندها دارای ابعاد و عملکردهای متفاوتی هستند به همین دلیل قیمت های متفاوتی نیز 

خواهند داشت. از آنجایی که امروزه قیمت راهبندها دارای نوسان هستند و به صورت مداوم بروزرسانی 

د می توانید به سایت ایران راهبند مراجعه نمایید می شوند برای اطالعات دقیق در رابطه با قیمت انواع راهبن

 .و یا با مشاورین و کارشناسان فروش تماس بگیرید تا اطالعات دقیق را در اختیار شما قرار دهند
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اگر راهبندی با باالترین کیفیت و قیمتی مناسب می خواهید ما به شما توصیه می کنیم که از سایت ایران 

و اطالعات کلی در مورد راهنبد مورد نیاز خود دریافت  615راهبند فک  قیمت دقیقراهبند دیدن نمایید تا از 

 .نمایید

 فک نصب شده در امور آبرسانی جنوب 615نصب راهبند 

ابتدا باید مکان مناسب و در دسترس برای راهبند  نصب شده در امور آبرسانی جنوب 615راهبند فک  برای

خود انتخاب نمایید. مکان راهبند باید به اتاق نگهبانی نزدیک باشد تا در صورت ایجاد هر گونه مشکل برای 

 .نظر رسیدگی نماید راهبند، مسئول نگهبانی سریع متوجه شود و به مشکالت ایجاد شده در محل مورد

نصب شده در امور آبرسانی جنوب در زمان حرکت بازوی آهنی خود باید به محلی برخورد  615راهبند فک 

نکند تا به آن صدمه ای نرسد. قبل از سفارش و خریداری راهبند باید محل نصب راهبند را گودبرداری کنید، 

محل مورد نظر به طور ثابت نصب کنید و با بتن پر  بعد از گودبرداری درست مکان باید بدنه راهبند را در

 .کنید

سپس قطعات محرکه و موتور داخل آن نصب کنید و قسمت متحرک آن را به قسمت ستونی وصل کنید و در 

پایان می توانید با اطمینان خاطر به مکان مورد نظر وارد شوید و به کارهای روزمره خود رسیدگی نمایید. 

اد می کنیم که برای نصب آسان و درست از تیم اجرایی ایران راهبند درخواست نصب پس ما به شما پیشنه

 .داشته باشید

 نصب شده در امور آبرسانی جنوب 615فروش راهبند فک 

امروزه راهبندهای بسیاری با امکانات متنوع طراحی و تولید و در بازار عرضه می شود. در شرکت ایران 

قطعات جانبی که مورد نیاز شما می باشد با تمامی امکانات کامل آن راهبند به  راهبند انواع راهبندها و کلیه

فروش می رسد. باید این نکته را در نظر داشته باشید که هر وسیله برقی در هر مکانی که باشد ممکن است 

 .بعد از چند سال دچار خرابی و یا از کار بیفتند

 615ن خود فراهم کرده است که عالوه بر خرید راهبند فک شرکت ایران راهبند این امکان را برای مشتریا

  .نصب شده در امور آبرسانی جنوب و دیگر راهبندها می توانند قطعات جانبی راهبندها را خریداری نمایند

در نهایت ایران راهبند به همراه راهبند مورد نیاز شما و برای نصب قطعات جانبی راهبندها تیم اجرایی 

می کند تا به صورت اصولی و استاندارد راهبندهای شما نصب شود. درصورتی که راهبندها خود را ارسال 

به صورت اصولی و استاندارد نصب شوند طول عمر آن ها نیز افزایش می یابد و به شکل نامحدود باز و 

 .بسته می گردد

 نصب شده در امور آبرسانی جنوب 615نمایندگی راهبند فک 

می توان به ایران راهبند اشاره کرد. شرکت ایران راهبند در  615راهبند فک  معتبریکی از نمایندگی های 

و دیگر راهبندها را با کیفیت باال طراحی می  615سراسر کشور دارای نمایندگی می باشد که راهبند فک 

  .کند
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د و نصب و دیگر اطالعات به نمایندگی ها و یا از طریق سایت ایران راهبند کاربران می توانند برای خری

مراجعه نمایید. کارشناسان و مشاورین ایران راهبند دارای تجربه فراونی در زمینه فروش انواع راهبند ها 

  .ند شما را برای خرید یک راهبند کاربردی و مناسب یاری نماینددارند می توان 615راهبند فک  از جمله

ایران راهبند محصوالت با اصالت کاال و تضمین شده در اختیار مشتریان خود قرار می دهند. از مزایای 

خرید ازنمایندگی ایران راهبند، خدمات پس از فروش، تضمین اصالت کاال، گارانتی، ارسال سریع، پشتیبانی 

می باشد. ما به شما پیشنهاد می کنیم برای خرید راهبندهای با کیفیت به سایت ایران راهبند و یا به آنالین 

 .نمایندگی شهر خود مراجعه کنید

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس 

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 برای سایت ایران راهبند جنوب ینصب شده در امور آبرسان 615راهبند فک  مقاله
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