
 

 

 615راهبند فک 

یکی از محبوب ترین راهبندها در میان دیگر راهبندها   )Barrier FAC 615  (615راهبند فک  این
می باشد . این راهبند از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است که توانسته است رضایت هرچه 

 : بیشتری از مشتریان خود کسب کند . از ویژگی های این راهبند می توان به موارد زیر اشاره کرد

  ترافیک و تردد زیادسازگار با 

 سیستم محرکه : هیدرولیک 

 مقاومت باال در برابر هرگونه شرایط آب و هوایی 

 آماده نصب و تحویل در سریع ترین زمان ممکن 

 رنگ پلی استری مقاوم قابلیت نصب بوم تا شونده 

  دارای اتصاالت چرخ دنده ای است . در هنگام تصادفات احتمالی با آن کم  615راهبند فک
 . ترین خسارت ممکن به اجزای محرکه آن وارد خواهد شد

 راهبند چیست ؟

امروزه در بسیاری از اماکن پرترددی مانند عوارضی ها, ارگان های دولتی , ورودی درب بیمارستان 
استفاده می کنند. این میله ها در موارد بسیاری کاربرد دارند و در  ها و .... از میله ها و بازوهای آهنینی

اماکنی که امنیت در آن جا حرف اول را می زنند باید از راهبند استفاده کرد , در صورت عدم استفاده 
 .ممکن است خطرات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد

ان های دولتی , ورودی درب کارخانجات و .... در حتما دیده اید در زمان ورود به اماکنی مانند ارگ
آهنین و فوالدی جلوی وسیایل نقلیه را می گیرد که در صورت شناسایی به شما  میله ای زمان ورود

 ا می دانید ؟اجازه ورود به آن زمین داده خواهد شد آیا نام این بازوهای آهنین ر

اگر به دنبال پاسخ های سواالت خود هستید در این بخش به شما توصیه می کنیم در ادامه مقاله همراه ما 
باشید . در پاسخ به سوال که نام این میله ها چیست ؟ می توان گفت که نام این تجهیزات و بازوهای آهنین 

 . نیز راهبند می باشد

مد و پرکاربردی است که در مکان های عمومی ,خصوصی پرتردد مانند در واقع راهبند , وسیله ای کارآ
 . درب ورودی دانشگاه ها, فروشگاه های زنجیره ای و ... کاربرد فراوان دارد

شرکت های سازنده راهبندها را در انواع مختلف با کاربردهای منحصر به فرد طراحی و تولید کرده و 
و محبوب ترین آن با  راهبند فک در این مقاله قصد داریم در مورددر نهایت روانه بازار می کنند . اما 

 . شما صحبت کنیم

 راهبند فک

می باشد که از اصلی ترین  و هوشمند راهبند اتوماتیک شرکت فک یکی از معتبرترین سازنده های
نمایندکی های این شرکت در ایران نیز ایران راهبند می باشد . ایران راهبند همیشه بهترین راهبندها را 

https://irrahband.com/barrier-fac-615/
https://irrahband.com/barrier-fac-615/
https://www.faac.co.uk/barriers/615-standard-automatic-barrier
https://irrahband.com/barrier-fac-615/
https://irrahband.com/parking-road-blocker/
https://irrahband.com/parking-road-blocker/
https://irrahband.com/facc-electric/
https://irrahband.com/facc-electric/
https://irrahband.com/automatic-barrier/
https://irrahband.com/automatic-barrier/


 

 

 در ورودی های پارکینگ های عمومی و راهبند فک در اختیار مشتریان خود قرار دهد . معموال
  . ساختمان های بزرگ بیشترین کاربرد را دارند

این راهبند با به روزترین تجهیزات تولید شده است اما در مورد قسمت محرکه راهبند می توان گفت که 
) به صورت کامالً آب بندی شده و  یک پمپ روغن، تانک روغن هیدرولیک و شیر های مربوطه 

را سیستم  615میدهند. قسمت محرکه این راهبند فک  متمرکز ( و یک عدد بازوی هیدرولیک تشکیل
هیدرولیک به شکل مهندسی شده است و به صورت حرفه ای طراحی شده تا به صورت نامحدود تردد 

 . داشته باشد

 615نصب راهبند فک 

اول باید محل مناسب و در دسترسی را برای راهبند خود انتخاب کنید.   615برای نصب راهبند فک 
محل راهبند باید نزدیک اتاق نگهبانی باشد تا در صورت بروز مشکل برای راهبند , نگهبانی سریع 

باید در زمان حرکت  615راهبند فک  .متوجه شده و به مشکالت در محل مورد نظر رسیدگی کند
 .بازوی آهنی خود به محلی برخورد نکند تا به آن آسیبی نرسد

 راهبند , دومین کاری که باید انجام دهید گودبرداری محل 615قبل از سفارش و خریداری راهبند فک 
 .خواهد بود 615فک 

بعد از گودبرداری صحیح محل سومین کاری که باید انجام داد بدنه راهبند را در محل به طور ثابت 
نصب و با بتن پر می کنیم مرحله بعدی قطعات محرکه و موتور داخل آن نصب می شوند و سپس قسمت 

ی آسوده وارد محل موردنظر متحرک آن به قسمت ستونی وصل می شود و در نهایت می توانید با خیال
 .وشخصی خود رسیدگی کنید  شده و به کارهای روزمره

 615قیمت راهبند فک 

در این بخش می توان گفت که یکی از بهترین و محبوب ترین شرکت های سازنده در راهبند در ایران 
ره کرد . این مجموعه همیشه سعی دارد که کارآمدترین راهبند نیز اشا ایران راهبند می توان به مجموعه

و در عین حال مناسب ترین قیمت آن را تولید کرده و هر چه بیشتر در میان رقبای خود شتاره ای پر 
 . نور باشد

فردی را تولید می کنند تا شما  در شرکت خود راهبندهای متنوع با امکانات منحصر به ایران راهبند
بتوانید بهترین راهبند را خریداری کرده و استفاده کنید . می دانیم که راهبندها در ابعاد و عملکردهای 

  .زیادی طراحی می شوند به همین سبب قیمت های متفاوتی را هم خواهند داشت

هستید در این بخش به شما توصیه می اگر به دنبال راهبندی با باالترین کیفیت ممکن و قیمتی اقتصادی 
کنیم از سایت ایران راهبند دیدن بفرمایید تا از قیمت دقیق راهبند و اطالعاتی اساسی در مورد راهبند نیز 

 . دریافت کنید

 615نمایندگی راهبند فک 
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ی با در قسمت قبل گفته شد که یکی از بهترین نمایندگی های راهبندها در ایران که همیشه راهبندهای 
 . کیفیت و خارق العاده طراحی می کنند می توان به ایران راهبند نیز اشاره کرد

در سراسر ایران این نمایندگی محبوب وجود دارد و شما با مراجعه به این نماینندگی ها یا از طریق 
می توانید راهبند مورد نظر خود را خریداری کنید یا اگر سوالی در مورد راهبندها  ایران راهبند سایت

دارید از مسئولین و متخصصین مجرب مجموعه ایران راهبند می توانید بپرسید و با توجه به تجربه و 
 . اطالعات کافی به سواالت شما پاسخ داده خواهد شد

فکر مشکالت راهبند و نیازهای مورد انتظار شما از نمایندگی های ایران راهبند در هر شرایطی به 
 راهبندهستند

 615فروش راهبند فک 

نیز راهبندهای بسیاری با امکانات بسیاری طراحی, تولید و روانه بازار می شوند. اما  ایران راهبند در
قطعات جانبی و هر گونه راهبندی که مدنظرتان است یک خبر خوب این است که در ایران راهبند تمامی 

 . با تمامی امکانات کامل آن راهبند نیز به فروش می رسد

اما باید این را در نظر داشته باشید که هر وسیله برقی چه در در هر مکانی که باشد چه در منزل چه در 
به هر دلیلی ممکن است که از کار بی افتد . راهبندها هم به همین شکل هستند ممکن است به   محل کار

نهایت باعث از کار افتادن  هر دلیلی یا راهبند از کار بیوفتد یا قطعات جانبی آن از کار بیوفتد و در
  . راهبند گردد

امکانی را برای شما عزیزان فراهم آورده است که با در ارتباط بودن با متخصصین ما می  ایران راهبند
یا برای نصب  توانید قطعات جانبی راهبند یا هر راهبندی را خریداری کنید. در نهایت به همراه راهبندها

  . قطعات جانبی راهبندها نیز تیم اجرایی را خواهیم فرستاد تا به صورت اصولی همه چیز نصب شود

راهبندها در صورت نصب اصولی نیز طول عمر آن ها افزایش می یابد و به صورت نامحدود باز و 
 . بسته خواهند شد

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس 

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 برای سایت ایران راهبند 615راهبند فک مقاله 
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