
 تیاهم یدارا یتیلحاظ امنکه از  یمعموال در جاده ها در زمان )tire killer (یا زهیراهبند ن

خودرو عبور  کیپاره کردن الست یا زهیشود. هدف از ساخت راهبند ن یاست، استفاده م

است.  متریلیم 400 یال 100حدود  یا زهیدر راهبند ن زهیاست. ارتفاع ن رمجازیکننده غ

 یا زهیباشد. سرعت عملکرد در راهبند ن یم هیثان 2حدود  یا زهین بندسرعت عملکرد راه

 .باشد یم تیاهم یدارا اریبس

 

 نیاست . ا هینقل لیوسا ینو ظهور در حوضه راهبند ها یتکنولوژ کی یا زهین یها راهبند

 نیرو از ا نیو از ا شوندیاستفاده م هینقل لیوسا یها کیمنهدم کردم الست یراهبند ها برا

راه بند با  نی.اشودیاستفاده م یمناطق نظام یدر ورود ایباال  تیبا امن یراه بند در جاده ها

 کیخارج کرده و الست نیهارا از زم زهین تواندیم یکیدرولیه ستمیس کی یریبه کار گ

ها از جنس  زهیسره ن نیشود . ا هینقل لیرا منهدم کند و مانع ادامه حرکت وسا هینقل لیوسا

 ازیه بند با توجه به نرا نیمتر موجود است.ا یسانت 40تا  10بوده و با ارتفاع  دهیفوالد آب د

 .داشته باشد یارتفاع متفاوت یحت ایعرض طول و  تواندیم یریو محل قرار گ

 

در فصول سرد و  یستیقرار دارد و با نیدر داخل زم یا زهیراهبند ن نکهیا لیبه دل نیهمچن

 یدارا یا زهینکته را در راهبند ن نیبا همان سرعت عمل کند، ا ریمناطق سردس نیهمچن

با همان سرعت عمل  زیدرجه ن 35 یمنف یتا دما یا زهیرو راهبند ن نیکند از ا یم تیاهم

 یم یزدگ خیاست که قادر به شکستن  یبه گونه ا یا زهیقدرت راهبند ن یکند. به عبارت یم

 .باشد

 

 :یا زهین یراهبند ها انواع

 :ساده یا زهین راهبند

 

است که عموم مرد با آن آشنا هستند و در بخش اول راجب  یا زهیراهبند همان راهبند ن نیا

 آن گفته شده است

 

http://www.pilomat.com/


دارد و در زمان آماده  نیبا زم ینصب شده سطح صاف نیراهبند ها عموما در داخل زم نیا

 شودیخارج م متریلیم 400 یال 100به اندازه  نیاز زم یساز

 

 :استفاده مکان

 

 پر تردد یها ریجاده ها و مس در

 

 :یکیدرولیطرفه ه کی یا زهین راهبند

 

ورود آزاد مورد  ایبه صورت خروج  یدر معابر یریطرفه جهت بکارگ کی یراهبندها

 .ردیگ یاستفاده قرار م

 

سطح  یها به رو غهیبا عبور خودرو در جهت مجاز با فشار وزن خودرو ت ستمیس نیا در

کند و در صورت حرکت  یسطح راهبند عبور م یو خودرو از رو ردیگ یراهبند قرار م

 نیا کیدرولیه ستمیس کیگردد ،  یم کیها باعث پاره شدن الست زهیخودرو خالف جهت ن

 نیا م،دریریفوق را در دو جهت عبور خودرو به کار بگ دسازد تا راهبن یامکان را فراهم م

 .گردد یمجاز باز م ریرغیکنترل،مس ستمیس قیفرمان از طر افتیحالت با در

 

 :ستفادها یها مکان

 

 ینظام یمکان ها یورود در

 

 :یکیطرفه مکان کی یا زهین راهبند

 



ها  زهیمجاز ن ریغ ریطرفه در صورت ورود خودرو در مس کی یا زهین یراهبندها در

 گردد و در صورت ورود خودرو در یخودرو م کیباعث پاره شدن الست

 

گردد که  یامکان فراهم م نی،ایفوالد زهین یوزن خودرو بر رو یرویمجاز فشار با ن جهت

بازگردد. پس از عبور خودرو در جهت  ریها با بدنه راهبند هم سطح شده و به مس زهین

 .گردد یباز م هیها به حالت اول زهیمجاز ن

 

ها و معابر جهت کنترل به صورت  نگیپارک یو خروج یفوق مناسب در ورود یراهبندها

 .ردیگ یطرفه مورد استفاده قرار م کی

 

 :یا زهیراهبند ن یژگیو و اتمشخص

 متر باشد یسانت 130متر تا  کیاز  تواندیراهبند م عرض

 باشد یمتر م یسانت 90تا  50 نیتمام شده بعد از باز شدن ب ارتفاع

 یفعال ساز یکامال هوشمند برا ستمیس یدارا

 ها در صورت قطع برق زهیخالص کردن و بستن ن امکان

 یکیدرولیمحرکه ه ستمیس یدارا

 کنترل از راه دور یکنترل برا موتینصب ر امکان

 به اندازه دلخواه ) حداقل دو متر ( یا زهیطول راهبند ن سفارش

 کنترل تردد نیاتصال دورب امکان

 هینقل لیکنترل تردد وسا یهشدار دهنده سبز و قرمز برا یها LED نصب

 بر ساعت لومتریک 100تن با سرعت  10تا وزن  یریضربه پذ قدرت

 هیثان 2ها در کمتر از  زهیشدن ن باز

 گراد یدرجه سانت 300 یمقاوم در برابر حرارت ها دهیشده از فوالد آب د ساخته

 یزدگ خیو  یدر برابر زنگ زدگ مقاوم



 یمرز یراه بند ها عموما در جاده ها نیاست که ا نیا یا زهین یمهم در راهبند ها نکته

قرار  دیشد یو باران ها یزدگ خیامکان وجود دارد مه در معرض  نیشود و ا یاستفاده م

 خیدر برابر  یا زهین یراهبند ها یمحرکه و بدنه اصل ستمیتمام س دیرو با نیاز ا ردیگ

 .داشته باشند یصد در صد اومتمق یو آب گرفت یزدگ

 

 :یا زهیراهبند ن نصب

با سطح کامال  یعنیشود  یسازنصب آمده  یاول محل مورد نظر برا دیراهبند با نیا نصب

از  ای زشیآب مقاوم باشد و باعث ر ینشت ایشود تا در برابر هر گونه حمله  دهیپوش یبتون

 .نشود یرفتگ نیب

 

باشد  یکف راهبند که ساخته شده از آهن م یا زهیراهبند ن نیریسطح ز یاز آماده ساز بعد

قوس با  کیشده اند که  یطراح ریراهبند ها عموما به شکل سرعت گ نیشود ا ینصب م

 . دارد یمتر یسانت 30 یال 15ارتفاع 

 

شده  یگزار یاز جنس فوالد و قطعات محرکه نصب و جا ییها زهیقوس سر ن نیا داخل

.   کندیمحرکه را کنترل م ستمیستون کنترل کننده است که س کیراه بند  نیاست . در کنار ا

 یقیموتور و قطعات محرکه دق کیکند از  تیعالف دیراهبند چون به صورت هوشمند با نیا

 .بهره مند شود دیبا

 

 :یا زهین یراهبند ها متیق

فاکتور ها به اندازه  نیاست . ا یمختلف یبه فاکتور ها ازیراهبند ن نیا قیاستعالم دق یبرا

بصورت رو  ای نی)داخل زم یا زهی، مدل راهبنده ن یا زهیها ، عرض راه بند ن زهیارتفاع ن

کنترل محرکه) موتور ( وابسته است . پس  ستمی( قطعات محرکه ، و از همه مهمتر سینیزم

  .دیمراجعه کن راهبند رانیا تیبه سا یا زهیراه بند ن نیا قیدق متیق افتیدر یرابهتر است ب

 

 :یا زهیراهبند ن فروش

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


 یستیضد ترور یراهبند ها یپروژه موفق در حوضه ها نیبا انجام  چند راهبند رانیا

 دارد یا زهین یدر حوضه نصب و فروش راه بند ها یعال اریسابقه بس کیتوانسته 

 

 ییباال اریبس تیراه بند از اهم نیاست که ا دییکه ذکر شد بود باز هم قابل تاک ییآنجا از

تمام قطعات آن اصل بوده و  دیشود با یحساس استفاده م اریبرخوردار است و در مناطق بس

 .ز دست ندهدخود را ا ییکارا

 

قطعات را در طول  نیا ییاصل بودن قطعات محرکه و ضمانت کارا نیتضم راهبند رانیا

 .دیراه بند کن نیو نصب ا دیخاطر اقدام به خر نانیبا اطم دیتوانیدهد و م یم یسال ها طوالن

 

 با شماره تماس دیتوان یها م متیاطالع بهتر از ق یبرا

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .دییحاصل فرما تماس

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

