
 

 

 راهبند ضد تروریستی فوق سنگین

 ،راهبند نیزه ای ،راهبند ضد انتحاری ،راهبند ضد تروریستی ،بند ضد تروریستی فوق سنگینراه نمونه
 راهبند امنیتی

است. عملکرد این راهبند به   ) ,Terroist Blocker-Anti  (راهبند ضد تروریستی نام دیگر این
این صورت است که در مقابل هر ضربه ای مقاومت بسیار باالیی را داراست. راهبند ضد تروریستی 

 . ین را بر اساس میزان کارکرد به صورت سفارشی و بر اساس میزان کارکرد ساخته می شوندفوق سنگ

کیلوگرم را  70000راهبندهای ضدتروریستی به گونه ای ساخته می شوند که قابلیت تحمل فشار تا 
 دارد. امروزه در بسیاری از مناطق نظامی و ارگان های دولتی از راهبندهای ضدتروریستی فوق سنگین

استفاده می کنند در این گونه مناطق استفاده از راهبندهای ضدتروریستی امری حیاتی و ضروری می 
 . باشد

آیا می دانید از این راهبند در چه مکان های دیگری استفاده می کنند ؟ در پاسخ به این سوال می توان 
کان ها بسیار مهم است گفت که از راهبندهای ضدتروریستی در مکان هایی که امنیت در این گونه م

مانند مراکز تولید انرژی , نیروگاه ها ,پاالیشگاه ها و ...بسیار کارایی دارد . راهبندهای ضدتروریستی 
فوق سنگین یک نوع راهبند ضدانتحاری که دارای سیستم قدرت پذیری بسیار باالیی است که بر اساس 

  .استانداردهای نظامی طراحی و تولید شده است

راهبندهای   .بند به نام های کف خواب ,زرهی و ضد انتحاری هم شناخته می شوداین راه
بخاطر ویژگی هایی که دارد در میان ارگان های نظامی و دولتی از محبوبیت بسیاری  ضدتروریستی

 : هبند می توان به موارد زیر اشاره کردبرخوردار می باشد. از ویژگی های این را

 مجهز به سیستم کنترل هوشمند 

 مقاوم در برابر هرگونه شرایط آب و هوایی 

 مقاومت بسیار باال در برابر ضربه و فشارهای شدید 

 قابلیت نصب دوربین برای کنترل هرگونه وسیله نقلیه 

از ورق های فوالدی با آلیاژهای خاص استفاده می شود  راهبند ضد تروریستی فوق سنگین در ساخت
موتور سریع و قوی خود متناسب با کنترل از راه دور, دکمه و یا هر گونه سیستم کنترل اکسس که توسط 

مسیر را مسدود می کند و از ورود هر نوعی از تروریست با وسیله نقلیه جلوگیری می کند . گزینه های 
ام و.... وجود کنترل دسترسی مختلفی با توجه به نیازهای مختلف مانند دکمه فشار, صفحه کلید , اینترک

 . دارد که می تواند با حداقل ترین نیروی ممکن کار کند و با سیستم های امنیتی موجود یکپارچه شود

 راهبند چیست ؟

امروزه می بینیم که در بسیاری از اماکن پرترددی مانند عوارضی ها , درب ورودی بیمارستان ها , 
ها و بازوهای آهنینی وجود دارد که به مجتمع های مسکونی , ارگان های دولتی و .... میله 

 .وجود آن ها در آن مکان باعث ایجاد امنیت و آرامش خاطر عموم مردم در آن محل می گردد  خاطر
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به عبارت دیگر برای مکان هایی که امنیت بسیار حائز اهمیت است و هر وسیله نقلیه ای اجازه ورود به 
  ی کنند. آیا تاکنون در مورد راهبندها چیزی شنیده اید؟آن زمین را ندارد نیز از راهبند استفاده م

آیا می دانید که یک راهبند چه خصوصیاتی باید داشته باشد تا باعث سلب آرامش خاطر خود و دیگران 
 نشود؟

 هستید؟  آیا به دنبال خرید راهبندی با باالتین کیفیت ممکن

مراه باشید. اما سوال اول و مهم ترین سوال این برای رسیدن به پاسخ تمام سواالت خود در ادامه با ما ه
 راهبند چیست ؟  است که به راستی

و   در واقع در محل های پرترددی مانند مجتمع های تجاری, کارخانجات, درب ورودی برخی تاالرها
و  .... که امنیت در آن جا حرف اول و آخر را می زند از راهبند استفاده می کنند. به تجهیزات با کیفیت

با طراحی زیبا نیز راهبند می گویند که امنیت بسزایی به آن مکان هدیه خواهد داد. در ادامه بیشتر در 
مورد راهبند صحبت می کنیم. شرکت های سازنده راهبند انواع مختلفی راهبند با کاربردهای متفاوتی 

 .برای مکان های مختلفی تولید می کنند  را

ند و نصب آن کارایی خود را از دست می دهد و عملکردی نامناسب در صورت عدم انتخاب صحیح راهب
راهبند ضد تروریستی  خواهده داشت. در ادامه مقاله یکی از بهترین و کاربردی ترین راهبندها به نام

 .را به شما معرفی خواهیم کرد فوق سنگین

 نصب راهبند ضد تروریستی فوق سنگین

ایران   . مجموعهیکی از معتبرترین شرکت های سازنده راهبند در ایران , ایران راهبند می باشد 
برای آسودگی خاطر شما عزیزان همیشه در تالش است که راهبندهای مختلفی با ابعاد و امکانات  راهبند

کرده و روانه بازار کند. اما اولین نکته ای  را طراحی راهبند ضد تروریستی فوق سنگین بسیاری مانند
قبل از سفارش راهبند باید به آن توجه کرد این است که حتما قبل از سفارش راهبند مورد نظرتان , محل 

  .قرارگیری راهبند را مشخص کنید

انی باشد استاندارد جهانی محل قرارگیری راهبند به این گونه است که باید راهبند را در نزدیک اتاق نگهب
و مانع رفت و آمد مردم نگردد. پس برای شروع کار زمین را گودبرداری کنید سپس می توانید راهبند 

را سفارش دهید تا راهبند در اسرع وقت به همراه تیم اجرایی به محل شما اعزام شوند تا راهبندتان را به 
نصب کنند تا به شکل نامحدود کار کند و  ایران راهبند صورت اصولی و بر اساس استاندارد شرکت

 .عمر مفیدی داشته باشد

 قیمت راهبند ضد تروریستی فوق سنگین

تمام وسایل برقی با توجه به برند و ابعاد از قیمت های مختلفی برخوردار هستند . راهبندهای 
د و عملکردهای خود به همان شکل هم قیمت ضدتروریستی هم به اینصورت هستند که با توجه به ابعا

های متفاوتی را دارند. اگر به دنبال خرید راهبندی با کیفیت جهانی هستید اگر خواستار راهبندی با 
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کارایی باال و در عین حال قیمت به صرفه هستید در این بخش به شما پیشنهاد می کنیم از سایت ایران 
 . ق راهبندهای موردنظرتان و هم اطالعاتی از آن مطلع گردیدراهبند دیدن فرمایید تا از قیمت دقی

 فروش راهبند ضد تروریستی فوق سنگین

ممکن است به هر دلیلی از کار بیوفتد یا قطعه ای از آن خراب شود  راهبند ضد تروریستی فوق سنگین
ر زمان و رضایت برای صرفه جویی د ایران راهبند و نیاز به نصب قطعاتی جدید داشته باشد. مجموعه

هر چه بیشتر شما عزیزان امکاناتی را فراهم آورده است که می توانید قطعات جانبی بی نقص و با 
 .کیفیت را خریداری و در کنار تیم های اجرایی به تعویض قطعات مشغول شوید

ید با درست حدس زدید در این مجموعه تمامی قطعات جانبی و انواع راهبند به فروش می رسد. می توان
آرامش در کنار عزیزان و خانواده خود در بستر اینترنت با مشاورین ما در تماس باشید تا بتوانید بهترین 

 .راهبند با کامل ترین امکانات را سفارش داده و خریداری کنید

 نمایندگی راهبند ضد تروریستی فوق سنگین

نیز اشاره  ایران راهبند یکی از بهترین و معتبرترین نمایندگی های سازنده راهبند در ایران می توان به
کرد . نمایندگی ایران راهبند در سراسر ایران وجوددارد شما با مراجعه به نمایندگی شهر خود می توانید 

راهبند ضد  می توانید از ایران راهبند ش دهید یا با ورود به سایتراهبند موردنظرتان را سفار
این شرکت دیدن فرمایید و در صورت رضایت مندی می توانید راهبند ضد  تروریستی فوق سنگین

 .تروریستی فوق سنگین را سفارش دهید

بر خوب این است در اسرع وقت راهبند به همراه تیم اجرایی به محل موردنظر شما اعزام خواهند شد. خ
اگر برای راهبند ضد تروریستی فوق سنگین مشکلی پیش آمد می توانید با متخصصین نمایندگی شهر 

خود در میان بگذارید تا هر چه سریع تر به مشکل راهبند شما رسیدگی کرده تا هر چه سریع تر برطرف 
 . شود و دوباره راهبند به شروع به کار کند

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس 

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 برای سایت ایران راهبند نیفوق سنگ یستیراهبند ضد ترور مقاله
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