
 

 

 راهبند کشویی مورد استفاده پلیس

راهبند  ،راهبند برقی ،  )roadblock police  (، راهبند کشویی مورد استفاده پلیسراهبند کشویی
یا راهبند کشویی مورد استفاده توسط پلیس راهور جهت هدایت  راه بند آکاردئونی ، راهبند،آکاردئونی

 مسیر در میدان الف خیابان مقدس اردبیلی

 ند چیست ؟راهب

مکان های پرتردد مانند عوارضی ها , مجتمع های مسکونی و .... می روید میله های   زمانی که به
آهنینی را خواهید دید که در آن مکان مانع ورود وسیله نقلیه شما خواهند شد در صورت شناسایی به شما 

ین بازو و میله های آهنین نیز اجازه ورود به آن زمین داده خواهد شد . در صورت استفاده نکردن از ا
ممکن است خطرات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد پس بهتر است که از این تجهیزات استفاده 

 .کنید تا در کنار عزیزانتان به آرامش توصیف ناپذیری دست یابید

ازوهای آهنین چه اما در آین جا ممکن است برایتان سوال پیش آمده باشد که به راستی این میله ها و ب
هستند ؟ آیا اطالعاتی در مورد این بازوهای قوی و آهنین دارید؟ در این مقاله قصد داریم در مورد 

راهبندی با کیفیت روز دنیا و امکانات با شما صحبت خواهیم کرد. اما مهم ترین سوال این است که نام 
 این میله ها چیست و چه کارایی هایی دارند ؟

خود به محل هایی مانند کارخانه رفته باشید و به بازوهای آهنین رو به روی خودرو اگر با خودروی 
توجه کرده باشید متوجه خواهید شد که در کنار نگهبانی توقف کوتاهی خواهید داشت و در صورت 

شناسایی به آن زمین اجازه ورود داده خواهد شد به عبارت دیگر راهبندها , تجهیزاتی هستند که در مکان 
های عمومی و خصوصی پرتردد مانند مجتمع های مسکونی , کارخانجات , ورودی برخی تاالرها و ... 

  .کاربرد فراوان دارد

 راهبند کشویی ) راهبند کشویی مورد استفاده پلیس (

ندها در میان عموم مردم است. راهبند کشویی یکی از بهترین و محبوب ترین راهب راهبند کشویی
همانطور که از اسمش پیداست راهبندی است که باز و بسته می شود. این راهبند قادر است از هر 

متر را پوشش می دهد. این راهبند را در اماکنی که  30دوطرف باز و بسته شود و مساحتی تا طول 
و جا  می گیرند و فضای کمی را اشغال می کنند و حمل محدودیت فضا دارند بیشتر مورد استفاده قرار 

در مقایسه با دیگر راهبندها بسیار آسان تر می باشد . از مزیت های استفاده از  راهبند کشویی به جایی
 : راهبند کشویی نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد

 امحدودتردد ن 

 راه بند کشویی ضد باد 

 امکان نصب به هرنوع کنترل تردد  

 دارای سنسور تشخیص مانع می باشد 

 مقاوم در برابر هر گونه شرایط آب و هوایی 

 حرکت ارام و بدون لرزش راهبند های کشویی 
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 اتصاالت روان راه بند کشویی که سبب سهولت در حرکت شده است . 

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

نیز آن ها را  راهبند کشویی کنند و در مورد  شرکت های سازنده راهبندها را در انواع مختلف تولید می
ه ثابت, دوطرفه ثابت و دو طرف متحرک تولید می کنند و این حاالت می در انواع مختلف یک طرف

تواند به صورت اتوماتیک یا دستی روانه بازار شود . در ورودی پارکینگ های عمومی که امکان 
استفاده از ولتاژ برق راهبند کشویی اتوماتیک بهترین کاربرد را دارد یکی از مزیت های راهبند کشویی 

است که در صورت قطع شدن جریان برق می توان آن را به صورت دستی باز و بسته اتوماتیک این 
  .کرد

اما در مورد راهبند کشویی دستی می توان گفت که به دلیل حمل آسان و نصب سریع و راحت مورد 
استقبال برخی از مردم قرار می گیرد و بیشترین کارایی را برای پلیس های راهنمایی و رانندگی 

 . ان در اتوبان ها یا معابر پرتردد که تصادف یا ترافیکی رخ می دهد را خواهد داشتحداالمک

 راهبند امنیتی ) راهبند کشویی مورد استفاده پلیس (

صحبت کنیم.  Road Blocker یا راهبند کشویی مورد استفاده پلیس در این بخش قصد داریم در مورد
آیا تاکنون چیزی در مورد این راهبند و کارایی آن شنیده اید؟ راهبند امنیتی اغلب با تشکیل دیواره صاف 
و بلند ، ایجاد موانع نیزه ای یا ستون های مستحکم نه تنها در برابر ضربات نابودگر خودروهای مهاجم 

 عملکرد داشته و مسیر را برای انجام سایر کارها هموار کنند مقاومت می کنند بلکه پس از آن می توانند
. 

در زمینه استقامت ساختار باید مطابق تکنولوژی روز دنیا باشد و در هر  راهبند امنیتی به طور کلی
ال حاضر یکی از بهترین شرکت های شرایطی به طور صحیح عملکرد خوبی را داشته باشد. در ح

سازنده این گونه راهبند ها در ایران می توان به مجموعه ایران راهبند نیز اشاره کرد که همیشه در 
آن ها ,مواد مصرفی و نوع جوشکاری و باالترین استاندارد   عالوه بر طراحی  تالش هستند که راهبندها

 . باشد

  راهبند کشویی مورد استفاده پلیس

بنا به دالیلی از محبوبیت خاصی در میان مردم برخوردار است. از  راهبند کشویی مورد استفاده پلیس
دالیل محبوبیت آن میتوان به سبک بودن, قابلیت حمل آسان و سریع, امکان باز و بسته شدن در هر دو 

 . جهت و.... اشاره کرد

این راهبند در مواردی مانند پلیس راهنمایی و رانندگی بیشترین کاربرد را دارد به عنوان مثال در اتوبان 
ها و یا خیابان هایی که تردد وسایل نقلیه بسیار زیاد است , در خیابان به هر دلیلی ترافیک ایجاد شده 

نند این راهبند سبک را به راحتی است یا در زمان چک کردن خودرو و سرنشین آن نیز پلیس ها می توا
 . در آن مکان باز و بسته کنند تا عبور و مرور وسایل نقلیه کنترل شود

  قیمت راهبند کشویی مورد استفاده پلیس
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راهبند کشویی مورد استفاده پلیس با توجه به ابعاد , برند , امکانات و کارایی نیز قیمت های مختلفی 
 ایران راهبند هبند کشویی هستید در اینجا به شما پیشنهاد می کنیم از سایتدارند. اگر به دنبال خریدن را

 . دیدن بفرمایید تا از قیمت ها و اطالعاتی در مورد راهبند ها کسب کنید

  نمایندگی راهبند کشویی مورد استفاده پلیس

در سراسر ایران نمایندگی ها و پشتیبانی های مختلفی بابت تمامی راهبندها وجود دارد.یکی از نمایندگی 
های معتبر و قابل اطمینان در سراسر ایران می توان به ایران راهبند نیز اشاره کرد . با مراجعه به 

راهبند کشویی مورد  می توانید ایران راهبند نمایندگی ایران راهند در شهر خود یا ورود به سایت
را سفارش دهید و در اسرع وقت به مکان مورد نظر شما به همراه تیم اجرایی ارسال  استفاده پلیس

 . خواهد شد

  فروش راهبند کشویی مورد استفاده پلیس

می توانید راهبند کشویی مورد استفاده پلیس مورد نظرتان را خریداری کنید . اگر به  ایران راهبند در
  . دنبال راهبندی با کیفیت هستید اگر قطعات جانبی راهبندتام از کار افتاده است دیگر نگران نباشید

رای آسایش و صرفه جویی در زمان شما عزیزان امکانی را فراهم خبر خوب این است که ایران راهبند ب
قطعات جانبی یا راهبند را سفارش دهید تا در  ایران راهبند آورده است که می توانید با مراجعه به سایت

ال شود و با خیالی آسوده به اسرع وقت راهبندتان را به همراه تیم اجرایی به محل مورد نظرتان ارس
 . کارهای روزمره خود برسید

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس 

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 برای سایت ایران راهبند سیمورد استفاده پل ییراهبند کشومقاله 
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