
 

 

  راهبند مکانیزه

به تجهیزاتی گفته می   )barrierd mechanized  (به طور کلی راهبند مکانیزه یا
شود ، مانند حصار یا مانع که مانع از ورود و خروج کلیه ماشین آالت می شود و تردد آن 

ها فقط محدود به دستور نگهبان ، ریموت راهبند ، یا تجهیزات الصاقی راهبند مکانیزه کرده 
 . و تمامی رفت و آمدها را طبق نظام کار فرما کرده است

به صورت افقی که در   انیزه به این شرح می باشد که یک میله یا ورقهتجهیزات راهبند مک
انتهای آن یک وزنه وصل شده و به یک پایه که متصل به زمین است که دارای یک ارتفاع 
از سطح زمین می باشد ، که در جلو خودروها در مسیر قرار می گیرد . راهبند مکانیزه به 

رضه می شود ، که امروزه راهبند دستی با توجه به دو صورت اتوماتیک و دستی تولید و ع
 . کاربرد چندانی در صنعت ساخت وساز ندارد روزافزون تکنولوژی،  پیشرفت 

راهبند مکانیزه اتوماتیک در مکان ها ی پرتردد مانند ورودی ادارات ، کارخانه جات ، راه  
آهن ، پاساژ ها و مجتمع های بزرگ ، عوارضی جاده ، پارکینگ عمومی ، کنترل ترافیک 

، انواع ارگان و امور عمرانی شهری مورد اسقاده قرار می گیرد . این نوع راهبند از 
ثانیه زمان  5الی  4الیی برخوردار است و باز و بسته شدن آن حدود سرعت بازشوندگی با

 . می برد

می باشد که عملکرد این ویژگی به این  راهبند مکانیزه شامل ویژگی سیستم ضد برخورد
صورت می باشد که هنگامی که راهبند درحال بسته شدن است اگر مانعی بر زیر آن قرار 

شده مانع را تشخیص می دهد ، و میله ی راهبند به  گرفت به وسیله ی سنسور های تعبیه
 . باال می رود ، تا به وسیله نقلیه یا عابر و راهبند آسیبی وارد نشود

 : از ویژگی های راهبند مکانیزه می توان به موارد زیر اشاره کرد

  توانایی کنترل رفت و آمد خودروها و مدیریت هم زمان چند راهبند اتوماتیک در
 . روجیورودی و خ

 بی نیازی از اپراتور در صورت استفاده از سامانه ی پارکینگ هوشمند . 
 میتواند ورود و خروج پرسنل را زیر نظر داشته باشد و ثبت نماید . 
  امکان تطبیق پالک ماشین ها در هنگام ورود و خروج به همراه نصب دوربین که از

 .این طریق باعث جلوگیری از سرقت و سواستفاده می شوند
 سیستم ضد برخورد مانع . 
  قابلیت اتصال به دستگاه کارتخوان ، دکه پوش باتن ، ریموت کنترل و دیگرسیستم

 . های کنترل تردد استاندارد

https://www.specifiedby.com/newgate-newark-ltd/rising-arm-bridge-barriers


 

 

 : قیمت راهبند مکانیزه

در زمان انتخاب نوع راهبند مکانیزه باید به موارد ، طول بوم یا میله راهبند اهرمی ، تعداد 
، سرعت باز شدن بوم راهبند و قدرت موتور توجه داشت که تردد در طول شبانه روز 

تمامی این موارد بر قیمت این محصول تاثیر دارد و فاکتور مجزا از هم می خواهد . شما 
می توانید برای اطالع از قیمت راهبند مکانیزه با ابعاد و مدل مورد نیاز خود با مشاورین 

و با مشاوره ای آن ها کاالیی با کیفیت با  مجرب سایت ایران راهبند تماس حاصل فرمائید
 . قیمتی مقرون به صرفه خریداری کنید

 : انواع راهبند مکانیزه

 : اگر بخواهیم راهبند مکانیزه را دسته بندی نماییم ، می توانیم به دسته های زیر اشاره کنیم 

 6، 4های  راهبند اهرمی ، که می توان آن را در طول مختلف سفارش داد ، که شامل طول
متر می شود که میتوان آن را با توجه به متراژ مکان پروژه تولید و استفاده کرد .این  8و 

نوع راهبند را میتوان با یک کلید دستی و یا کنترل از راه دور هدایت کرد و مورد استفاده 
 . قرار داد

به افراد مسئول این دستگاه از امنیت و کیفیت باالیی برخوردار است که این امکان را به 
می دهد که بتوانند به بهترین نحو وضعیت را کنترل کرده وبه بهره بری برسند . و همچنین 

 . با تمام فناوری های روز دنیا سازگار است

آهن   راهبند زنجیری از دو کابین ستونی در طرفین نصب می گردد و یک زنجیر از جنس
 . کیل می شودکه ، این دو کابین را به هم وصل می کند ، تش

برای عبور با شل کردن زنجیر توسط موتور، راه هموار شده و با کشیدن زنجیر راه بسته 
 .می شود

متر افزایش و ارائه داد. این نوع راهبند  ۱۶تا  ۶طول راهبند های زنجیری را می توان 
 . اهرم در مدل های اهرمی می باشد جاگزین خوبی به جای 

دارند و بادخیز هستند و همچنین در اماکنی که   ایی عرض زیاداین نوع راهبند در محیط ه
 .فضایی برای باال رفتن تیرک وجود ندارد ، به خوبی استفاده می شود

راهبند مکانیزه ستونی یکی ازانواع راهبند های مقاوم مکانیزه می باشد ، که طراحی آن به 
سانتی متر  60و ارتفاع  38تا  28صورت ستونی از فوالد سیلندر، که دارای قطر متغیر 



 

 

سانتی متر می باشد . عملکرد این راهبند به این حالت است که مواقع لزوم به داخل  120تا 
 . زمین فرو میرود و مجدد به روی زمین بر میگردد

به جهت داشتن بدنه   راهبند ستونی یکی از انواع راهبندها به جهت کنترل تردد وسایل نقلیه
در زمان برخورد وسایل نقلیه به بدنه ی فوالدی این راهبند باعث  ی فوالدی می باشد .

آسیب وسیله نقلیه می شود ، اگرچه خود راهبند نیز آسیب می بیند ولی همچنان مانع از 
 . عبور آن می شود

راهبند مکانیزه ستونی عالوه بر این که در مکان های معمولی ساختمان های اداری و 
د بلکه به سبب بدنه ی مقاومی که دارند ، می توان با ضخامت مسکونی تجاری کاربرد دار

مانند مکان های نظامی و سفارت   سیلندری فوالدی باالتر، در مکان های ضد تروریستی
 . خانه ها نیز مورد استفاده قرار داد

 ۵۰کیلوگرم با سرعت متوسط  ۷۰۰۰برای مثال این راهبند ، کامیون هایی با وزن حدود 
 .ساعت را به راحتی متوقف می کنند کیلوگرم بر

  :فروش راهبند مکانیزه

با سابقه ی بسیار خوبی که در نصب پروژه های انواع راه بند مکانیزه داشته  ایران راهبند
 . توانسته در سطح باالیی در بازار فروش قرار گیرد

ایران راهبند با داشتن قطعات اصل به کار رفته در راهبند مکانیزه و داشتن ضمانت نامه 
با بهترین نحوه پاسخگویی  بیشترین فروش را دارد ، وهمچنین با دارا بودن تیم فروش ماهر

 . ،محصوالت موجود در سایت خود را به فروش می رساند

  :خرید راهبند مکانیزه

از تمامی  ایران راهبند شما مشتریان عزیز و همراه ، همواره می توانید با مراجعه به سایت
بی دسترسی داشته باشید  و برای اینکه خرید آسان و. مدل های راهبند مکانیزه دیدن فرمائید

 . و بتوانید راهبندی با مدل و ابعاد مورد نیاز محیط خود انتخاب کنید

راهبند و تماس حاصل کردن با مشاورین می توانید با شماره های درج شده در سایت ایران 
که این مشاورین امکان خرید راهبندی  . مجرب این سایت خرید ی امن و مطِمن داشته باشید

 . ، و قیمتی مقرون به صرفه را برای شما فراهم می کنند  با تضمین قطعات اصل

  نمایندگی راهبند مکانیزه
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با داشتن چندین سال سابقه در زمینه تولید و ارائه انواع راه بند مکانیزه  ایران راهبند
توانسته نمایندگی های بسیاری در جانب فروش راهبند مکانیزه در سر تا سر کشور احداث 

 . کند

همچنین ایران راهبند با رائه دادن قطعات اصل با عمر طوالنی مدت و امکانات خدمات پس 
توانسته جلب رضایت بسیاری از جانب مشتریان خود داشته باشد ،   از فروشی که دارد

با مراجعه به سایت ایران  . امتیاز باالیی در میان دیگر نمایندگی های فروش کسب کند  و
یست تمامی نمایندگی های راهبند مکانیزه را در سر تا سر کشور مشاهده راهبند می توانید ل

 . کنید

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس 

02155441824 

 09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

  

  

 مقاله راهبند مکانیزه برای سایت ایران راهبند

https://irrahband.com/
tel://+982155441824/

