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 ه دهنده سیستم های نوین حفاظتییارا

 شامل انواع راه بند آکاردئونی دستی و برقی و راه بند اهرمی

 مدل قابل حمل  -1

 

 طول باز دستگاه شرح شماره
قیمت هر متر 
 طول باز )لایر(

 تجهیزات جانبی

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
راه بند آکاردونی قابل حمل ساده ، بدون امکان بستن چرخ ، با 

 میلبمتر 52*11متر با لینک  1ارتفاع 

 XGT-1000-nX-Nمدل: 

 متر 06.1

 
 )بدون امکان بستن چرخ( 

  

4,500,000 

 چرخ قفل دار : ندارد 

  400,000شبرنگ هر متر 

  : 3,600,000تابلوی ایمنی شبرنگ 

  :2,200,000پرچم 

  : چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی

9,900,000 

 ن نوع سوالر: چراغ چشمک ز

8,600,000 

5 

، با امکان   نوع نیمه استانداردراه بند آکاردئونی قابل حمل  

متر  1با ارتفاع با امکان لینک کردن به یکدیگر ، بستن چرخ ، 

 میلبمتر 52*11با لینک 

 XGT-1000-nX-NSمدل: 

 متر  .06 -1

 چرخ( 4)با امکان بستن 

 
 متر 61. -5

 (چرخ . امکان بستن با)

  

 متر  06.1 -0
 (چرخ . امکان بستن با)

 

5,600,000 

 1,200,000رخ قفل دار : چ 

  400,000شبرنگ هر متر 

  : 3,600,000تابلوی ایمنی شبرنگ 

  :2,200,000پرچم 

  : چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی

9,900,000 

 ن نوع سوالر: چراغ چشمک ز

8,600,000 

0 

استاندارد ، با امکان بستن نوع راه بند آکاردئونی قابل حمل 

و  1 های  با ارتفاعبا امکان لینک کردن به یکدیگر  ،   چرخ، 

 بمتریمیل 01*12 های  متر با لینک 1651

  XGT-1000-nX-Iمدل: 

  XGT-1200-nX-Iمدل: 

 متر:  1ارتفاع  -1
 

 چرخ( 4متر  )با امکان بستن  .06

 
 چرخ( .متر  )با امکان بستن  61.

 

 چرخ( .متر  )با امکان بستن  .06 

 

6,800,000 

  : 1,200,000چرخ قفل دار 

  400,000شبرنگ هر متر 

  : 3,600,000تابلوی ایمنی شبرنگ 

 متر 1221 ارتفاع -2
 

 چرخ( 4متر  )با امکان بستن  061

 
 چرخ( .متر  )با امکان بستن  .46

 

 چرخ( .متر  )با امکان بستن  61. 

 

8,000,000 

  :2,200,000پرچم 

  : چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی

9,900,000 

 ن نوع سوالر: چراغ چشمک ز

8,600,000 
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 ه دهنده سیستم های نوین حفاظتیارای
 راه بند آکاردئونی دستی و برقی و راه بند اهرمیشامل انواع 

 ف ثابتیک طر های مدل -2
                                 

 

 طول باز دستگاه شرح شماره
قیمت هر متر 

 )لایر( طول باز
 تجهیزات جانبی

1 

 راه بند آکاردئونی یک طرف ثابت ، نوع سبک 

 متر 12.1و  12.1،  1221، با ارتفاع های 

 XGD-1200-nXمدل 

 XGD-1500-nXمدل 

 XGD-1930-nXمدل  

 
با طول به صورت تک لنگه ای 

 11 متر و دو لنگه ای تا .حداکثرتا 

 متر

27،111،111 

11،111،111 

45,000,000 

 
 

 

 لایر 1,200,000شبرنگ هر متر 

5 

 نوع، ه بند آکاردئونی یک طرف ثابت را

 متر 1221با ارتفاع ،  1 نیمه سنگین
 

SHG-1200-nX 

 
با طول به صورت تک لنگه ای 

 21 متر و دو لنگه ای تا 11حداکثرتا 

 متر

 لایر 1,200,000شبرنگ هر متر  67,000,000

0 

 

 نوع، آکاردئونی یک طرف ثابت راه بند 

  متر  1221  با ارتفاع،  2 سنگیننیمه 

SHGD-1200-nX 

 
با طول به صورت تک لنگه ای 

 لنگه ای تامتر و دو  .1حداکثرتا 

 متر 11

 لایر 1,200,000شبرنگ هر متر  48،111،111
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 ه دهنده سیستم های نوین حفاظتیارای

 شامل انواع راه بند آکاردئونی دستی و برقی و راه بند اهرمی

 های اتوماتیک برقیمدل  -1
 

 تجهیزات جانبی )لایر( قیمت  طول باز دستگاه شرح شماره

 
 
 
1 

 

طرف ثابت ، نوع سنگین ، راه بند آکاردئونی یک 

  متر 1281و  .12،  1221با ارتفاع های  

 HGD-1200-nXمدل  -1

 HGD-1500-nXمدل  -2

 HGD-1800-nXمدل  -1
 

 بدون محدودیت طول 

 دو لنگه ایه صورت تک لنگه ای وب

74,000,000 

87,000,000 

103,000,000 

 
 
 

 لایر 1,200,000شبرنگ هر متر 

 

5 

 

راه بند آکاردئونی اتوماتیک برقی ، با ارتفاع های 

 متر 1281، .12،  1221ارتفاع 

 EGD-1200-nXمدل  -1

 EGD-1500-nXمدل  -5

 EGD-1800-nXمدل   -0

74,000,000 

87,000,000 

103,000,000 

 560,000,000کشنده دستگاه:  +

 81،111،111.+ کشنده دستگاه 

 011،111،111+ کشنده دستگاه 

 بدون محدودیت طول 

 به صورت تک لنگه ای 
قیمت متر طول 

 باز دستگاه

 افزون می گردد:

 لایر 1,200,000هزینه شبرنگ هر متر  -1
ال ای دی روان مبلغ در صورت نیاز به  -2

 لایر برای هر طرف  60,000,000

ینورتر مبلغ ادر صورت نیاز به ا -1

 لایر  70,000,000

  

 :مدل های در صورت انتخاب حفاظ تاشو برای
 لایر  111،111،..هر متر  ، متر 1221ارتفاع  -1

 لایر  01،111،111متر ، هر متر  12.1ارتفاع  -2

 لایر  07،111،111متر ، هر متر  1281ارتفاع  -1

0 

  

 

 

 

 

 
 

،  سادهاهرمی با بوم استاندارد راه بند اتوماتیک 

 میلیمتر 11.*11.باکس 

 

 

 

 

 480,000,000 متر 0تا طول 

  وات 181فاز  سهموتور 
  سیستم کنترل باPLC   

 دارای اینورتر فرکانسی 

 دو عدد ریموت کنترل 
  در سرتاسر بوم بآضد ال ای دی 

  دو عدد سنسور چشمی 
 کلید استپ استارت از اتاق نگهبانی 

 با  تلسکوپی بازوی آلومینیومی
 111*55ضلعی به ابعاد  8مقطع 

  ر ددارای پایه نگهدارنده قابل تنظیم

  انتهای بوم دستگاه

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهدر 181و  درجه 1.راه بند اهرمی تاشو 
 

با توجه به محدودیت ارتفاع و 
 طول دهانه

 طول حداکثر بازوبرای نوع
 متر می باشد 0تاشو تا 

480,000,000 

+ مکانیزم 

  تاشو 

86,000,000 

 

  وات 181موتور سه فاز 

  با سیستم کنترلPLC   
  اینورتر فرکانسیدارای 

 دو عدد ریموت کنترل 
 ال ای دی بلوکی در سرتاسر بوم 

  دو عدد سنسور چشمی 
 کلید استپ استارت از اتاق نگهبانی 

 با  تقویت شده بازوی آلومینیومی

 111*55ضلعی به ابعاد  8مقطع 
  دارای پایه نگهدارنده قابل تنظیم در

 انتهای بوم دستگاه
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 نوین حفاظتیه دهنده سیستم های ارای

 شامل انواع راه بند آکاردئونی دستی و برقی و راه بند اهرمی

 های اتوماتیک برقیمدل  -4
 

 تجهیزات جانبی )لایر( قیمت  طول باز دستگاه شرح شماره

1 

  

 

 

 

 

 

 

راه بند اتوماتیک اهرمی استاندارد  با 

 میلیمتر 11.*11.بوم ساده با باکس 

 660,000,000 متر 0تا طول 

 وات 051 تا موتور سه فاز 

 دارای اینورتر فرکانسی 
  سیستم کنترل باPLC 

 دو عدد ریموت کنترل 
 ال ای دی بلوکی در سرتاسر بوم 

  دو عدد سنسور چشمی 
 کلید استپ استارت از اتاق نگهبانی 

  با تقویت شده بازوی آلومینیومی
 111*55ضلعی به ابعاد  8مقطع 

  دارای پایه نگهدارنده قابل
 دستگاهتنظیم در انتهای بوم 

 700,000,000 متر .تا طول 

 

 راه بند اهرمی با نرده حفاظتی
 با نرده به فاصله استاندارد

 (برای جلوگیری از ورود انسان )

 

 0تا حداکثر با نرده  طول 

 می باشد2  متر

 

660,000,000 

 
 افزون می گردد:

نرده حفاظتی آلومینیومی ارتفاع  -1

 متری: 1221

 هر متر طول  لایر 29,000,000

 میلیمر 211فاصله نرده ها از یکدیگر 

 افزون می گردد:

نرده حفاظتی آلومینیومی ارتفاع  -2

 متری:  .12

 هر متر طول لایر   32,000,000

 میلیمر 211فاصله نرده ها از یکدیگر 

 

   راه بند اهرمی با نرده حفاظتی

 با نرده با فاصله کم 

 ) برای جلوگیری از ورود حیوانات(

 0تا حداکثر با نرده  طول 

 می باشد2  متر
660,000,000 

 نرده کم فاصله 

 1221با نرده حفاظتی آلومینیومی ارتفاع 

 لایر  46,000,000متر: هر متر طول : 

 میلیمتر 111فاصله نرده ها از یکدیگر 
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 ه دهنده سیستم های نوین حفاظتیارای

 شامل انواع راه بند آکاردئونی دستی و برقی و راه بند اهرمی

 نرده ایمدل های پرتابل  -.
                                 

 

 تجهیزات جانبی )لایر(قیمت  مشخصات دستگاه شرح شماره

1 

 IGDنرده قابل حمل مدل 

 

 5متر و طول  16111ارتفاع 

 متر

با قابلیت کنترل جمعیت با درب 

 ورود و خروج

 

34,000,000 

 2هر مازول 

 متری
 

 

 

5 

 نرده تاشو قابل حمل مدل

XIGD-1100-Nm 

و طول  متر 1611ارتفاع  

 درخواستی

از جنس پروفیل  فلزی لوله 

 بیضی و نرده لوله ای

 هر متر

18,000,00 

 

 قابلیت نصب تابلو و شبرنگ
www.apamehco.com 


