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 ھ دھنده سیستم ھای نوین حفاظتی یارا
 شامل انواع راه بند آکاردئونی دستی و برقی و راه بند اھرمی 

 مدل قابل حمل   -1
 

قیمت ھر متر   طول باز دستگاه  شرح شماره 
 تجھیزات جانبی  طول باز (لایر) 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بستن چرخ ، با راه بند آکاردونی قابل حمل ساده ، بدون امکان 
 میلبمتر 25*10متر با لینک  1ارتفاع 
 XGT-1000-nX-Nمدل: 

 متر  3.60
 

 (بدون امکان بستن چرخ)  
  

3،600،000 

 چرخ قفل دار : ندارد  •

   440،000شبرنگ ھر متر  •

 2،600،000تابلوی ایمنی شبرنگ :  •

 1,400,000پرچم:  •

•  : آھنربایی  پایھ  با  زن  چشمک  چراغ 
7،000،000 

ز • چشمک  سوالر: چراغ  نوع  ن 
5،800،000 

2 

، با امکان   نوع نیمھ استاندارد راه بند آکاردئونی قابل حمل  
متر   1با ارتفاع با امکان لینک کردن بھ یکدیگر ، بستن چرخ ، 

 میلبمتر 25* 10با لینک 
 XGT-1000-nX-NSمدل: 

 متر   3.6 -1
 چرخ)  4(با امکان بستن 

 
 متر   6.0 -2
 ) چرخ 6 امکان بستن با(
  

 متر   7.80 -3
 ) چرخ 8 امکان بستن با(
 

4،400،000 

  : 830,000چرخ قفل دار 

  440،000شبرنگ ھر متر   

  : 2،600،000تابلوی ایمنی شبرنگ 

  :1,400,000پرچم 
  : آھنربایی  پایھ  با  زن  چراغ چشمک 

7،000،000 
 ز چشمک  سوالر: چراغ  نوع  ن 

5،800،000 

3 

استاندارد ، با امکان بستن نوع راه بند آکاردئونی قابل حمل 
و   1  ھای  با ارتفاعبا امکان لینک کردن بھ یکدیگر  ،   چرخ، 
 بمتریمیل 30*15  ھای  متر با لینک  1.20

   XGT-1000-nX-Iمدل: 
  XGT-1200-nX-Iمدل: 

 متر:   1ارتفاع  -1
 

 چرخ) 4متر  (با امکان بستن  3.6
 

 چرخ) 6متر  (با امکان بستن  6.0
 

 چرخ)  8متر  (با امکان بستن  7.8 
 

5,500,000 

  : 830,000چرخ قفل دار 

  440،000شبرنگ ھر متر   

  : 2،600،000تابلوی ایمنی شبرنگ 

 متر  1.20 ارتفاع -2
 

 چرخ) 4متر  (با امکان بستن  3.0
 

 چرخ) 6متر  (با امکان بستن  4.8
 

 چرخ)  8متر  (با امکان بستن  6.0 
 

6،600،000 

  :1,400,000پرچم 

  : چراغ چشمک زن با پایھ آھنربایی
7،000،000 

 ن نوع سوالر:  چراغ چشمک ز
5،800،000 
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 نوین حفاظتیھ دھنده سیستم ھای ارای

 شامل انواع راه بند آکاردئونی دستی و برقی و راه بند اھرمی 
 ف ثابت یک طر ھای  مدل -2

                                 
 

قیمت ھر متر  طول باز دستگاه  شرح شماره
 تجھیزات جانبی  (لایر)   طول باز

1 

 راه بند آکاردئونی یک طرف ثابت ، نوع سبک 
 متر 1.93و  1.50،  1.20، با ارتفاع ھای 

 XGD-1200-nXمدل 
 XGD-1500-nXمدل 
 XGD-1930-nXمدل  

 
با طول بھ صورت تک لنگھ ای  

 10 متر و دو لنگھ ای تا 5حداکثرتا 
 متر

19،000،000 
24،000،000 
32,000,000 

 
 

 

 لایر  830،000شبرنگ ھر متر 

2 

نوع ، ه بند آکاردئونی یک طرف ثابت را
 متر 1.20با ارتفاع ،  1 نیمھ سنگین

 

SHG-1200-nX 
 

با طول بھ صورت تک لنگھ ای  
 20 متر و دو لنگھ ای تا 10حداکثرتا 

 متر

47،000،000 

 
 

 لایر  830،000شبرنگ ھر متر 
 
 

3 

 
نوع ، آکاردئونی یک طرف ثابت راه بند 

  متر  1.20  با ارتفاع،  2 سنگیننیمھ 

SHGD-1200-nX 
 

با طول بھ صورت تک لنگھ ای  
  متر و دو لنگھ ای تا 15حداکثرتا 

 متر  30

33،500،000 

 
 

 لایر  830،000شبرنگ ھر متر 
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 ھ دھنده سیستم ھای نوین حفاظتیارای

 آکاردئونی دستی و برقی و راه بند اھرمی شامل انواع راه بند 
 ھای اتوماتیک برقیمدل  -3

 

 تجھیزات جانبی  (لایر)  قیمت  طول باز دستگاه  شرح شماره

 
 
 
1 

 
راه بند آکاردئونی یک طرف ثابت ، نوع سنگین ، 

  متر 1.80و  1.5،  1.20با ارتفاع ھای  

 HGD-1200-nXمدل  -1
 HGD-1500-nXمدل  -2
 HGD-1800-nXمدل  -3

 
 بدون محدودیت طول  

 دو لنگھ ایھ صورت تک لنگھ ای وب

51،000،000 
60،000،000 
70،000،000 

 
 
 

 لایر  880،000شبرنگ ھر متر 
 

2 

 
راه بند آکاردئونی اتوماتیک برقی ، با ارتفاع ھای 

 متر  1.80،  1.5،  1.20ارتفاع 

 EGD-1200-nXمدل  -1
 EGD-1500-nXمدل  -2
 EGD-1800-nXمدل   -3

51،000،000 
60،000،000 
70،000،000 

 390,000,000+ کشنده دستگاه: 
 410،000،000+ کشنده دستگاه 
 430،000،000+ کشنده دستگاه 

 بدون محدودیت طول  
 بھ صورت تک لنگھ ای  

قیمت متر طول  
 باز دستگاه 

 افزون می گردد: 
 لایر   880،000ھزینھ شبرنگ ھر متر  -1
ال ای دی روان مبلغ در صورت نیاز بھ  -2

 لایر برای ھر طرف  42،000،000
ینورتر مبلغ ادر صورت نیاز بھ ا -3

 لایر   48،000،000

  
 : در صورت انتخاب حفاظ تاشو برای مدل ھای 

 لایر    41،000،000ھر متر   ، متر  1.20ارتفاع  -1
 لایر     47،000،000متر ، ھر متر    1.5ارتفاع   -2 -2
 لایر    51،000،000متر ، ھر متر    1.80ارتفاع  -3

3 

  
 
 
 
 
 
 

،   سادهاھرمی با بوم استاندارد راه بند اتوماتیک 
 میلیمتر  300* 400باکس 

 
 
 
 
 330،000،000 متر  6تا طول 

 وات 370فاز  سهموتور   •
    PLCسیستم کنترل  با  •
 دارای اینورتر فرکانسی •
 کنترلدو عدد ریموت  •
 ال ای دی بلوکی در سرتاسر بوم  •
 دو عدد سنسور چشمی   •
 کلید استپ استارت از اتاق نگھبانی  •
ضلعی   8بازوی آلومینیومی با مقطع   •

 100*45به ابعاد 
دارای پایه نگھدارنده قابل تنظیم در   •

  انتھای بوم دستگاه 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 جھدر  180و  درجھ  90راه بند اھرمی تاشو 

 

توجھ بھ محدودیت ارتفاع و  با 
 طول دھانھ 

  طول حداکثر بازوبرای نوع
 متر می باشد  6تاشو تا 

330،000،000 
+ مکانیزم  

  تاشو 
60،000،000 

 

 وات 370موتور سه فاز  •
    PLCبا سیستم کنترل   •
 دارای اینورتر فرکانسی •
 دو عدد ریموت کنترل •
 ال ای دی بلوکی در سرتاسر بوم  •
 دو عدد سنسور چشمی   •
 کلید استپ استارت از اتاق نگھبانی  •
ضلعی   8بازوی آلومینیومی با مقطع   •

 100*45به ابعاد 
دارای پایه نگھدارنده قابل تنظیم در   •

 انتھای بوم دستگاه 
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 ھ دھنده سیستم ھای نوین حفاظتیارای

 اھرمی شامل انواع راه بند آکاردئونی دستی و برقی و راه بند 
 ھای اتوماتیک برقیمدل  -4

 

 تجھیزات جانبی  (لایر)  قیمت  طول باز دستگاه  شرح شماره

1 

  
 
 
 
 
 
 

راه بند اتوماتیک اھرمی استاندارد  با  
 میلیمتر  450*450بوم ساده با باکس 

 460،000،000 متر  6تا طول 
 وات 750موتور سه فاز  •
 دارای اینورتر فرکانسی •
 PLCسیستم کنترل  با  •
 دو عدد ریموت کنترل •
 ال ای دی بلوکی در سرتاسر بوم  •
 دو عدد سنسور چشمی   •
 کلید استپ استارت از اتاق نگھبانی  •
ضلعی   8بازوی آلومینیومی با مقطع   •

 100*45به ابعاد 
قابل   • نگھدارنده  پایه  دارای 

 تنظیم در انتھای بوم دستگاه 

 490،000،000 متر  9تا طول 

 

 بند اھرمی با نرده حفاظتی راه 
 با نرده بھ فاصلھ استاندارد 

  6تا حداکثر با نرده  طول 
 می باشد.   متر

 
460،000،000 

 افزون می گردد: 
ارتفاع   -1 آلومینیومی  نرده حفاظتی 

 متری:  1.20
 ھر متر طول   لایر 20،000،000

 میلیمر 210فاصلھ نرده ھا از یکدیگر 
 افزون می گردد: 

ارتفاع   -2 آلومینیومی  نرده حفاظتی 
 متری:   1.5

 ھر متر طول  لایر   23،000،000
 میلیمر 210فاصلھ نرده ھا از یکدیگر 

 
    راه بند اھرمی با نرده حفاظتی

 با نرده با فاصلھ کم  
 ( برای جلوگیری از ورود حیوانات)

  6تا حداکثر با نرده  طول 
 460،000،000 می باشد.   متر

  فاصلھ نرده کم 
ارتفاع   آلومینیومی  حفاظتی  نرده    1.20با 

 لایر  31،000،000متر: ھر متر طول : 
 میلیمتر  130فاصلھ نرده ھا از یکدیگر 
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 ھ دھنده سیستم ھای نوین حفاظتیارای

 شامل انواع راه بند آکاردئونی دستی و برقی و راه بند اھرمی 
 مدل ھای پرتابل نرده ای -5

                                 
 

 تجھیزات جانبی  (لایر) قیمت  مشخصات دستگاه  شرح شماره

1 

 IGDنرده قابل حمل مدل 
 

  2متر و طول  1.100ارتفاع 
 متر 

با قابلیت کنترل جمعیت با درب  
 ورود و خروج 

 
25,000,000 

  2ھر مازول 
 متری

 
 

 

2 

 نرده تاشو قابل حمل مدل 
XIGD-1100-Nm 

و طول    متر 1.10ارتفاع  
 درخواستی

از جنس پروفیل  فلزی لولھ  
 بیضی و نرده لولھ ای 

 ھر متر
11,000,00 

 
 قابلیت نصب تابلو و شبرنگ 

www.apamehco.com 


