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تـهـیـه و تـولـیـد
انواع تجهیزات ترافیکی
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W E B S I T E
www.trafficsaz.com

FARTO
t r a f f i c

شرکت آذرخش سازه پامیر به شماره ثبت 50554 با نام تجاري فرتوترافیک بعنوان سازنده انواع تجهیزات ایمنی و ترافیکی
همچون انواع تابلوهاي ترافیکی شهري و جاده اي تولید استوانه ایمنی، کله قندي (مخروط) پالستیکی 

و موانع بوالرد و سرعتگیر، بشکه، نیوجرسی، گلمیخ و رفلکتور و دیگر تجهیزات ترافیکی 
همچون فروش رنگ هاي ترافیکی و چراغ هاي راهنمایی رانندگی و دیگر تجهیزات ترافیکی و پارکینگی فعالیت می کند 

خدمات مشتري یکی از برنامه هاي اصلی کسب و کار ما است و بر این اساس
تمام تالش هاي ما براي ارائه رضایت مشتري و تجربه خرید خوب در ذهن مشتریان عزیز است 

دربـاره مـا : 

تمـاس با مـا :

*

09129546491 @farto_tra�c
@tra�csaz
www.tra�csaz.com
www.fartotra�c.com
info@fartotra�c.com
تهران، میدان پونک،مجتمع بوستان، 730 اداری

09129546492
09129541467
09129386215

021-44467801-4
021-47620055



موانع پالسـتیکی
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بشکه ایمنی ترافیکی :

نیوجرسی :

این محصول با ارتفاع 105 سانتیمتر ، قطر پایینی 60 سانتیمتر و قطر باالیی 38 سانتیمتر
از پلی اتیلن ضد ضدبه تولید شده است 

کاربرد اصلی این محصول ، نصب در ابتداي بلوار و یا محل جدایش مسیر حرکت می باشد 
تا از برخورد رانندگان به بلوکهاي سیمانی جداکننده جلوگیري شود 

این محصول وزنی در حدود 7 کیلوگرم داشته و جهت سنگین تر و پایدارتر شدن
با آب یا شن پر می شود، درب پالستیکی مشکی رنگ و برچسب شبرنگ متعلقات

این کاال می باشند 

ویژگی هاي نیوجرسی ترافیکی پالستیکی 100*60*40
از کاربرد نیوجرسی ترافیکی می توان به جدا کننده مسیرهاي خیابان و جاده ها اشاره کرد

در شرایط خاصی که نیاز است مسیر حرکت خودروها تغییر کند
و در عین حال هم نباید دچار انحراف شوند از جدا کننده نیوجرسی استفاده می شود 

از نیوجرسی پالستیکی ترافیکی 1 متري در درون شهر و 2 متري در اتوبان ها استفاده می شود
داراي کیفیت باال در برابر رطوبت، حرارت ، برخوردها، شکستگی و سائیدگی می باشد

نصب محصول بسیار سریع و بدون نیاز به صرف وقت و هزینه ي زیاد صورت می گیرد
نیوجرسی ترافیکی در انواع پالستیکی ، پلی اتیلن و چارچوب فلزي داخلی تولید می گردد

 نیوجرسی پالستیکی یا جداکننده ترافیکی پالستیکی بدلیل سبک بودن قابلیت حمل و نصب
آسانتري نسبت به نیوجرسی بتنی دارد

و در برابر ضربات و اثرات جوي مقاوم است و در مواقعی که محدودیت زمانی 
و مکانی وجود دارد بهترین گزینه براي استفاده می باشد

 داراي ورودي و خروجی آب یا ماسه است که بهنگام پرشدن از این مصالح ، وزنی حدود 600
کیلوگرم پیدا می کند

نیوجرسی پالستیکی زمانی که شکسته شود قابلیت تعویض و بازیافت دارد
و می توان این تجهیز ترافیکی را در رنگهاي مختلف تولید کرد

نیوجرسی پالستیکی
 جنس

وزن

رنگ

ابعاد
کاربرد

آبگیريقابلیت
جداسازي

زرد و قرمز
کیلوگرم9 | 20 | 27

متري

پالستیکی

1 | 1.5 | 2

بشکه ترافیکی با درب و شبرنگ
 جنس

وزن

رنگ

ابعاد
کاربرد

آبگیريقابلیت

هشدار در خیابان ها
و مسیر هاي پرخطر 

زرد
کیلوگرم6   7

سانتی متري

پالستیکی

85    105

و

و



کاشن تانک :

بوالرد :

ویژگی هاي کاشن تانک ترافیکی
کاشن تانک از تجهیزات ترافیکی می باشد که در بسیاري از مکان ها به عنوان جدا کننده

جهت ایجاد فضاي امن مورد استفاده قرار می گیرند
استفاده از شبرنگ مناسب در محصول ، به منظور جلوگیري از برخورد 

لوازم نقلیه با آن از اهمیت باالیی برخورد می باشد
کاشن تانک داراي طول عمر باال و همچنین مقاومت در مقابل سرما و گرما

شدید می باشد
کاشن تانک از تجهیزات ایمنی ترافیکی می باشد که در بسیاري از مکان ها

جهت ایجاد فضاي امن در مقابل برخوردها و همچنین به عنوان جدا کننده
مورد استفاده قرار می گیرند

کاشن تانک به دلیل استفاده از مواد پلی اتیلن و شبرنگ مرغوب از بین
مدل هاي متعدد انتخاب گردیده است

استفاده از شبرنگ ( مراقب باشید که بر چسب روز رنگ به شما نفروشند
مناسب در محصول به منظور جلوگیري از برخورد لوازم نقلیه با آن از اهمیت

باالیی برخورد می باشد
این محصول مخزنی از جنس پالستیک می باشد و طراحی خمیده دارد

تجهیزات ترافیکی به منظور جلوگیري از حوادث و آسیب هاي احتمالی در
سطح شهر ها و یا مسیر هاي برون شهري مورد استفاده قرار می گیرند

بوالرد ترافیکی از جمله تجهیزاتی می باشد، که جهت مشخص کردن
قسمتی از مسیر و جدا نمودن محوطه اي خاص به کار می روند.

یکی از کاربردهاي بوالرد ترافیکی این است که به جاي بشکه ترافیکی نیز
می توان از آن استفاده کرد.

همچنین می توان بر روي بوالرد از عالئمی براي هدایت مسیر رانندگان نیز
استفاده نمود. بوالردهاي ترافیکی، اکثر اوقات سر بلوارها مورد استفاده قرار

می گیرند.

موانع پالسـتیکی
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* جهت جداسازي مسیرها
* پرکاربردترین تجهیزات ترافیکی

* جنس بدنه پالستیکی
* ابعاد محصول،105*30

بوالرد ترافیکی

 جنس

وزن

رنگ

ابعاد
کاربرد

نصب شبرنگقابلیت
آشکارسازي

سفید

گرم5000

پالستیکی

110*40

کاشن تانک ست اتوبانی کامل 90
 جنس

وزن

رنگ

ابعاد
ضربه گیر ایمنکاربرد

نارنجی

کیلوگرم30
پلی اتیلن سنگین

90*90*90



مخروط :
ویژگی هاي مخروط هاي ترافیکی

شبرنگ هاي به کار رفته در ساخت این مخروط ها سبب می شود
تا رانندگان در حین رانندگی در شب دید بهتري داشته باشند و بالفاصله

منطقه ي خطر را شناسایی کنند. یکی از دالیل عمده رنگ قرمز براي
مخروط هاي ترافیکی احتمال دید بهتر در هنگام شب می باشد

استفاده از یک کف پالستیکی در باالي مخروط ترافیکی سبب شده است
زمانی که وسایل نقلیه به این عالئم رانندگی برخورد می کنند خسارت نبینند
زیرا انعطاف باالیی دارند و همین امر سبب می شود این مخروط ها خود نیز

دچار خسارت و شکستگی نشوند.
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مخروط تاشو چراغ دار 63 سانتی متري
مخروط ژله اي 60 سانتی متري

مخروط ژله اي 45 سانتی متري
مخروط بادي 45 سانتی متري

مخروط مخزن دار کف الستیکی 1 متري

موانع پالسـتیکی
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مخروط یا کله قندي ترافیکی

 جنس

رنگ

ابعاد

سد معبر موقتکاربرد

سانتی متر

قرمز

PPEپلی اتیلن ،کفی الستیک و تمام ژله اي

تا45    100

با قابلیت چسباندن برچسبسرتابلو

41*35 700G



استوانه :
ابعاد و رنگ استوانه هاي ترافیکی

این نوع از تجهیزات ایمنی عالوه بر جنس و کارکرد متفاوت خود از نظر ابعاد
و رنگ نیز قابل دسته بندي به گروه هاي مختلف هستند که با توجه به نوع نیاز

و خواسته مشتري میتوان از هریک به منظور اهداف گوناگون استفاده کرد
به طور مثال میتوان گفت که استوانه هایی که به منظور جلوگیري از پارك خودروها

استفاده شده در مقایسه با استوانه هاي که براي هدایت مسیر خودروها به کار می رود
عالوه بر کاربرد متفاوت خود از نظر ابعاد نیز با یکدیگیر متفاوت می باشند

همچنین رنگ نارنجی فلوئورسانسی استوانه هاي ایمنی به همراه نوارهاي بازتابنده نور
بکار رفته بر روي آن به منظور جداسازي مسیر و یا اعالم هشدار به رانندگان در محل

خروجی  مسیرها، سر جزیره  ها و یا محل ه اي که احتمال وقوع تصادف پی در پی
وسایل نقلیه در آن جا وجود دارد؛ بکار می روند. این نوع باتوم ها از جنس پلی اورتان

بوده و از قابلیت انعطاف پذیر باالیی در برابر خم و راست شدن برخوردار هستند
ارتفاع آن ها نیز معموال بین بیشتر از 450 میلی متر بوده و از نظر پهنا حداقل 56 میلی متر می باشند

این استوانه ها در ابعاد 40 و 75 سانتی متري تولید میشوند.

120cm
استوانه 75 و 40 سانتی ترافیکی

استوانه متحرک 120*40

40cm

موانع پالسـتیکی
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و

 جنس

رنگ

ابعاد
جدا کردن راه هاکاربرد

نارنجی

پالستیک و پلی اورتان

75*25   45*20



محافظ ستون :

محافظ ستون استاندارد از جنس پالستیک فشرده
طراحی و تولید می شود که تمامی ضربه ها را 
برخود جذب کرده و مانع از آسیب دیدن درب 

خودرو پس از برخورد با ستون می شود 
مزایاي استفاده از ضربه گیر ستون در پارکینگ ها عبارتند از :

* جلوگیري از برخورد خودرو با زوایاي ستون ها
* صرفه جویی در هزینه تعمیرات 

* شبرنگ هشدار دهنده
* کمک به آراستگی پارکینگ

جنس محصول: الستیک با کیفیت باال
ابعاد محصول: 10*10*80 و 7*7*80 سانتیمتر

داراي روکش شبرنگ جهت دید بهتر
محافظت از دیواره هاي پارکینگ زمان برخورد خودرو

و

تجهیزات پارکینگ
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ضربه گیر ستون 80 سانتی

 جنس
وزن

رنگ

ابعاد
کاربرد

10*10عرض هر بال

جلوگیري از برخورد خودرو با ستون

سانتی متر

رنگهاي مختلف

گرم1000 

الستیک

80   100



کار استاپر و جدا کننده :

100cm

استاپر ترافیکی یکی از تجهیزات مهم ترافیکی به حساب می آید و همان گونه که از نام آن می توان فهمید براي کاهش ترافیک
مورد استفاده قرار می گیرد. از این استاپرها براي تعیین مسیر حرکت بعضی از وسایل نقلیه و جداسازي مسیرها استفاده می شود
استاپر ترافیکی که به آن متوقف کننده خودرو نیز گفته می شود در بسیاري از خیابان ها به منظور کاهش سرعت ماشین ها نصب

می شود. براي این کار استاپر ها به شکل سري در عرض خیابان قرار می گیرند. در داخل شهراز استاپرهاي ترافیکی براي خط ویژه
تاکسی ها و وسایل نقلیه عمومی استفاده می شود.

و

تجهیزات پارکینگ
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 جنس

وزن

رنگ

ابعاد

جدا سازي حریم هاکاربرد

سانتی متر

مشکی و زرد

گرم3000 
ABS و الستیک و پالستیک

100   60

جدا کننده الستیکی و پالستیکی

استاپر

 جنس

وزن

رنگ

ابعاد
کاربرد

سه عدد پیچ رول پالكنحوه اتصال
متوقف کننده خودرو

سانتی متر

مشکی و زرد

گرم1000 

الستیک

50*15*10



قفل پارکینگ هوشمند و دستی :

ارتفاع 65 سانتی متري پارك بند خودرو به گونه ایست که مانع ورود ماشین هاي دیگر شده
و همچنین در قسمت پایین قفل پارکینگ دستی خودرو محلی براي نصب قفل آویزي 

قرار داده شده است تا در هنگام نبودن ماشین در پارکینگ میتوانید آن را قفل کرده
و مانع ورود وسایل نقلیه دیگر به پارکینگ شوید.

قفل پارکینگ هوشمند خودرو | پارکبند خودرو

قفل پارکینگ ساده خودرو | پارکبند خودرو

 جنس

وزن

رنگ

ابعاد

حراست از پارکینگ شخصیکاربرد

سانتی متر

زرد و قرمز

گرم1800 

فلز

65*25

 جنس

وزن

رنگ

ابعاد

حراست از پارکینگ شخصیکاربرد

سانتی متر

زرد

فلز

32*30

تجهیزات پارکینگ
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تجهیزات پارکینگ
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G    U

موانع فلزي

 جنس

وزن

رنگ

ابعاد
کاربرد

نصب شبرنگقابلیت
سد معبر نیمه ثابت

سفید، مشکی، زرد، قرمز

متغیر
فلز

متريتا45     1

 مانع ترافیکی یو     و     شکل
 این موانع جهت جدا سازي در خیابان و مسیر هاي عبوري

چه براي خودرو و چه براي موتور سیکلت و عابر پیاده
 از موانع ترافیکی فلزي    شکل براي جلو گیري از تردد و عبور

وسایل نقلیه و موتور سیکلت ها در پیاده رو و کوچه ها استفاده می شود
 براي جلوگیري از پارك خودرو در جلوي درب و روي پل استفاده از

مانع ترافیکی یو پیشنهاد میشود
این موانع ترافیکی داراي رنگ الکترو استاتیک و شبرنگ می باشد

موانع ترافیکی یو شکل داراي ارتفاع ها و ابعاد مختلف و قابل سفارش براي ساخت میباشند

G      U

U

موانع     و     شکل : 



سرعتگیر :

سرعتگیرها

10

سرعتگیر الستیکی و پالستیکی

 جنس

وزن

رنگ

ابعاد
کاربرد

عدد پیچ6ملزومات نصب
کاهش سرعت

سفید، مشکی، زرد

کیلوگرم8
الستیکی و پالستیکی

و50*60    90*33

 سرعت گیر ترافیکی به انگلیسی                                      پاسخ مناسبی به سرعت باالي رانندگان در خیابان و جاده ها می
 باشد. اساس کار سرعت گیرهاي ترافیکی ، ایجاد ذهنیت وجود یک مانع آسیب رساننده به خودرو در مسیر و به طبع آن

کاهش سرعت خوردو از طرف راننده می باشد

 قطعا استفاده از این محصول تاثیر باالیی در کنترل سرعت خودروها دارد. البته که بصورت دائمی روي آسفالت نصب می
 شوند و در نتیجه کاهش سرعت خودروها ، از تصادفات و آسیب هاي بیشتر جلوگیري می شود. البته از این محصول در

پارکینگ ها نیز بطور گسترده اي استفاده می شود. جهت حل مشکل گیر کردن زیر خودرو به رمپ پارکینگ

Speed Bump 



گلمیخ :
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گلمیخ چشم گربه اي و استات

 جنس

ارتفاع

رنگ

ابعاد
کاربرد

عدد پیچ1ملزومات نصب
کاهش سرعت

سفید، زرد

4
ABS ،پالستیک،پلی اتیلن

15*15

سرعتگیرها

در رابطه با معرفی گل میخ می توان گفت این وسیله یک نوع ابزار ترافیکی است که در جاده ها مورد استفاده قرار می گیرد
و از آن براي جداسازي مسیر و نشانه گذاري استفاده می شود. این نوع از تجهیزات داراي نگین بوده و در شب نیز می توانند 

مورد استفاده قرار بگیرند



آینه پارکینگ :

تجهیزات متفرقه
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آینه محدب ترافیکی

 جنس

ارتفاع

کاربرد

ملزومات نصب

زخامت
نوع فریم و ورق

میل

فلزي

4

پیچ و پایه

استفاده در محیط پارکینگ و
 اماکن بدون دید

80    50

شیشه ، پلی کربنات نرم 
استیل آینه اي

آینه محدب ترافیکی وسیله ایست که در مسیرهاي منحنی شکل، دید راننده را کامل می کند و کاربر از حرکت یک وسیله نقیله
دیگر از روبرو مطلع می شود. بسیاري از تصادفات به دلیل نبود دید کافی از مسیر مقابل بوقوع می پیوندند و این محصول

از بروز این مشکل جلوگیري می کند
بطور کلی آینه محدب را از سه جنس شیشه ، پلی کربنات نرم و یا استیل آینه اي تولید می کنند که هر سه مدل

کاربردهاي فراوانی دارند. همچنین جهت استفاده در مکانهاي مختلف ازجمله پارکینگ
این محصول در سایزهاي گوناگون تولید می شود 

سانتی متر تا



چراغ :

تعداد ال اي دي 100عدد و 130 عدد بسته به نیاز مشتري
جنس ال اي دي 5میل ترافیکی با طول عمر 130هزار ساعت براي همه ایتم ها و از مارکهاي معتبر مانند ادیسون و کنویل 

مورد تایید و گارانتی شرکت سازنده میباشد.
مشخصات فنی آیتم ها ي چراغ هاي راهنمایی و رانندگی چشمک زن برقی:

کلیه چراغ هاي چشمک زن برقی داراي درایور و فالشر میباشند به گونه اي که چراغ از ولتاژ 24تا 260ولت کار میکند و این 
موضوع باعث میشود که نوسانات برق ب چراغ اسیب نزند.

مشخصات فنی ایتم ها ي چراغ هاي راهنمایی و رانندگی سوالر.
به ازاي هرخانه 10وات پنل سوالر و به ازاي هر خانه 12ولت 7امپر ساعت باتري

داراي کنترل شارژر هوشمند مصرف با 18شرایط اب وهوایی 
کلیه چراغ ها استاندارد و همراه با تجهیزات و اتصاالت مورد نیاز جهت نصب قابل تحویل میباشد. 

چراغ ها با قابلیت نصب بصورت تک خانهاي، عمودي و افق ي )نصب به پایهی عمودي( میباشد. 
چراغ ها داراي فالشر باشد. 

بدنه چراغها از جنس پل ي کربنات ، لنز چراغ و دستک چراغ از جنس پلی کربنات مقاوم و انتی یووي میباشد. 
مدت زمان گارانتی:

سال در صورت باز نشدن پشت دستگاه
نحوه بسته بندي:

براي چراغ هاي برقی به ازاي هرکارتن تعداد 2عدد چراغ میباشد.
وبراي چراغ هاي سوالر خورشیدي به ازاي هرکارتن تعداد 1عدد چراغ میباشد.

چراغ راهنمایی
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چراغ راهنمایی و رانندگی سه خانه: این نوع چراغ راهنمایی از سه خانه تشکیل شده است و معموال شامل سه رنگ قرمز، زرد و سبز
است.

چراغ راهنمایی چشمک زن: معموال به عنوان هشدار براي معابر خاص، تغییر جاده هاي اصلی و فرعی و مواردي مانند پل، راه آهن
ایستگاه آتش نشانی و… به کار می رود. چراغ راهنمایی فالشر بسته به محل نسب به چراغ راهنمایی فالشر تک خانه و دو خانه

و سه خانه تقسیم می شود.
چراغ چشمک زن راهنمایی خورشیدي: نسل جدید چراغ راهنمایی است که با استفاده از پنل هاي خورشیدي ،نصب چراغ فالشر 

راهنمایی خورشیدي را در همه جا اسان کرده است. این چراغ فالشر راهنمایی نیز در سه مدل تک خانه ،دوخانه و سه خانه
قابل سفارش است.

دستگاه فرماندهی: براي آنکه بتوان چراغ هاي راهنمایی و رانندگی را به صورت اتوماتیک دراورد به دستگاه فرماندهی که یکی از
مهم ترین و کار آمد ترین تجهیزات کنترل ترافیکی می باشد نیازمند هستیم. این دستگاه قادر است تا به صورت زمانبدي شده

با توجه به ساعت هاي پیک ترافیک تایم سبز یا قرمز بودن چراغ را کنترل نماید و بدون نیاز به حضور نیروي انسانی ترافیک
جاده ها را کنترل نماید.



آدمک پرچم زن سه بعدي :

آدمک
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* ارتفاع آدمک 2 متر
* ابعاد آدمک 55*55 سانتیمتر

* وزن حدود 50 کیلوگرم
*     ساعت شارژ کامل ، 72 ساعت پرچم زنی       

آدمک پرچم زن دو بعدي :
* ارتفاع 180 سانت. باتري 50 آمپر. موتور و

* گیربکس بهینه. صفحه فلزي با شبرنگ النه زنبوري.
* قابلیت جدا شدن باتري و شارژ مجدد.
* با برگ ثبت صنعتی و مجوز اداره برق

  8



شبرنگ :

شبرنگ و روزرنگ
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یکی از محصوالتی که بیشترین کاربرد را در فرایندهاي ترافیکی و کنترل ترافیک دارد، شبرنگ ترافیکی است که به شکل هاي
مختلفی می تواند ایفاي نقش کند. به همین دلیل خرید شبرنگ ترافیکی در برنامه کاري بسیاري از اشخاص و سازمان ها

دیده می شود. یک شبرنگ ترافیکی می تواند همانند یک چراغ راهنما یا یک تابلو ترافیکی عمل کند و در کاربردهاي شخصی و
عمومی استفاده شود. شما اگر یک پارکینگ بزرگ داشته باشید، یا بخواهید محدوده یک مسیر را مشخص کنید و یا قصد

راهنمایی یک گروه یا جمعیت را داشته باشید، این شبرنگ هاي ترافیکی هستند که در بسیاري از موارد به شما کمک می کنند.

انواع برندهاي شبرنگ ترافیکی:
* شبرنگ کیواالیت ژاپن

* شبرنگ اوري امریکا
* شبرنگ تري ام امریکا

* شبرنگ
* شبرنگ 

* شبرنگ پریسماتیک و...

هرکدام از برندهاي شبرنگ ترافیکی ،محصوالت خود را درانواع شبرنگهاي النه زنبوري و شبرنگ ساده و رده مهندسی ارایه میکنند.

شبرنگ ترافیکی به صورت شبرنگ 3 ساله، 5 ساله و 7ساله و شبرنگ 10ساله میباشد.

شبرنگ  10 ساله با برچسب قوي و ضد آب براي نصب در نقاط مختلف جاده که در معرض ریزش هاي جوي هستند
قابل استفاده خواهد بود.

توجه به تاریخ تولید شبرنگ که به صورت میالدي بر روي تمام سطح شبرنگ چاپ شده است توصیه میشود.



تابلو :

تابلو ها
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ضخامت تابلوها با ابعاد 160*120 و100*150و ... 1:25 میلیمتر می باشد.
همچنین ضخامت ورق تابلوهاي سایز بزرگتر نیز 25/1 یا 5/1،میلی متر باشد.

شبرنگ هاي نوشتاري ترجیحا بصورت کاتري با برندهاي اورافول المان یا اور ي امریکا و رنگ مشکی آن
و شبرنگهاي چینی مشابه و یا شبرنگ کیواالیت ژاپن میباشد. TAT و NANO برندهاي چینی همچون

در صورت عدم امکان برش نوشتار با دستگاه کاتر و یا استفاده از طرح و لوگو در طراحی از روش چاپ
دیجیتال استفاده خواهد شد.



برخی از مشتریان فرتوترافیک :

رزومه
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ارتبـاط بـا مـا :
09129546491 @farto_tra�c

@tra�csaz
www.tra�csaz.com
www.fartotra�c.com

02144467802

info@fartotra�c.com
تهران، میدان پونک،مجتمع بوستان، 730 اداری

09129546492
09129541467
09129386215

021-44467801-4
021-47620055

30004747474066


