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SABTECH Hydraulic Road blockers impact tested to PAS 68, ASTM , 
IWA14 classification provide high security protection from vehicle 
hostile attacks and are widely used in the most populated and official 
facilities like government buildings, security services department, 
military facilities, hotels, hospitals, airports, embassies, check points, 
high risk building and stadiums to avoid any unwanted intruder or 
terrorists.

 المصدات األمنية من ساب تكـ التي تم أختيارها عن طريق اختبار التأثير وفقا 

لتصنيفات PAS68 , ASTM , IWA 14 والتي توفر حماية عالية ضد الهجمات المعادية 

للمركبات وهي واسعة اإلنتشار ومعتمدة من كثير من المؤسسات الحكومية والجهات 

األمنية و اإلدارات العسكرية وأيضاً لدى المؤسسات غير الحكومية مثل الفنادق 

والمستشفيات والمبانى ذات الحماية الخاصة للتامين ضد الدخول الغير مرغوب فيه و 

التأمين ضد الهجمات  اإلرهابية.

مصدة أمنية



إرتفاع المصدة: 800 مم – 1100 مم

طول المصدة: 2,3,4,5, و 6 امتار

 PAS 68:N3 (7,500 KG @ 80 km/h) تأثير المقاومة

مصدر الكهرباء: 380/220 فولت – 3 فاز , 60/50 هيرتز

ملحقات خزان الزيت : مقياس الزيت , فلتر , فتحة التهوية, فتحة تصريف الزيت

مضخة يدوية : نظام هيدروليكي يتضمن مضخة يدوية لإلستخدام حال إنقطاع التيار الكهربائي

تحليل نموذج محدد متاح عند الطلب

الفلتر : 20 مايكرون على خط السحب

سعة خزان الزيت: 60 لتر

إشارة ضوئية: إشارة ضوئية مع عمود حامل 

Raised Height: 800 mm – 1100 mm

Lengths of Obstacle: 2, 3, 4, 5 & 6 meter

Impact of Resistance PAS 68:N3 (7,500 KG @ 80 km/h)

Power Supply: 220/380 V, 3 Phase, 50/60 Hz

Tank Accessories: Oil level indicator, filter breather, drain port

Hand Pump: Hydraulic system including hand pump in case of power failure 

Finite element model analysis available upon request

Filtration: 20 microns on suction

Oil Tank Capacity: 60 liters

Photo Cell: Safety photo cell to prevent any accidents

Control panel

Stop and go 
light post

Standard 
power pack

Power pack
steel cabinet

Power pack 
hand pump

Photo cell Water pump

Customize 
nailed design

صندوق التحكم إشارة
ضوئية مع عمود 

وحدة
الهيدروليك العادية 

صندوق ح�ية
لوحدة الهيدروليك 

وحدة هيدروليك
مع مضخة يدوية 

حساس فوتوسيل مضخة سحب املاء تصميم شوكات
حسب الطلب 

أزرار التشغيل
Control 

push button
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