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Lebar Atas 14cm.
Lebar Bawah 45cm.
Panjang Body 120cm/150cm.
Tebal Plat 3mm.
Berat 70kg/buah .

Tinggi 80cm.

Pembatas Jalan ROADBAR 
Berbahan Baja Lapis Hot Dip Galvanis

PT Multi Colour Indah Indonesia di tahun 2020 berinovasi 
menciptakan Road Barrier yang awet dan tahan lama 
menggunakan bahan dasar baja plat dengan lapisan hot dip 
galvanizing.

ROADBAR merupakan salah satu Road Barrier Baja yang 
dirancang sebagai pembatas jalan permanen atau semi 
permanen. ROADBAR memiliki standar keamanan untuk 
diaplikasikan di jalan maupun untuk konstruksi.

Road barrier biasanya diaplikasikan untuk berbagai 
kegunaan, yaitu sebagai alat pengatur lalu lintas jalan raya , 
pembatas pada lahan parkir, area konstruksi, zona kerja, 
kontrol kerumunan, penghalang sementara, proyek pekerjaan 
umum, acara khusus/acara olahraga, kontrol lalu lintas.

KELEBIHAN  
Pembatas Jalan ROADBAR

Kokoh
Tidak mudah rusak dan tidak mudah bergerak ataupun 
bergeser saat terkena terpaan angin atau saat terjadi benturan 
kecelakaan.

Memiliki kekuatan yang maksimum dan kelenturan yang 
prima sehingga jika ditabrak ROADBAR dapat menahan 
benturan keras dan menyerap sebagian besar energi kinetik, 
sehingga kendaraan yang menabraknya tidak akan terlempar 
keluar, kendaraan tersebut akan diarahkan kembali ke jalur 
asal dan dapat mengurangi goncangan hebat akibat 
kecelakaan dapat dikurangi.

Tahan Karat
Dengan menggunakan material baja dan di lapisi Hot dip 
Galvanis memiliki 2 macam perlindungan, perlindungan 
penghalang luar (barrier protection) dan proteksi katodik 
(barrier protection) sehingga tahan karat dan memiliki umur 
yang lebih lama dibandingkan dengan jenis lainnya.

Praktis
Mudah dipasang, diangkut dan mudah dipindahkan. 
Menggunakan sistem penguncian yang praktis, mudah diatur 
dan disambung membentuk brikade Jalanan dalam waktu 
singkat.

Kabel Utilitas
Adanya rongga untuk instalasi kabel agar penataan terlihat 
rapi dan aman bagi pengguna jalan.

Indah
Tampak indah dengan dilengkapi sticer Reflektor yang bisa 
memantukan cahaya sehingga dapat diketahui oleh penguna 
jalan. Dan memiliki warna dasar galvanis yang bisa di cat 
ulang sesuai kebutuhan yang diminta. 

Keamanan
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DIMENSI



MODEL

SAMBUNGAN

Dilengkapi Dinabold untuk menghindari Roadbar bergeser

MUDAH 
DIANGKAT &
DIPINDAHKAN

KABEL 
UTILITAS
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