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• Závěs: otočná šroubovací karabina + 

bezpečnostní řetěz 

• Kryt: speciální plast odolný oděru a nárazu 

• Cívka: speciální plast odolný oděru 

• Lanko: vysokopevnostní polyamidové s 

pryžovou zarážkou a karabinou pro zavěšení 

břemene 

• Pružina: vysoce odolná pružina s jednoduchým 

nastavením pomocí imbusového klíče 

 

Pružinový balancer  

typ 7211 a 7212 

Technické parametry: 

 

 

Bezpečnostní prvky: 

• Testováno z hlediska bezpečnosti (,,GS" Štítek)  

• Plně sestavený retraktor 

• Pevné pouzdro 

• Bezpečnostní karabina 

• Bezpečnostní řetízek jako součást standardního vybavení 
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Popis: 

Tento retraktor je skvělý pomocník při práci s malými nástroji s ručním pohonem jakéhokoliv druhu, 

jako je elektrické nebo pneumatické nářadí, nastřelovací pistole, ruční skener, štítkovačky, aj. 

Požadovaný rozsah zatížení je velmi snadné nastavit, vzhledem k vylepšené optimalizované stupnici 

zatížení. Lanko v délce 2,5 m zajišťuje dostatečný pracovní rozsah a zároveň je velmi pevné a odolné. 

Díky robustní konstrukci je model 7211 spolehlivý a odolný proti opotřebení, s dlouhou životností, 

která je zaručena i při vysoké zátěži. 

Verze 7212 má zároveň ráčnový zámek. Ráčnový zámek je uzamykací mechanismus, který zastavuje 

lanko v předem určené pozici. Je automaticky aktivován pomalým posunem břemene, při rychlém 

posunu, zůstane mechanismus neaktivní. 

Proti pádu zařízení je možné přidat další bezpečnostní prvek, vyvrtáním otvoru v krytu balancéru. 

Tato varianta není běžnou součástí dodávky. U obou verzí jsou použity speciální plasty pro kryt i 

lanový buben, zároveň i pro pružinu jsou použity speciálně vybrané materiály. Výsledkem jsou přesní 

a spolehliví asistenti na pracovišti. 

U typu 7212 je navíc součástí ráčnový zámek (aretace), který umožňuje automatické navracení 

břemene do předem stanovené polohy. 

ZÁVĚR: 

Díky vysoké odolnosti a kvalitě lze tento model doporučit jako všestranného pomocníka v 

každodenním provozu. 


