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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 7221 a 7222 

Technické parametry: 

 

Bezpečnostní prvky: 

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

• Plně sestavený retraktor 

• Pevné pouzdro 

• Bezpečnostní karabina, volně otočná, výkyvná 

• Bezpečnostní řetízek jako součást standardního vybavení 
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Popis:  

Typová řada 7221 je určena pro nepřetržitý provoz. Vyznačuje se velmi dobrým a hladkým navíjecím 

výkonem. S délkou lanka 3 m má velký pracovní rozsah a je tak užitečný pro všechny technické 

oblasti. S nosností v rozmezí od 2 kg do 14 kg, splňují tyto retraktory i požadavky, kladené v tvrdých 

provozních podmínkách. 

Díky své kvalitě a bezpečnosti obstály tyto balancéry ve zkoušce při práci s ručním nářadím a nástroji 

na montážních linkách. Stejně cenné jsou pro jednotlivé výrobní linky a stroje. Součástky podléhající 

rychlému opotřebení, jako je například pružina nebo lanko, lze snadno vyměnit. K dispozici jsou i 

náhradní díly. Kromě toho, je standardní součástí tohoto modelu bezpečnostní pružina, která brání 

pádu břemene, v případě že pracovní pružina praskne. Dalším standardním jistícím prvkem je 

bezpečnostní řetízek, který také významně zvyšuje bezpečnost práce. 

Tento model byl upraven tak, aby nastavení zátěže bylo snadnější a plynulejší, což zajišťuje otočný 

seřizovací šroub. Současně tyto retraktory obsahují zařízení, které brání náhodné a nesprávné 

manipulaci (přetočení) při nastavení zátěže a tím tento proces usnadňují. Stejně jako jeho menší 

protějšek, typ 7212, obsahuje model 7222 ráčnový zámek(aretace). Ráčnový zámek je blokovací 

mechanismus, který zastavuje lanko v požadované pozici. Je automaticky aktivován pomalým 

posunem břemene, při rychlém posunu, zůstane mechanismus neaktivní. 

 

ZÁVĚR: 

Tyto retraktory jsou perfektní řešení pro nepřetržitý provoz a zajišťují bezpečné a přesné úkony ve 

všech oblastech využití. 


