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• Závěs: otočná šroubovací karabinka + 

bezpečnostní řetěz 

• Kryt: speciální plast odolný oděru 

• Kryt pouzdra: lakovaná ocel 

• Cívka: speciální plast odolný oděru 

• Lanko: velmi pevné ocelové lanko s pružným 

tlumícím dorazem a šroubovací karabinou 

pro zavěšení břemene 

• Nastavení pružiny: imbusovým klíčem č. 17 

BALANCÉR S NULOVOU GRAVITACÍ  

TYP 7230 a 7231 

Technické parametry: 

 

 
 
 
Bezpečnostní prvky: 

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

• Velmi pevný a vysoce odolný kryt proti nárazu 

• Šroubovací karabina pro izolované zavěšení, volně otočná a výkyvná 

• Bezpečnostní řetízek je standardní ochranný prvek proti pádu 

• Bezpečnostní pružina je standardní výbavou pro všechny modely 7230, 7231 

• Integrovaný bubnový zámek 

 

 

 



 

 
TESORT, SPOL. S R.O. | Technický list Zdabořská 25, 261 01 Příbram 5 • tel: 318 679 211 • e-mail: info@tesort.cz 

 

 

 

 

Popis: 

Model balancéru 7230 je výsledkem optimalizačních procesů v průběhu mnoha let, který se 

přizpůsobí konkrétním úkolům i prostředí. Navzdory své lehké konstrukci snadno zvládá i drsné 

pracovní podmínky v každodenním provozu. Ocelové lanko lze použít pro lehká břemena nebo pro 

extrémní zátěže, jako je udržení břemene hadicí robotických strojů. Typová řada balancérů 7230 

splňuje veškeré požadavky, které se vyskytly v rámci zatížení středního rozsahu. Lanko v délce 2m 

umožňuje uživatelům rovnoměrné pokrytí větší pracovní plochy. Nastavení zátěže se provádí 

pohodlně pomocí šroubu, který umožňuje plynulé seřízení. 

Tyto modely jsou dodávány s celou řadou standardních bezpečnostních prvků, které brání pádu 

břemene, například šroubovací karabina pro zavěšení balancéru. Vzhledem k tomu, že je lanko v 

délce volně nastavitelné a pracovní rozsah lze plynule nastavit prostřednictvím lanových svorek, 

přizpůsobí se tento balancér i specifickým pracovním potřebám. 

U typu 7231 je navíc součástí ráčnový zámek (aretace), který umožňuje zastavit břemeno v 

požadované poloze. 

ZÁVĚR: 

Jedná se o osvědčené a léty prověřené přístroje s velkou technickou provozní spolehlivostí, které se 

výborně hodí pro manipulace s lehkou až střední zátěží. 

 

 

 

 

 

 

  


