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• Závěs: otočná šroubovací karabinka + bezpečnostní řetěz 

• Kryt: vysokopevnostní hliník - litý do písku 

• Kryt pouzdra: vysokopevnostní hliník - litý do písku 

• Cívka: speciální plast odolný oděru 

• Lanko: velmi pevné ocelové lanko s pružným tlumícím 

dorazem a šroubovací karabinkou pro zavěšení břemene 

• Pružina: vysoce odolná pevnostní pružina, u typu 3,0 kg a 

více s ochranou proti prasknutí pružiny 

• Nastavení pružiny: imbusovým klíčem č. 17 

 

BALANCÉR S NULOVOU GRAVITACÍ  

TYP 7235 a 7236 

Technické parametry: 

 

 
 
 
Bezpečnostní prvky: 

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

• Velmi pevný a vysoce odolný kryt proti nárazu 

• Šroubovací bezpečnostní karabina, volně otočná a výkyvná 

• Šroubovací karabina pro zavěšení břemene 

• Bezpečnostní řetízek je standardní ochranný prvek proti pádu 

• Bezpečnostní pružina je standardní funkce ve všech nosnostních kategoriích 

• Integrovaný bubnový zámek 
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Popis: 

Balancér 7235 je pokročilá verze balancéru 7230, Je určen pro větší zátěž. V průběhu mnoha let se 

model 7235 perfektně přizpůsobil konkrétním úkolům a prostředí a je tak vhodný i do drsných 

pracovních míst, kde je využíván v každodenním provozu. Ať už slouží jako jednoduchá protiváha 

hmotnosti zařízení nebo k udržení těžkých nástrojů, jako jsou nýtovací kleště nebo víceúčelové 

šroubováky přesně v místě použití, typová řada 7235 splňuje veškeré požadavky v daném rozmezí 

nosnosti. 

Lanko v délce 2m umožňuje uživatelům rovnoměrné pokrytí větší pracovní plochy. Nastavení zátěže 

se provádí pohodlně pomocí šroubu, který umožňuje plynulé seřízení. Všechny díly podléhající 

rychlému opotřebení lze snadno vyměnit, to zajišťuje vysokou úroveň spokojenosti uživatelů v 

dlouhodobém horizontu. 

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

břemene, například šroubovací karabina pro zavěšení balancéru. Tyto jednotky se optimálně 

přizpůsobí potřebám na konkrétních pracovištích, vzhledem k dobře nastavitelnému pracovnímu 

rozsahu, který lze upravit pomocí kabelových svorek. 

U typu 7236 je stejně jako u modelu 7231 součástí ráčnový zámek (aretace), který umožňuje 

zastavení břemene v požadované poloze. 

ZÁVĚR: 

Osvědčené a léty prověřené zařízení, které je nákladově efektivní, technicky spolehlivé a ideální pro 

manipulaci se střední zátěží. 

 

 

 

 

 

  


