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• Závěs: bezpečnostní hák, volně otočný a výkyvný + 

bezpečnostní řetěz 

• Kryt: vysokopevnostní hliník - litý do písku 

• Kryt pouzdra: vysokopevnostní hliník - litý do písku 

• Cívka: vysokopevnostní hliník - litý do písku 

• Lanko: velmi pevné ocelové lanko s pružným tlumícím 

dorazem a šroubovací karabinkou pro zavěšení 

břemene 

• Pružina: vysoce odolná pevnostní pružina zapouzdřená 

a nýtovaná 

• Typ ložiska: kuličkové uzavřené ložisko 

BALANCÉR S NULOVOU GRAVITACÍ TYP 7261 

Technické parametry: 

 

 
 
Bezpečnostní prvky: 

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

• Hliníkový kryt vysoce odolný proti nárazu 

• Bezpečnostní hák, volně otočný a výkyvný 

• Ochrana proti přetížení omezovacím dorazem lanka 

• Šroubovací karabina pro zavěšení břemene 

• Bezpečnostní široký řetízek je standardní ochranný prvek proti pádu 

• Bezpečnostní pružina je standardní funkce ve všech nosnostních kategoriích 

• Integrovaný bubnový zámek 

• Objímka pro zajištění koncovky lanka (součástí běžné dodávky) 

• Volnoběh, zabraňující chybám v manipulaci. 
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Popis 

S nosností až 300kg je balancér 7261 šampionem v nabídce balancérů pro velká zatížení. Ve 

skutečnosti, pokud jde o kapacitu nosnosti, je tato typová řada bezkonkurenční na celém světě. 

Stejně jako pokročilá verze balancéru 7251, kombinuje tento model vysokou provozní bezpečnost na 

pracovišti a dlouhou životnost, a to vše díky perfektně snadné a bezpečné údržbě. Všechny tyto prvky 

jsou výsledkem stále se zvyšujících požadavků na bezpečnost práce. 

K tomu aby tento balancér fungoval spolehlivě a s dlouhou životností, dokonce i v těch nejtvrdších 

podmínkách, je nutné tento model vázat (vázací bod), a to vzhledem k jeho extrémně robustní 

konstrukci. Vestavěný bezpečnostní systém chrání spolehlivě uživatele před zraněním a pomáhá 

předcházet výrobním ztrátám. 

Rozsah využití v provozu je optimálně přizpůsoben všem technickým odvětvím a je výsledkem 

zkušeností získaných v průběhu mnoha let. Vzhledem k modulární konstrukci a plně zapouzdřené 

pružině lze během okamžiku, jednoduše výměnou pružinové kazety, změnit rozsah nosnosti, 

Nastavení zátěže se provádí pohodlně pomocí šroubu. Zároveň je standardní součástí balancéru 

patentovaný volnoběh, který zabraňuje nežádoucí manipulaci a chybám v obsluze. 

S lanem o délce 1,5m poskytuje tento balancér dostatečný rozsah i pro pokrytí velké pracovní plochy. 

Kromě toho, může být délka lana plynule přizpůsobena specifickým potřebám prostřednictvím klínu, 

zatímco lanové svorky umožňují uživateli nastavit zdvih nebo pracovní rozsah dle individuálních 

požadavků. Potencionálnímu přetížení lanka je zabráněno pružným tlumícím dorazem. Lanový buden 

i směrovací kladka jsou vybaveny několika kuličkovými ložisky pro velmi hladký a přesný chod. 

Balancér 7261 je dodáván s otočným vázacím bodem, který je možné přizpůsobit těžišti balancéru 

tak, aby se minimalizovalo opotřebení. 

ZÁVĚR: 

Bezpochyby nejlepší řešení pro nejvyšší úroveň kvality v extrémně těžkých provozech. 

 

 

 

 

                             


