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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 7241 

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: 

Balancér 7241 je bezkonkurenční v otázkách kvality a bezpečnosti. Není proto divu, že se tento model 

stal průmyslovým standardem v mnoha odvětvích. Vzhledem ke stále se zvyšujícím požadavkům na 

bezpečnost práce, klade tento model velký důraz na bezpečnost v provozu a snadnou obsluhu. 

Ze zkušeností získaných v praxi v průběhu mnoha let, se rozsah tohoto balancéru optimálně rozšířil 

pro všechna provozní prostředí. Díky modulární konstrukci a plně zapouzdřené pružině lze během 

okamžiku, jednoduše výměnou pružinové kazety změnit rozsah nosnosti, Nastavení zátěže se provádí 

pohodlně pomocí šroubu, který umožňuje plynulé seřízení. A co víc, patentovaný volnoběh 

zařízení,který je standardní součástí balancéru, zabraňuje mínusové rotaci a tím efektivně předchází 

prasknutí pružiny, ke které při uvolnění pružiny často dochází. Zároveň tak zajišťuje ochranu proti 

chybám obsluhy. 

Lanko v délce 2m umožňuje uživatelům rovnoměrné pokrytí větší pracovní plochy. Kromě toho, může 

být délka lanka plynule uzpůsobena specifickým potřebám prostřednictvím klínu, zatímco lanové 

svorky umožňují uživateli nastavit zdvih nebo pracovní rozsah dle individuálních požadavků. 

Integrovaná zarážka lanka zabraňuje přetížení při připevnění břemene. Lankový buben je opatřen 

dvěma kuličkovými ložisky pro velmi hladký a přesný chod. 

Model 7241 má volně otočný a výkyvný hák, který je možné přizpůsobit těžišti balancéru při použití v 

nízkém provozu. Tento model lze dodat také s ráčnovým zámkem (aretace). 

ZÁVĚR: 

Dobře promyšlené zařízení pro téměř jakýkoliv provoz na výrobu nebo montáže, i pro integraci do 

výrobních linek a strojů. 

 


