
Balansör 7228 çok hassas görevler için en iyi üründür. 1,6 metre halat uzunluğuyla 
montaj ve üretim tesislerinde ulaş›labilir çal›şma alan› çok iyi kapsanmaktad›r. Bu 
aletlerde y›pranmas› mümkün parçalar›n çok kolay değiştirilebilmesi kullan›c›n›n sürekli 
yüksek memnuniyet in i garant i e tmektedi r .

Tasar›m:

Ask› : F›rdöndülü vidal› karabina kancas› 
Gövde : Darbe ve aş›nmaya dayan›kl› plastik malzeme, k›rm›z›- turuncu   
    renkte 
Gövde Kapağ› : Çelik sac, boyal›
Halat Tamburu : Yüksek mukavemetli ve aş›nmaya dayan›kl› plastik malzeme
Halat : Elastik halat durdurma tamponlu yüksek mukavemetli çelik halat  
   ve yükü bağlamak için vidal› karabina kanca. Halat uzunluğu halat   
  kilidi ile kademesiz olarak ayarlan›r. Bir halat kelepçesi vas›tas›yla   
  çal›şma mesafesi kademesiz olarak k›salt›labilir.
Yay : Yüksek mukavemetli ve perçinlenmiş özel şerit yay, kolaylaşt›r›lm›ş  
   yük ayar›
Özellikler : ‹steğe bağl› olarak daha uzun halat teslim edilebilir.

Güvenlik Donan›mlar›:
• Kontrol edilmiş güvenlik       
• Çok dayan›kl› ve sağlam, darbeye karş› dayan›kl› gövde 
• ‹zole edilmiş ask› olarak f›rdöndülü vidal› karabina kanca
• Düşmeye karş› tedbir olarak emniyet zinciriyle standart 
• Yay kopma emniyeti 3kg ve üzeri taş›ma kapasitesine sahip modeller için standart 
• Halat tamburu bloke edilebilir.

Çal›şma Alan›:
Halat uzunluğu: 1,6 metre
Halat durdurma tamponu: kademesiz olarak ayarlanabilir.

Tip 7228, Küçük El Aletleri ‹çin Yay Balansörler
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Tip 7230 ve 7231, Orta Büyüklükte El Aletleri ‹çin
Otomatik Kilitli Yay Balansörler

2 metrelik bir halat uzunluğu sayesinde bu alet daha büyük çal›şma sahalar›n› 
kapsayabilir, taş›ma yükü ayar› ayar sonsuz vida dişlisi üzerinde kademesiz olarak 
yap›l›r. Düşme güvenliği ve yay kopma emniyeti gibi güvenlik bileşenleri ile 
birlikte hem ask› emniyeti hem de emniyet halkas› standartt›r. 

Tasar›m: 
Ask› : F›rdöndülü güvenlik kancas›
Gövde : Komple darbe ve aş›nmaya dayan›kl› plastik malzeme, k›rm›z›-   
    turuncu renkte
Halat tamburu : Aş›nmaya çok dayan›kl› ve yüksek mukavemetli plastik malzeme
Halat : Elastik halat durdurma tamponlu yüksek mukavemetli çelik halat  
   ve yükü bağlamak için vidal› karabina kanca. Halat uzunluğu halat   
  kilidi ile kademesiz olarak ayarlan›r. Bir halat kelepçesi vas›tas›yla   
  çal›şma stroğu kademesiz olarak k›salt›labilir.
Yay : Yüksek mukavemetli ve perçinli özel şerit yay, taş›ma yükü ayar›  
    kademesiz olarak sonsuz vida dişlisi üzerinden yap›l›r.

Güvenlik Donan›mlar›:
• Kontrol edilmiş güvenlik
• Çok dayan›kl› ve sağlam, darbeye karş› dayan›kl› gövde 
• ‹zole edilmiş ask› olarak f›rdöndülü güvenlik kancas›
• Yükün as›lmas› vidal› karabina kancas›
• Düşme güvenliği olarak güvenlik zinciriyle standart 
• Yay kopma emniyeti tüm yük taş›ma kapasiteleri için standart, halat 
tamburunun  bloke edilmesi için entegre edilmiş düzenek

Çal›şma Alan›:
Halat uzunluğu: 2 metre
Halat durdurma tamponu: kademesiz olarak ayarlanabilir.
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