
2 metrelik halat uzunluğu sayesinde bu balansör daha büyük çal›şma alanlar›n› 
kapsayabilir. Taş›ma yükü ayar› sonsuz vida dişlisi üzerinden rahatça yap›l›r. Düşme 
güvenliği ve yay kopma emniyeti gibi güvenlik bileşenleri ve ask› emniyeti ile yükleme 
için f›rdöndülü karabina kancas› standartt›r. Halat kelepçesi ile çal›şma alan›n›n 
azalt›labilmesi bu balansörleri çal›şma ortam›na en iyi şekilde uyarlar. 7236 modelinde 
yavaş geri sarma s›ras›nda devreye girerek bağl› yükün geri çekilmesini durduran 
o t o m a t i k k i l i t l e m e m e v c u t t u r .

Tasar›m :

Ask› : F›rdöndülü güvenlik kancas›
Gövde : Kum kal›ba döküm yüksek mukavemetli alüminyum
Halat tamburu : Kum kal›ba döküm yüksek mukavemetli alüminyum
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
• F›rdöndülü güvenlik kancas›
• Yükün as›lmas› için 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.

Tip 7235 ve 7236, Orta Büyüklükte El Aletleri
‹çin Otomatik Kilitli Yay Balansörler

Tip 7241, Ağ›r Hizmet Otomatik Kilitli Balansörler
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Tasar›m:
 
Ask› : F›rdöndülü vidal› karabina kancas›
Gövde : Yüksek mukavemetli kum kal›ba döküm alüminyum
Halat tamburu : Yüksek mukavemetli kum kal›ba döküm alüminyum
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 çevresi tamam›yla kapat›lm›ş ve perçinli 
özel     şerit yay
Yatak şekli : Çift tarafl› kapal› rulman 
Özellikler : ‹steğe bağl› olarak daha uzun halat ile teslim edilebilir. Manuel   
    olarak kilitlemeli model mevcuttur.

Güvenlik Donan›mlar›:
• Kontrol edilmiş güvenlik
• Çok dayan›kl› ve sağlam, darbeye karş› dayan›kl› alüminyum gövde
• F›rdöndülü güvenlik kancas›
• Halat çekme s›n›rlamas› sayesinde aş›r› yük korumas› 
• Yükün as›lmas› için f›rdöndülü 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 
• Halat ucunun emniyeti için verilen halat k›skac›
• Beklenmeyen kullanma hasarlar›na karş› koruma olarak boşta dönme 
mekanizmas›

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