
Tip 5200, Küçük El Aletleri ‹çin Yay Balansörler

YAY BALANSÖRLER

Bir aletin 3. boyutta önceden kararlaşt›r›lm›ş pozisyonda her seferinde haz›r 
tutulmas› gerektiğinde, 0,5kg ve 2,5kg aras›nda kademesiz ayarlanabilir yükler için 
yay balansör kullan›labilir. 2,0 metrelik halat uzunluğuyla bu modelin yeterli halat 
rezervi her zaman vard›r ve ayr›ca yük daha büyük mesafeden as›lm›ş olsa bile 
geçerli pozisyona geri sarma yap›labilir. Gövde ve halat tamburu için özel plastik 
malzeme kullan›lmas› ve bununla birlikte seçilen özel yay malzemesi bu modeli 
çal›şma sahas›nda ideal yard›mc› yapmaktad›r.

Tasar›m:

Gövde : Darbe ve aş›nmaya dayan›kl› plastik malzeme 
Halat Tamburu : Aş›nmaya dayan›kl› plastik malzeme
Halat : Elastik halat durdurma tamponlu yüksek mukavemetli polyamid  
    halat ve yükü bağlamak için hafif karabina kanca
Yay : Yük ayarlamas› tutamak ile kolayca yap›labilen yüksek 
mukavemetli     şerit yay.

Güvenlik Donan›mlar›:
• Çevresi tamamen kapal› monte edilmiş ünite 
• Dayan›kl› ve sağlam gövde
• ‹zole edilmiş ask›

Çal›şma alan›:
Halat uzunluğu: 2,0 metre
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Bu alet 3. boyutta önceden kararlaşt›r›lm›ş pozisyonda haz›r tutulmas› gereken tüm 
hafif, elle tutulan aletler için en uygun olan›d›r. 1,6 metrelik kullan›labilir halat 
uzunluğuyla her çal›şma alan› genişçe kapsan›r. Kolay ve optimize edilmiş yük ayar 
tutamağ›yla bu yay balansör modeline göre 0,0'dan 2,5 kg'a kadar gerekli yük 
ayar›na çok kolayca getirilebilir.Gövde ve halat tamburu için özel plastik malzeme 
kullan›lmas› ve bununla birlikte seçilen özel yay malzemesi bu modeli çal›şma 
sahas›nda ideal yard›mc› yapmaktad›r.

Tasar›m:
Gövde : Darbe ve aş›nmaya dayan›kl› plastik malzeme, k›rm›z›- turuncu 
renkte 
Halat tamburu : Aş›nmaya dayan›kl› plastik malzeme
Halat : Elastik halat durdurma tamponlu yüksek mukavemetli çelik halat 
ve     yükü bağlamak için hafif karabina kanca
Yay : Yük ayarlamas› tutamak ile kolayca yap›labilen yüksek 
mukavemetli     özel şerit yay.
Özellikler : ‹steğe bağl› olarak spiral hortumla birlikte uzun halatl› model   
    mevcuttur (bkz. hava hortumlu yay balansörler)

Güvenlik Donan›mlar›:
• Kontrol edilmiş güvenlik
• Çevresi tamamen kapal› monte edilmiş ünite 
• Dayan›kl› ve sağlam gövde
• ‹zole edilmiş ask› 
• Güvenlik zinciriyle standart

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