
Tip 7211 ve 7212, Küçük El Aletleri ‹çin 
Otomatik Kilitli Yay Balansörler

Bu balansörler elektrikli ve pnömatik aletler, el aletleri, çivileme makineleri, el taray›c›lar›, 
barkodlama makineleri, ölçme cihazlar› gibi her çeşit elle kullan›lan küçük cihazlar› 
desteklemek için çok uygundurlar. Güçlü tasar›m› 7211 model serisinde güvenli ve 
sağlam bir çal›şma sağlamaktad›r. Ürün yüksek çekme-geri sarma frekans›nda 
dayan›kl›l›ğ› ile öne ç›kmaktad›r. 7212 modeli yavaş geri sarma s›ras›nda devreye 
girerek bağl› yükün geri çekilmesini durduran bir otomatik kilitleme mekanizmas›na 
sahiptir. Ek emniyet tedbiri olarak gövdede aç›lan deliğe düşmeye karş› bir bağlant› 
yap›labilir. (teslim edilen üründe bağlama eleman› yoktur)

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 karabina kanca
Yay  : Yük ayarlamas› tutamak ile kolayca yap›labilen yüksek mukavemetli  
    perçinli yüksek mukavemetli şerit yay
Özellikler  : Otomatik kilitlemeli 7212 modeli ‹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: 2,5 metre
Halat durdurma tamponu: kademesiz olarak ayarlanabilir.

Tip 7221 ve 7222, Orta Büyüklükte El 
Aletleri ‹çin Otomatik Kilitli Yay Balansörler
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7221 modeli gerçek işletme dayan›kl›l›ğ› için tasarlanm›şt›r. Çok iyi, yumuşak geri 
sarma davran›ş› ve 3 metrelik halat uzunluğuyla her uygulama alan›nda kendini 
gösterir. 2kg'dan 14kg'a kadar olan ağ›rl›klar›n yüklenebilmesi ile kaba uygulamalarda 
istenilen şartlar› sağlar. Yüksek kalitesi ve emniyetli oluşu, montaj bantlar›nda el 
aletleri için kullan›mda ve makine montaj›nda tam anlam›yla kendini göstermektedir. 
Taş›ma yay› ve halat gibi y›pranmas› mümkün parçalar kolay değiştirilebilirdir ve 
y e d e k p a r ç a o l a r a k d ü ş ü n ü l e b i l i r l e r

Tasar›m:

Ask› : F›rdöndülü vidal› karabinas› kancas› 
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 vidal› karabina kanca. Halat uzunluğu halat   
  kilidi ile kademesiz olarak ayarlan›r. ‹steğe bağl› olarak daha uzun   
  halat verilebilir.
Yay : Yüksek mukavemetli ve bandajlanm›ş özel şerit yay, kademesiz   
    yük ayar›.
Özellikler : Otomatik kilitlemeli 7222 modeli

Güvenlik Donan›mlar›:
• Kontrol edilmiş güvenlik
• Dayan›kl› ve sağlam gövde
• ‹zole edilmiş ask› olarak f›rdöndülü vidal› karabina kanca
• Yay kopma emniyeti ve güvenlik zinciriyle standart
• Halat tamburu bloke edilebilir.

Çal›şma Alan›:
Halat uzunluğu: 3,0 metre 
Halat durdurma tamponu: kademesiz olarak ayarlanabilir.
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