
BALANSÖRLER

Yay Balansörleri
Sıfır Ağırlık Balansörleri
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YAY BALANSÖR VE SIFIR A⁄IRLIK BALANSÖRÜ

Güvenlik zinciri

Özel geliştirilmiş
taş›y›c› yay sistemi

GS işareti (Geprüfle
Sicherheit). 5 kat 
güvenlik faktörü

Ayarlanabilir halat s›n›rlay›c› (standart)

Halat giriş ağz›

Düşük dönme eğilimli özel halat

Vidal› ayarlanabilir
güvenlik mandall› kanca

Kanca pozisyon ayar pimi

3 kg ve üstü kapasiteler için
standart yay k›r›lma

güvenlik sistemi

H›zl› ve kolay
halat değiştirme sistemi

H›zl› ve güvenli
kapasite ayar›

Elastik halat sonland›rma
eleman›

Ayarlanabilir 
halat soketi

Vidal› karabina kanca 
(standart)

» Avantajlar›:

• Sorunsuz iş ak›ş›
• Yorulmadan çal›şabilme
• Kullan›c› ve makinelerde düşük y›pranma
• Çok yüksek çal›şma güvenliği
• Bak›m› çok kolay
• Çok uzun çal›şma ömrü
• Teslimat kolayl›ğ›
• Devaml› yenilenen ürün gam›
• Yerinde ve doğrudan tamir 

» Yay Balansör

Carl Stahl Kromer yay balansörlerde 
yap›sal olarak halat çekildikçe geri çekme 
kuvveti artmaktad›r. Tak›lan yük yay 
balansördeki yay kuvveti vas›tas›yla geri 
çekilmektedir ve çal›şma alan›nda diğer 
alet veya cihazlar için yer kazan›lmaktad›r. 
Çok düzgün değişerek artan yay kuvveti 
hassas çal›şmay› temin etmektedir.

» S›f›r Ağ›rl›k Balansörleri
Carl Stahl Kromer s›f›r 
ağ›rl›k balansörlerinin ay›rt 
edici özelliği konik 
yap›daki halat 
tamburlar›d›r. Bu tasar›m 
bütün halat parças› 
üzerinde hemen hemen 
eşit olan bir geri çekme 
kuvveti sağlamaktad›r. 
Bunun sonucunda as›lan 
yükün kullan›m›na göre 
pozisyonu muhafaza edilir. 
Üstelik çok hassas 
çal›şmalarda geri çekme 
kuvvetinde art›ş 
kaydedilmez. Bu nedenle 
el aletleri Carl Stahl 
Kromer s›f›r yük balansörü 
ile kullan›ld›ğ›nda uzun 
sürelerde bile yorulmadan 

» Otomatik Kilitleme

» Patentli Boşta Dönme Mekanizmas›

Otomatik kilitleme önceden belirlenmiş pozisyonlarda zaman›ndan önce 
geri çekilmenin durdurulmas›n› sağlamaktad›r. Çal›şma yükü yavaşça geri 
çekildiği zaman aktif olur. H›zl› geri çekilmede otomatik kilit aktif değildir. 
Bu özellikle baz› uygulamalarda çal›şma ergonomisinde aç›k bir iyileştirme 
meydana getirmektedir. Örneğin çeşitli çal›şma ad›mlar› aras›nda as›lan 
yükün tamamen ilk pozisyonuna geri dönmemesi istendiğinde aç›k bir 
avantaj sağlar. Otomatik kilitleme çeşitli yay balansörler ve s›f›r ağ›rl›k 
balansörleri için mevcuttur. Lütfen bu amaçla her defas›nda uygun ürün 
tar i f ler in i göz önünde bulundurunuz.

Patentli boşta dönme mekanizmas› 7241, 7248, 7251 ve 7261 model 
balansörler için yanl›ş kullanmaya karş› koruma sağlamaktad›r.  Bu 
mekanizma yay›n fazla gerilerek yanl›şl›kla kopmas›n› önler. Eksi yönde 
çok artan gevşeme art›k boşa döner ve daha fazla yaya aktar›lmaz. 
Sonuçta yanl›ş kullan›m önlenir ve böylece çal›şma ömrü önemli ölçüde 
artar. Bu yeni tasar›m 7241, 7248, 7251 ve 7261 model serisindeki tüm 
cihazlar›m›zda standart olarak entegre edilmiştir.
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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

0.6

0.6

0.5 - 1.2

1.0 - 2.0

3900 00 01

3900 00 02

Art No. Kapasite
aralığı
(kg)

Halat
uzunluğu

(m)

Ağırlık
(kg)

2.0

2.0

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.

Tip 7200, Küçük El Aletleri ‹çin Yay Balansörler

0.4

0.5

0.6 

0.0 - 0.5

0.3 - 1.5

1.2 - 2.5

3900 00 03

3900 00 04

3900 00 05

Art No. Kapasite
aralığı
(kg)

Halat
uzunluğu

(m)

Ağırlık
(kg)

1.6

1.6

1.6
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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

0.8

0.8

0.5 - 2.0

1.5 - 3.0

3900 00 06

3900 00 07

Art No.
(kilitleme
sistemli )

Kapasite
aralığı
(kg)

Halat
uzunluğu

(m)

Ağ›rl›k
(kilitleme
sistemli

model) kg

2.5

2.5

3900 00 08

3900 00 09

Art No.
(kilitleme
sistemsiz )

Ağ›rl›k
(kilitleme
sistemsiz
model) kg

0.9

0.9
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.

3.3

3.7

3.7

3.9

2.0 - 5.0

4.0 - 8.0

7.0 - 10.0

10.0 - 14.0

3900 00 10

3900 00 11

3900 00 12

3900 00 13

Art No.
(kilitleme
sistemli )

Kapasite
aralığı
(kg)

Halat
uzunluğu

(m)

Ağ›rl›k
(kilitleme
sistemli

model) kg

3.0

3.0

3.0

3.0

3900 00 14

3900 00 15

3900 00 16

3900 00 17

Art No.
(kilitleme
sistemsiz )

Ağ›rl›k
(kilitleme
sistemsiz
model) kg

3.5

3.8

3.8

4.0
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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

SIFIR A⁄IRLIK BALANSÖRLER‹

1.3

1.4

1.5

1.5

1.5

0.4 - 1.2

1.2 - 2.6

2.6 - 3.8

3.8 - 5.2

5.2 - 6.5

3900  00 18

3900  00 19
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3900  00 21
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Art No. Kapasite
aralığı
(kg)

Halat
uzunluğu

(m)

Ağırlık
(kg)

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

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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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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2.0

2.0

2.0

2.0

3900 00 39

3900 00 40

3900 00 41

3900 00 42

Art No.
(kilitleme
sistemsiz )

Ağ›rl›k
(kilitleme
sistemsiz
model) kg

8.90

10.00

10.60

10.85

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.

14.8

15.2

16.9

17.3

18.7

19.7

19.9

12.0 - 20.0

20.0 - 30.0

30.0 - 45.0

45.0 - 60.0

60.0 - 75.0

75.0 - 90.0

90.0 - 100.0

3900 00 43

3900 00 44

3900 00 45

3900 00 46

3900 00 47

3900 00 48

3900 00 49

Art No.
(kilitleme
sistemli )

Kapasite
aralığı
(kg)

Halat
uzunluğu

(m)

Ağ›rl›k
(kilitleme
sistemli

model) kg

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

3900 00 50

3900 00 51

3900 00 52

3900 00 53

3900 00 54

3900 00 55

3900 00 56

Art No.
(kilitleme
sistemsiz )

Ağ›rl›k
(kilitleme
sistemsiz
model) kg

15.0

15.4

17.1

17.5

18.9

19.9

21.1
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Tasar›m:

Ask› : F›rdöndülü güvenlik kancalar›, pozisyonlanabilir. 
Gövde : Yüksek mukavemetli bas›nçl› döküm alüminyum 
Gövde kapağ› : Yüksek mukavemetli bas›nçl› 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.

Güvenlik Donan›mlar›:
• Kontrol edilmiş güvenlik   
• Çift halatl› tasar›m
• Çok dayan›kl› ve sağlam, darbeye karş› dayan›kl› alüminyum gövde
• F›rdöndülü güvenlik kancas›   
• Yükün as›lmas› için vidal› karabina kancas› 
• Yay kopma emniyeti tüm yük taş›ma kapasiteleri için standart, halat tamburunun     
bloke edilmesi için entegre edilmiş düzenek 
• Düşme güvenliği olarak güvenlik zinciriyle standart 
• Halat ucunun emniyeti için verilen halat k›skac›
• Beklenmeyen kullanma hasarlar›na karş› koruma olarak boşta dönme 
mekanizmas›

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

Tip 7248, Yüksek Güvenlikli Ağ›r Hiz. Balansörleri

17.1

17.5

19.2

19.6

21.0

22.0

23.2

12.0 -20.0

20.0 -30.0

30.0 -45.0

45.0 -60.0

60.0 -75.0

75.0 -90.0

90.0 -100.0

3900 00 57

3900 00 58

3900 00 59

3900 00 60

3900 00 61

3900 00 62

3900 00 63

Art No. Kapasite
aralığı
(kg)

Halat
uzunluğu

(m)

Ağırlık
(kg)

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

Tip 7251, Ağ›r Hizmet Balansörleri

Tasar›m:

Ask› : F›rdöndülü güvenlik kancalar›, pozisyonlanabilir.
Gövde : Yüksek mukavemetli kum kal›ba döküm alüminyum
Gövde kapağ› : 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
Özellik : ‹steğe bağl› olarak daha uzun halat teslim edilebilir

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 vidal› karabina kancas› 
• Düşme güvenliği olarak güvenlik zinciriyle 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:3 metre  
Halat durdurma tamponu: kademesiz olarak ayarlanabilir.

25.0

26.0

27.0

28.0

29.0

30.0

32.0

41.8

43.2

44.6

46.0

46.4

46.7

47.0

47.3

15.0 - 25.0

25.0 - 35.0

35.0 - 50.0

50.0 - 65.0

65.0 - 80.0

80.0 - 90.0

90.0 - 100.0

100.0 - 115.0

115.0 - 130.0

130.0 - 140.0

140.0 - 150.0

150.0 - 170.0

170.0 - 180.0

180.0 - 190.0

190.0 - 200.0

3900  00  64

3900  00  65

3900  00  66

3900  00  67

3900  00  68

3900  00  69

3900  00  70

3900  00  71

3900  00  72

3900  00  73

3900  00  74

3900  00  75

3900  00  76

3900  00  77

3900  00  78

Art No. Kapasite
aralığı
(kg)

Halat
uzunluğu

(m)

Ağırlık
(kg)

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0
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Ağ›r ve çok ağ›r yükler için balansörlerde 7261 300 kg'a kadar olan taş›ma 
kuvvetiyle ürün gam›m›z›n zirvesindedir. Gayet sağlam olan tasar›m bu modelin en 
zor koşullar alt›nda güvenli ve gayet uzun ömürlü çal›şmas›n› sağlamaktad›r.

Tasar›m:

Ask› : F›rdöndülü güvenlik kancalar›, pozisyonlanabilir.
Gövde : Yüksek mukavemetli kum kal›ba döküm alüminyum
Gövde kapağ› : 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
Özellik : ‹stek üzerine daha uzun halat ile teslim edilebilir.

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 vidal› karabina kancas› 
• Düşme güvenliği olarak güvenlik zinciriyle 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:1,5 metre 
Halat durdurma tamponu: kademesiz olarak ayarlanabilir.

7223 modeli bir çelik halat yerine haval› (pnömatik) el aletleri için bas›nçl› hava 
kaynağ› olanağ›n› sunmaktad›r. 800mm'lik çal›şma stroğu ile bu yay balansör 
pnömatik aletlerin ihtiyaçlar›na göre ergonomik olarak düzenlenmiştir. 

Özel tasar›m›, ayr›ca sağlam hava hortumu ile kullan›c›ya 6 bar bas›nçta 900 l/dak'l›k 
debide hava sunmaktad›r. Maksimum işletme bas›nc› uygulamada taleplere göre 10 
bara kadar artt›r›labilmektedir. Burada da taş›ma yay› gibi tüm parçalar›n çok kolay 
değiştirilme olanağ› ve uzun süreli olmas› tasarlanm›ş ömür kullan›c›n›n yüksek 
memnuniyetini garanti etmektedir. 
Ayr›ca bu hava hortumlu yay balansörler en küçük tasar›m olan sadece 0,4-1,2 kg 
taş›ma kapasitesinde bile düşme güvenliği için standart güvenlik zincirine sahiptir.

Tasar›m:

Ask› : F›rdöndülü vidal› karabina kancalar› 
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 : Yüksek mukavemetli ve hasar-stabil hava hortumu, CEJN marka h›zl›  
   bağlanabilir  kaplinle 5 mm iç genişlik. Pnömatik alete bağlant› 1/4”   
  standart bağlant›, çal›şma stroğu kademesiz olarak azalt›labilir.
Yay : Yüksek mukavemetli ve perçinlenmiş özel şerit yay
Özellikler : ‹steğe bağl› olarak daha uzun hortum ile teslim edilebilir.

Güvenlik donan›mlar›:
• Kontrol edilmiş güvenlik
• Dayan›kl› ve sağlam gövde
• ‹zole edilmiş ask› olarak f›rdöndülü vidal› karabina kanca
• Düşme güvenliği olarak güvenlik zinciriyle standart
• Aş›nmaya aş›r› dayan›kl› hava borusu

Çal›şma alan›:
Hortum uzunluğu: 0,8 metre 
Halat durdurma tamponu: kademesiz olarak ayarlanabilir.
Maksimum işletme bas›nc›: 10 bar     
Hava ak›ş›: 6 bar'da 900 litre/dakika

Tip 7261, Ağ›r Hizmet Balansörleri Tip 7223, Hava Hortumlu Yay Balansörler

46.0

47.5

49.0

51.0

53.0

55.0

150.0 - 175.0

175.0 - 200.0

200.0 - 225.0

225.0 - 250.0

250.0 - 275.0

275.0 - 300.0

3900  00  79

3900  00  80

3900  00  81

3900  00  82

3900  00  83

3900  00  84

Art No. Kapasite
aralığı
(kg)

Halat
uzunluğu

(m)

Ağırlık
(kg)

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.2

1.3

1.4

0.4 - 1.2

1.2 - 2.2

2.2 - 3.0

3900  00  85

3900  00  86

3900  00  87

Art No. Kapasite
aralığı
(kg)

Halat
uzunluğu

(m)

Ağırlık
(kg)

0.8

0.8

0.8
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AIR 7211 model serisi 7211 standart model serisi ile tamamen ayn›d›r, bu özel 
tasar›mda ayn› zamanda bir spiral hortum mevcuttur. Bu hortum bas›nçl› havan›n 
iletimini sağlamaktad›r. Böylece AIR 7211 model serisi uzun çekme pay› gerektiren 
pnömatik el aletlerinin hava ile desteklenmesi için çok uygundur. Spiral hortum 
2.5m'lik tüm çekme pay› boyunca sorunsuz şekilde kullan›labilecek tarzda 
tasarlanm›ş ve monte edilmiştir. AIR 7212 modeli otomatik kilitleme özelliği de 
sunmaktad›r. Spiral hortumu 9x13 ve 11x6 ölçülerinde sunuyoruz.  Tüm diğer 
özellikler 7211 model serisiyle ayn›d›r.

Tasar›m:
Hortum Tipleri: 9x13 ve 11x16

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›:
Hortum uzunluğu: 2,5 metre 
Halat durdurma tamponu: kademesiz olarak ayarlanabilir.

Tip 7211 ve 7212, Küçük Haval› El Aletleri ‹çin 
Otomatik Kilitli Spiral Hortumlu Yay Balansörler

Tip 7211 ve 7212, Orta Büyüklükte Haval› El
Aletleri ‹çin Otomatik Kilitli Spiral Hortumlu
Yay Balansörler

Hortum tipi 9 x 13

0.5 - 2.0

1.5 - 3.0

1.3

1.3

3900 00 88

3900 00 89

Art No.
(kilitleme
sistemli )

Kapasite
aralığı
(kg)

Halat
uzunluğu

(m)

Ağ›rl›k
(kilitleme
sistemli

model) kg

1.4

1.4

3900 00 90

3900 00 91

Art No.
(kilitleme
sistemsiz )

Ağ›rl›k
(kilitleme
sistemsiz
model) kg

2.5

2.5

0.5 - 2.0

1.5 - 3.0

1.9

1.9

3900 00 92

3900 00 93

Art No.
(kilitleme
sistemli )

Kapasite
aralığı
(kg)

Halat
uzunluğu

(m)

Ağ›rl›k
(kilitleme
sistemli

model) kg

2.0

2.0

3900 00 94

3900 00 95

Art No.
(kilitleme
sistemsiz )

Ağ›rl›k
(kilitleme
sistemsiz
model) kg

2.5

2.5

Hortum tipi 11 x 16

AIR 7221 model serisi 7221 standart model serisi ile tamamen ayn›d›r, bu özel 
tasar›mda ayn› zamanda bir spiral hortum mevcuttur. Bu hortum bas›nçl› havan›n 
iletimini sağlamaktad›r. Böylece AIR 7221 model serisi uzun çekme pay› gerektiren 
pnömatik el aletlerinin hava ile desteklenmesi için çok uygundur. Spiral hortum 
3m'lik tüm çekme pay› boyunca sorunsuz şekilde kullan›labilecek tarzda 
tasarlanm›ş ve monte edilmiştir.

Tasar›m:
Hortum tipi: 9x13 ve 11x16

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›:
Hortum uzunluğu: 3 metre 
Halat durdurma tamponu: kademesiz olarak ayarlanabilir.

Hortum tipi 9 x 13

3.9

4.2

4.2

4.4

2.0 - 5.0

4.0 - 8.0

7.0 - 10.0

10.0 - 14.0

3900 00 96

3900 00 97

3900 00 98

3900 00 99

Art No.
(kilitleme
sistemli )

Kapasite
aralığı
(kg)

Halat
uzunluğu

(m)

Ağ›rl›k
(kilitleme
sistemli

model) kg

3.0

3.0

3.0

3.0

3900 01 00

3900 01 01

3900 01 02

3900 01 03

Art No.
(kilitleme
sistemsiz )

Ağ›rl›k
(kilitleme
sistemsiz
model) kg

4.0

4.4

4.4

4.5

Hortum tipi 11 x 16

4.2

4.6

4.6

4.8

0.2 - 5.0

4.0 - 8.0

7.0 - 10.0

10.0 - 14.0

3900 01 04

3900 01 05

3900 01 06

3900 01 07

Art No.
(kilitleme
sistemli )

Kapasite
aralığı
(kg)

Halat
uzunluğu

(m)

Ağ›rl›k
(kilitleme
sistemli

model) kg

3.0

3.0

3.0

3.0

3900 01 08

3900 01 09

3900 01 10

3900 01 11

Art No.
(kilitleme
sistemsiz )

Ağ›rl›k
(kilitleme
sistemsiz
model) kg

4.3

4.7

4.7

4.9
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Üçgen
bağlantı

Çatal 
anahtar

Bağlantı
mapası

Zincir
limitörü

Zincir dişlisi

El zincir
braketi

Yük
zinciri

Yük
kancası

Dairesel 
el zinciri

Bağlantı
mapası

Zincir
limitörü
Zincir
dişlisi
El zincir
braketi

Yük
zinciri

Dairesel 
el zinciri

Yük
kancası

Çeşitli asimetrik yük kaldırmalarına,özellikle araçlardaki motor ve sürücüleri monte/demonte
ederken yük üzerinde oluşacak eğimi kontrol etmeye yarar.

AS‹METR‹K YÜK KALDIRMA CERASKALI

ATEX ONAYLI
PATLAMA KORUMALI

EX-PROOF CERASKAL VE �ARYO

Özellikler

• Katagori II - yüksek emniyet- 

 Sertifikasyon : Ex II 2 GD c IIC T4 IIIC T135°C

• ATEX Yönetmeliği 94/9/EC ve Makine Emniyet 

 Yönetmeliği 2006/42/EC ye göre üretilmiştir.

• Özellikle patlayıcı ortamlarda (ATEX) kullanım

 amacıyla tasarlanmıştır.

• Ürünler özel olarak kaplanmıştır.

• Farklı kapasitelerde, yüksekliklerde seçeneklerimiz mevcuttur.

• Paslanmaz çelik yük zinciri opsiyonel olarak temin edilebilir.

• Aşırı yük koruması opsiyonel olarak temin edilebilir.

‹lgili Standart ve Yönetmelikler
• DIN EN 13155 - Vinçler
• BGI 556
• 2006/42/EC Makine Emniye Yön.
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