
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
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