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Tomasz Kurzacz
Najprostszym rodzajem balansera jest zwykła 

sprężyna, która – odpowiednio zamocowana 

– potrafi zniwelować ciężar narzędzia oraz utrzymy-

wać je w zasięgu ręki operatora. Takie rozwiązania 

stosuje się np. w przemyśle elektronicznym i precy-

zyjnym montażu (np. do podtrzymywania niewielkiej 

lutownicy).

Generalnie w przemyśle stosuje się zwykle więk-

sze balansery, mogące niwelować ciężar do kilkuset 

kg. Większość urządzeń tego typu jest zbudowana na 

bazie mechanizmu sprężynowego zwijającego linkę 

uzupełnionego o elementy zwiększające bezpieczeń-

stwo (hamulce, regulatory naciągu). Na rynku można 

także znaleźć balansery o sztywnych ramionach, któ-

re są jakby miniaturowymi manipulatorami. Różnica 

jest taka, że w przypadku manipulatorów operujemy 

ładunkiem, natomiast balanser operuje narzędziem, 

które musi być często używane bardzo elastycznie.

Ceny takich urządzeń nie są duże – zaczynają 

się od praktycznie 200 zł, natomiast zaawansowane 

balansery o dużym udźwigu mogą kosztować nawet 

do 8 tys. zł.

Zasada działania
Balanser służy do podwieszenia narzędzia. Nawet 

przy niewielkiej wadze małego klucza pneumatycz-

nego czy wkrętarki operator musi nim pracować 

przez całą zmianę. Balanser niweluje ciężar 

podwieszonego narzędzia, dzieki czemu manew-

rowanie – zwłaszcza ciężkim narzędziem – jest 

bezproblemowe i umożliwia długotrwałą pracę 

operatorowi. 

Balansery wyposażone są zwykle w mechanizm 

sprężynowo-zapadkowy. Mechanizm sprężynowy 

w połączeniu z linką, na której zawieszone jest 

narzędzie, pozwala na swobodne opuszczenie lub 

podniesienie narzędzia przy minimum wysiłku. Żeby 

zatem odpowiednio dobrać balanser do wykonywa-

nej pracy należy znać ciężar narzędzia, które będzie 

podwieszone do urządzenia. 

Dzięki wyeliminowaniu wysiłku praca jest bez-

pieczniejsza, tym bardziej, że odpowiednie zabezpie-

czenia zapobiegają upadkowi narzędzia na posadz-

kę. Zmniejsza się tym samym liczba przypadkowych 

uszkodzeń sprzętu.

Balansery

Balansery lub inaczej – odciążniki, służą do zniwelowania 
ciężaru narzędzia, którym musi posługiwać się operator. 
Zwykle są podwieszane do specjalnych wysięgników lub 
elementów konstrukcyjnych. Urządzenia te ułatwiają pracę 
operatorowi i zwiększają bezpieczeństwo.

Źródło: Ingersoll Rand
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szczególne znaczenie w przypadku 

pracy w przemyśle spożywczym 

(w takim przypadku stosuje się 

także gładkie i polerowane 

obudowy, co ułatwia utrzyma-

nie czystości). Można także 

spotkać balansery z linka-

mi z tworzyw sztucznych 

(np. polipropylenu). Dla 

wydłużenia żywotności 

linki stosuje się specjalne 

prowadniki linki z mate-

riału nieścieralnego (np. 

tworzyw).

Część urządzeń wyposażo-

na jest w mechanizm blokowa-

nia linki w dowolnym położeniu.

Obudowy balanserów mogą być 

wykonane z tworzywa lub metalu 

(głównie aluminium oraz stal). Two-

rzywa (np. nylon) znajdują zastosowanie 

w przypadku balanserów o najmniejszym 

udźwigu, choć spotyka się urządzenia 

z obudową wykonaną z blachy. W balanse-

rach o większym udźwigu stosuje się obudo-

wy odlewane z aluminium. Sam bęben może 

być metalowy lub wykonany z tworzywa 

sztucznego.

Charakterystyka balanserów
Urządzenia te charakteryzują się 

różnym wykonaniem. Przy doborze 

balansera należy brać pod uwagę 

następujące parametry:

• udźwig,

• długość linki,

• rodzaj linki,

• rodzaj obudowy (materiał 

wykonania),

• rodzaj haka, 

• możliwość regulacji,

• inne funkcjonalności i de-

tale wykonania.

Typowe balansery linkowe 

mają udźwig od 0,2 do nawet 

180 kg. Im mniejszy udźwig tym 

mniejszy zakres równoważonej wagi 

i możliwości regulacji. Zatem balanser 

o udźwigu  rzędu 1–3 kg będzie miał 

zakres udźwigu ok. 1 kg, natomiast urzą-

dzenie o bardzo dużym udźwigu (do 180 

kg) charakteryzować się będzie zakresem ok. 

20 kg. Spotyka się balansery o znacznie więk-

szych zakresach udźwigu, np. od 2 do 14 kg (

Linka może mieć długość od ok. 80 

cm do 3 m. Najczęściej w urządzeniach 

tego typu stosuje się linki nierdzewne, co ma 

Źródło: Tubes 
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średnio w obudowę. W bardziej zaawansowanych 

konstrukcjach jest on wyposażony w mechanizm 

obrotowy (krętlik) umożliwiający obracanie balan-

sera wokół osi pionowej. Można także zastosować 

stabilizator obrotu haka (regulacja ustawienia 

kąta haka), dzięki czemu urządzenie przyjmuje 

ustalone położenie. Hak może być zamocowany na 

łożysku ślizgowym lub kulkowym.

Każdy balanser jest wyposażony w regulację 

obciążenia (np. za pomocą śruby ślimakowej). 

Dzięki temu można precyzyjnie ustalić naciąg 

sprężyny i tym samym zrównoważyć wagę pod-

wieszonego narzędzia.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa stosuje się: 

otwory w obudowie umożliwiające kontrolę stanu 

linki, blokady, hamulce, ograniczniki pozycji 

a także dodatkowe zabezpieczenie w postaci 

łańcucha podtrzymującego podtrzymującego 

przypadku zerwania linki.

Balansery mogą być także specjalnie przygo-

towane do współpracy z narzędziami pneuma-

tycznymi lub elektrycznymi. W takim przypadku 

wyposaża się je w uchwyty lub zwijacze do prze-

wodów pneumatycznych lub elektrycznych.

Ciekawe rozwiązanie proponuje firma 3arm. 

W jej ofercie znajdują się balansery o sztywnych 

ramionach. Zapewniają one bardzo precyzyjne 

prowadzenie zamocowanego narzędzia.

Balansery w wersji ATEX
Balansery, które pracują w środowisku zagrożonym 

wybuchem muszą spełniać wymagania dyrekty-

wy ATEX. Tego typu urządzenia produkuje m.in. 

firma Tecna. Szczelna obudowa wykonana jest 

z aluminium, natomiast linkę wykonano ze stali 

nierdzewnej. Pozostałe parametry są podobne jak 

w przypadku standardowych balanserów, a więc: 

jest możliwość regulacji obciążenia za pomocą 

śruby ślimakowej, system zapobiegający upadkowi 

narzędzia w przypadku pęknięcia sprężyny, bloka-

da linki na żądanej wysokości, regulacja zakresu 

pracy linki, obrotowy bęben stożkowy z łożyskami 

kulkowymi, przewód ukryty w przeciwciernym 

materiale, hak mocujący z łożyskiem kulkowym, 

wymienny moduł sprężyny, hamulec oraz możli-

wość blokady balansera z podłogi.

Rynek
Ponieważ balansery są urządzeniami bardzo prosty-

mi oraz stosunkowo tanimi, ich sprzedażą zajmuje 

się wiele firm. Wśród nich można wymienić takie 

jak: ANB, ARCHIMEDES, Atlas Copco, Balanser.pl, 

Bosch, Carl Stahl Tech Sernice, EMPORO, ERKA, FEIN, 

FIGEL, GUDEPOL, HAK, Inform, Ingersoll Rand, JAG-

-MAR, JAROMIL Jarosław Milewski, KOMEL, Kone-

cranes, LASKA Technika Przemysłowa, Moto-Profil, 

Penny Dobroszyce, Pneumat System, PNEUMATI-

CON, Pneumatig, PressMann, PROSERVICE, REACH, 

Robtools SMT, RS Components, Spaw, TECHSYSTEM, 

transprotec, Tubes International, Würth. 

W sprzedaży dostępne są urządzenia marek 

takich jak 3arm, ASTA, ATB (Konecranes), Atlas Cop-

co, CARL STAHL KROMEK (CSK), DALEX, Desoutter, 

ENDO, FEIN, GudePol, IRAX (Ingersoll Rand), Ma-

gnum, Mighty Selen (M7), RS, Sumake, Tecna, TIGON, 

Transprotect, Würth, Yale. 

Źródło: Würth 

Przy wyborze balansera należy kierować się tym, by 
zakres nastaw nie był zbyt duży, co daje możliwość 
w miarę płynnego nastawienia wagi oraz – co bardzo 
istotne – wolnego powrotu. Każdy balanser powinien 
być dodatkowo zabezpieczony linką o 100 mm dłuższą 
od nastawionej pozycji. 

Balanser pracuje tylko w pozycji góra dół. Me-
chanizm odśrodkowy blokuje balanser w przypadku 
zbyt szybkiego spadania. Wszystkie zewnętrzne części 
metalowe wymagają smarowania smarami nie zawiera-
jącymi kwasów.

Balanser do 60 kg ma dodatkowo hamulec blokują-
cy linę w celu np.: wymiany narzędzia.

W przypadku , gdy operator porusza narzędziem 
zamocowanym do balansera w różnych kierunkach, 
wymagane jest stosowanie specjalnego krętlika (haka 
obrotowego), zapobiegającego skręcaniu się liny.

Firma FEIN jako producent narzędzi przemysło-
wych w większość swych maszyn ma specjalne otwory 
w obudowie do mocowania uchwytu do balansera.

Źródło: FEIN

Balansery


