
Instrukcja obsługi i konserwacji 

balansera bębnowego i  
balansera  bębnowego z przewodem 

Typ FZ 1 – nr art. D 070 004 0,4 do 1,0 kg 
Typ FZ 2 – nr art. D 070 005 1,0 do 2,0 kg 
Typ FZ 3 – nr art. D 070 006 2,0 do 3,0 kg 

Typ FZ 4 – nr art. D 070 007 2,0 do 4.0 kg 
Typ FZ 6 – nr art. D 070 008 4,0 do 6,0 kg 
Typ FZ 8 – nr art. D 070 009 6,0 do 8,0 kg 

Typ FZS 1 – nr art. D 070 012 0,4 do 0,8 kg 
Typ FZS 2 – nr art. D 070 013 0,8 do 1,5 kg 
Typ FZS 3 – nr art. D 070 014 1,2 do 2,5 kg

Wydanie z dnia 2004/11/als-08 



Bardzo dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo nas i nasze produkty. Prosimy 
przeczytać najpierw dokładnie niniejszą instrukcję obsługi i konserwacji, zanim przystąpią 
Państwo do pracy z balanserem bębnowym. Poniższa instrukcja zawiera ważne 
wskazówki, konieczne dla zapewnienia bezpiecznej pracy bez zakłóceń. Dlatego też 
instrukcja ta zawsze powinna być dołączona do balansera. 

Zalecamy: kontroli, regulacji oraz konserwacji balansera powinna 
dokonywać zawsze ta sama osoba lub delegowani przez nią 
przedstawiciele, a ponadto prace te powinny być dokumentowane w 
książce konserwacji. W przypadku pytań prosimy o podawanie numeru 
seryjnego, numer artykułu oraz oznaczenia balansera. 

Ważne 
wskazówki 

Dla zapewnienia przejrzystości niniejszej instrukcji oraz szybkiej 
orientacji, ważne oraz praktyczne wskazówki opatrzone zostały 
symbolami. Symbole te umieszczone są obok fragmentów tekstu 
(odnoszą się do tekstu), ilustracji (odnoszą się do danej ilustracji) lub na 
początku strony (odnoszą się do treści całej strony). Jeśli balanser 
bębnowy eksploatowany jest poza terenem Niemiec, w kwestii jego 
eksploatacji mogą obowiązywać inne przepisy ustaw i rozporządzeń niż 

ymienione w niniejszej instrukcji obsługi. 

Posługiwanie 
się instrukcją 

w

Uwaga: symbole te należy traktować z najwyższą uwagą! 
Przeczytać instrukcję obsługi!  
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania 
instrukcji obsługi oraz do poinstruowania wszystkich 
użytkowników balansera na temat zasad jego 
eksploatacji zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. 

Znaczenie 
symboli 

Uwaga!  
Tym symbolem oznakowane są ważne opisy, 
informacje o niebezpiecznych warunkach, 
zagrożeniach lub wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa. 

Jakie czynności i warunki są absolutnie konieczne: 
Przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa! 
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1. Dane
techniczne

Typ: FZ 1 FZ 2 FZ 3 
Udźwig: 0,4 – 1,0 1,0 – 2,0 2,0 – 3,0 kg 
Poziom ciśn. akustycznego: < 70 dB(A) 
Maks. wys. podnoszenia: 1600 mm 
Szer. x głęb. x wys.: 109 x 55 x 263 mm 
Ciężar: 0,55 0,60 0,75 kg 

Typ: FZ 4 FZ 6 FZ 8 
Udźwig: 2,0 – 4,0 4,0 – 6,0 6,0 – 8,0 kg 
Poziom ciśn. akustycznego: < 70 dB(A) 
Maks. wys. podnoszenia: 2000 mm 
Szer. x głęb. x wys.: 149 x 85 x 281 mm 
Ciężar: 1,90 2,10 2,20 kg 

Typ: FZS 1 FZS 2 FZS 3 
Natężenie przepływu 
powietrza: 

370 l/min

Maks. dopuszczalne 
ciśnienie robocze (ciśnienie 
przepływu) przy temp. 500C: 8 bar 
Różnica ciśnień: 0,5
Udźwig: 0,4 – 0,8 0,8 – 1,5 1,2 – 2,5 kg 
Poziom ciśn. akustycznego: < 70 dB(A) 
Maks. wys. podnoszenia: 1350 mm 
Szer. x głęb. x wys.: 145 x 104 x 320 mm 
Ciężar: 1,25 1,30 1,35 kg 

1 balanser bębnowy lub balanser bębnowy z przewodem 400 mm 
R1/4” 

1 instrukcja obsługi balansera 

2. Zakres
dostawy

Poz. Opis 
4 Pokrętło do regulacji 
6 Bęben balansera (w obudowie FZS1 – FZS 3) 
7 Bęben balansera (w obudowie FZ 1 – FZ 8) 

10 Lina ze zderzakiem FZ 1 – FZ 8 
14 Zaczep FZ 1 – FZ 8 
17 Przewód pneumatyczny z przyłączem R1/4”zewn. do narzędzi 

pneumatycznych 
18 Zderzak 
23 Przewód pneumatyczny z przyłączem R1/4”zewn. do narzędzi 

pneumatycznych 

3. Ilustracja
balanserów
bębnowych
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Mały balanser bębnowy z wyjściem liny skierowanym w dół. Obudowa z 
aluminium. 

4. Użytkowanie
zgodnie z
przeznaczeniem

Do wszystkich rodzajów przenośnych narzędzi i urządzeń, 
nieprzekraczających maksymalnego udźwigu balansera. Z łatwą 
regulacją udźwigu dla używanego narzędzia. 

W celu ochrony siebie oraz otoczenia przed niebezpieczeństwem 
wypadków należy zachować odpowiednie środki ostrożności oraz 
stosować się do następujących wskazówek: 

5. Wskazówki
dotyczące
bezpieczeństwa

- Użytkownik ma obowiązek zapewnić prawidłową eksploatację 
balansera. 

- Praca z balanserem wymaga opanowania i koncentracji. 
- Nie dopuszczać dzieci i zwierząt domowych do obszaru eksploatacji 

balansera oraz do samego balansera. 
- Balansery mają prawo obsługiwać i konserwować jedynie 

przeszkolone osoby. Naprawy mogą przeprowadzać wyłącznie 
wykwalifikowani specjaliści. 

- Nie wolno wykonywać przy balanserze żadnych manipulacji, napraw 
awaryjnych czy działań mających na celu zmianę jego przeznaczenia. 

- Odnośnie wszystkich prac konserwacyjnych i napraw obowiązują 
następujące zasady: 
Bezwzględnie odłączyć balanser bębnowy typ FZS z przewodem 
przyłączeniowym od źródła sprężonego powietrza. 

-  Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne. 
- Balanser bębnowy należy użytkować, poddawać kontroli i 

konserwować zgodnie ze wszystkimi normami obowiązującymi dla 
balanserów bębnowych, narzędzi i stanowisk pracy. 

- Całkowite obciążenie balansera (narzędzie, wyposażenie, przewód) 
musi mieścić się w podanym zakresie udźwigu balansera. 

- Nie wolno narażać balanserów na przeciążenia mechaniczne. 
- Źródłem energii dla balanserów może być wyłącznie sprężone 

powietrze, w żadnym razie inne gazy ani ciecze.  
- Maksymalne ciśnienie robocze balansera bębnowego z przewodem 

typ FZS nie może zostać przekroczone (patrz punkt 1 “Dane 
techniczne“). Ustawienie ciśnienia roboczego można przeprowadzić 
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tylko przez reduktor ciśnienia z filtrem, zapewniającym 
nieprzekroczenie maksymalnego ciśnienia roboczego o więcej niż 
10%. 

- Sprężone powietrze można podłączyć wyłącznie przez szybkozłączkę 
lub odcięcie. 

- Należy zapewnić swobodę rozwijania  liny balansera w kierunku siły 
rozciągającej. 

- Nie wyciągać liny ani przewodu ani nie powodować ich zwijania. 
Niebezpieczeństwo doznania obrażeń! 

- Balansery bębnowe należy montować przy użyciu śrub 
samozabezpieczających. 

- Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie balanserów, należy regularnie 
kontrolować zawieszenia i śruby mocujące. 

- Obciążane elementy balanserów (zaczepy, liny, przewody i przyłącza) 
należy poddawać regularnym kontrolom. 

- W przypadku zauważenia nieszczelności bądź innych zakłóceń w 
pracy natychmiast oddzielić balanser od źródła sprężonego powietrza 
i usunąć przyczynę zakłócenia. 

- Nie używać do smarowania balanserów łatwopalnych ani 
ulatniających się cieczy. 

- Resztki środków czyszczących i materiałów należy usuwać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska. 

- Utylizację zużytego urządzenia należy przeprowadzić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

 
Zamocować balanser do odpowiedniego uchwytu przy użyciu śrub 
samozabezpieczających. 

6. Montaż i 
regulacja 

Lina balansera musi mieć zapewnioną możliwość swobodnego rozwijania 
się w kierunku siły rozciągającej. 
Przy mocowaniu balansera należy zwrócić uwagę, aby podczas pracy 
lina nie była całkowicie wyciągnięta. Zawiesić narzędzie lub urządzenie 
na zaczepie (poz. 14 i poz. 18) lub podłączyć narzędzie pneumatyczne 
do przewodu pneumatycznego (poz. 17). Po zawieszeniu narzędzia na 
zaczepie lub podłączeniu do przewodu pneumatycznego sprawdzić 
zamocowania oraz swobodę przesuwu liny. 
 

Regulacja balanserów bębnowych FZ 1 – FZ 3 i FZS 1 – FZS 3: 
Udźwig balansera można dostosować do używanego narzędzia. Aby 
wyregulować udźwig, należy wyciągnąć pokrętło regulacji (poz. 4) na ok. 
4 mm. 
Obrót pokrętła w lewo = zwiększenie udźwigu 
Obrót pokrętła w prawo = zmniejszenie udźwigu 
Po wyregulowaniu z powrotem wcisnąć pokrętło (poz. 4). 
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Regulacja balanserów bębnowych typ FZ 1 / FZ 2 / FZ 3 

Regulacja balanserów bębnowych z przewodem typ FZS 1 / FZS 2 / 
FZS 3 

Regulacja balanserów bębnowych FZ 4 – FZ 8: 
Udźwig zwiększa się poprzez obrót w lewo zaworu regulacyjnego (poz. 4) 
kluczem do śrub. 
Zwiększanie udźwigu należy przeprowadzać z zawieszonym ładunkiem, 
na zmianę podnosząc  i opuszczając ładunek podczas regulacji. 
Udźwig zmniejsza się obracając sprężynę (poz. 3) w prawo. 

Regulacja balanserów bębnowych typ FZ 4 / FZ 6 / FZ 8 

Stosowanie się do podanych tu wskazówek dotyczących konserwacji 
zapewni długą żywotność i bezawaryjną eksploatację balansera.  

7. Konserwacja

____________________ 
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Podczas całego okresu eksploatacji balansera regularnie sprawdzać 
obciążane części (zaczep, linę i mocowanie, przewody pneumatyczne 
oraz przyłącza dla narzędzi). 
 
Sprężyna jest elementem niebezpiecznym. Znajduje się na 
wymagającym smarowania bębnie. 
 
Jeżeli ze względu na szczególne obciążenie konieczna stanie się 
naprawa lub wymiana bębna, przed podjęciem jakiejkolwiek ingerencji we 
wnętrze balansera należy rozprężyć sprężynę. 
 
Uwaga: nie wolno rozkładać bębna ze sprężyną. W żadnym wypadku nie 
wolno demontować sprężyny. Niebezpieczeństwo doznania obrażeń! 
 
Przechowywać balansery bębnowe tylko w suchych pomieszczeniach i w 
emperaturze powyżej 10 0C. t

 
 
 
Podstawą wszystkich roszczeń gwarancyjnych jest dowód zakupu. 
Szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej obsługi balansera nie są 
objęte gwarancją.  

8. Warunki 
gwarancji 

W  razie pytań prosimy Państwa o podanie typu i nr art. balansera. 
-  Zgodnie z postanowieniami ustawowymi na wszystkie produkty 

uzyskują Państwo 24-miesięczną gwarancję w przypadku wyłącznie 
prywatnego ich użytkowania, natomiast w przypadku użytkowania 
przemysłowego 12-miesięczną gwarancję obejmującą wady 
materiałowe i wykonawcze.  

 10 lat gwarancji na dostawę części zamiennych. - 
Gwarancja nie dotyczy:  
-  części eksploatacyjnych  
-  uszkodzeń powstałych wskutek przeciążenia balansera  
-  uszkodzeń spowodowanych jego nieprawidłowym użytkowaniem  
-  uszkodzeń spowodowanych brakiem konserwacji  
-  uszkodzeń spowodowanych występowaniem pyłu 
-  uszkodzeń spowodowanych stosowaniem nieodpowiednio 

przygotowanego sprężonego powietrza  
W przypadku wysuwania roszczeń gwarancyjnych balanser musi 
znajdować się w stanie oryginalnym. 
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9. Rysunki aksonometryczne i lista części zamiennych

9.1 Rysunek 
aksonometryczny 
balansera 
bębnowego typ 
FZ 1 – FZ 3  

Poz. Nr art. Opis Ilość 
10 G 402 697 Lina 1 

9.2  Lista części  
zamiennych do 
balansera 
bębnowego typ 
FZ 1 – FZ 3 

9.3 Rysunek 
aksonometryczny 
balansera 
bębnowego typ 
FZ 4 – FZ 8  

____________________ 
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9.4  Lista części  
zamiennych do 
balansera 
bębnowego typ 
FZ 4 – FZ 8 

Poz. Nr art. Opis Ilość 
8 G 430 042 Lina 1 
13 G 430 066 Tuleja z wieńcem 1
14 G 430 041 Zderzak gumowy 1 
15 G 430 045 Zacisk dla liny kompletny - 
16 G 430 045 Zacisk dla liny kompletny 1 
17 G 430 045 Zacisk dla liny kompletny 1 

9.5 Rysunek 
aksonometryczny 
balansera 
bębnowego typ 
FZS 1 – FZS 3  

10. Adres Dla zapewnienia Państwu porad i wsparcia w sprawach serwisowych, do 
Państwa dyspozycji pozostają nasi partnerzy. W razie potrzeby bardzo 
prosimy o kontakt:  
Tooltechnic Systems (Polska) Sp. z o. o.  
Dział Schneider  
Tel.: (Dział Handlowy): (022) 711 41 61-64  
Tel.: (Serwis): (022) 711 41 67  
Fax: (022) 720 11 00-01  

Email: tooltechnic_poland@festo.com  
www.festool.pl 
www.schneider-druckluft.com 
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych 
Rysunki mogą różnić się od oryginału.  
Stan z listopada 2004  

G 880 252 
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