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Vázací a manipulační prostředky 
Systémy kolektivní ochrany proti pádu 

Osobní ochranné prostředky proti pádu 
Školení, revize , servis a technické poradenství 

  
Závěsy na manipulaci se všemi typy palet 
 

EURO závěsy slouží pro manipulaci s paletami zdvihacím zařízením s hákem.  Na EURO 
závěsy jsou vydány certifikáty Strojírenským zkušebním ústavem v Jablonci nad Nisou. 
 

EURO závěsy typu EZS - samovyvažovací 
Závěsy tohoto typu samočinně a technicky bezpečně vyvažují polohu těžiště prázdného a zatíženého závěsu.  

Vyrábí se ve skládacím provedení. Podle přání zákazníka se dodávají také s nosností 2000 kg, s různou výškou pro 

náklad a jinými úpravami. 

typ nosnost kg 
průřez vidlice 

mm 
Délka vidlic  

mm 

Celková 
výška 
mm 

Výška 
nákladu 

mm 

Vnější rozteč 
vidlic mm 

motnost kg 

EZS-15.43U 1500 100x41 
1000 a 
1180 

2350 1600 530-840 145 

EZS-15.23 S 1500 100x41 1000 2350 1600 530-840 140 

EZS-15.12 1500 60x45 800 2250 1500 840 105 

 

Závěs typu EZS    Závěs typu EZS -složený 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EURO závěsy typu EZP- vyvažované převěšováním 
Vyvažování se provádí přesouváním oka závěsu do dvou poloh. Jedna poloha oka je určena pro 

manipulaci s prázdným a druhá se zatíženým závěsem. Dále je zde třetí poloha oka, která je určena pro 

snadné vysunutí závěsu z palety. Přesouvání oka se provádí pomocí zdvihadla. Tyto závěsy 

doporučujeme zejména pro hydraulické ruky. Vyrábí se ve skládacím provedení. Podle praní zákazníka 

se dodávají také s nosností 2000 kg, s různou výškou pro náklad a jinými úpravami. 

 

typ nosnost kg 
průřez vidlice 

mm 

Délka vidlic  
mm 

 

Celková 
výška mm 

Výška 
nákladu 

mm 

Vnější rozteč 
vidlic mm 

motnost kg 

EZP-15.43 U 1500 100x41 1000 a 1180 2350 1600 530-840 130 

EZP-15,23 S 1500 100x41 1000 2350 1600 530-840 115 

EZP-15.12 1500 60x45 800 2250 1500 840 100 

 

Závěs typu EZP   Závěs typu EZP -složený 

 
 


