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Waga na podno śniku 
ręcznym   

 

 

Typ : KPZ 71-7 Favorit 
 

Ręczny wózek widłowy z wbudowan ą wagą. 
 

 

Skonstruowana tylko z elementów dopuszczonych do le galizacji ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przenośne waŜenie ?  Oszcz ędność czasu pracy ! 
 

 

Specjalny wymiar na Ŝyczenie klienta : krótsze,  w ęŜsze, dłu Ŝsze, szersze : 

   

 

Panel steruj ący chroniony przez obudow ę ze stali szlachetnej  

 Cyfry  panelu steruj ącym LCD ,wysoko ść 25 mm  

Podświetlenie panelu steruj ącego  

DuŜe klawisze funkcyjne  

Przemysłowe wykonanie  

NiezaleŜna od sieci  

Nośność : do 3.000 kg  

100 % tarowania  

Dobra czytelno ść 

Wysoka dokładno ść 

Przyst ępna cena  

Prosta w u Ŝyciu  

 

Drukarka jako opcja za dopłat ą 

 

Dopuszczenie do legalizacji,  Klassa  
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W a g a   n a   p o d n o ś n i k u   r ę c z n y m,   

Typ:   KPZ  71-7  Favorit    

Skonstruowana tylko z elementów dopuszczonych do le galizacji ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panel steruj ący KPZ nie dopuszczony do legalizacji typ: KPZ 51 –  7: pewny i zamontowany w stabilnej i 
odpornej obudowie wykonanej całkowicie ze stali, klawiatura przyjazna w obsłudze zabezpieczona za po mocą folii pyło-  i 
wodoodpornej, du Ŝe klawisze obsługi. Podświetlany panel sterujący LCD, 6 – pozycyjny, dobrze czytelne cyfry LCD o wysokości 
25 mm. Temperatura pracy – 10 ° do 40 ° C. Zasilani e sieciowe: Akumulator 6V, Czas pracy około 36 godzin, czas ładowania w 
zaleŜności od stopnia rozładowania maksymalnie do około 10 godzin (ładować przez noc). Ładowarka zawarta w cenie. 
Funkcje:  Ustawianie zera, 100 % tarowania, przełączanie brutto/netto, Wyjście danych funkcji dodawania (podczas druku), 
wskazania minus, ustawianie zera, podświetlany panel sterujący, (do wyboru 3 warianty). Kontrola cięŜaru zadanego/ wartości 
granicznej - kontrola – HIGH – OK – LOW - (tzn. do wyboru dwie wartości cięŜaru, sygnał tonowy i wskazania panelu sterującego), 
automatyczna funkcja testu samoczynnego 
Wskazania dla:  cięŜar, ustawienie zera, tarowanie, stabilność, stan naładowania, wskazania LOW-Bat, kontrola wartości granicznej.  
 

Dane Techniczne 
Nośność standardowa 2.000 kg,  Standardowy  krok wyświetlacza   :  500 g 
Podziałki specjalne dla 2.500 kg = 1 kg, 1.000 kg = 200 g, 500 kg = 100 g  ( Opcja ) 
Podziałka wielozakresowa 1 0 do 500 kg = 100 g /  500 do 1000 kg = 200 g     ( Opcja ) 
Podziałka wielozakresowa 2 0 do  1100 kg = 200 g /  1000 do 2200 kg = 500 g ( Opcja ) 
Podziałka wielozakresowa 3 0 do  1250 kg = 500 g /  1250 do 2500 kg =  1 kg  ( Opcja ) 
Pozostałe no śności do 3.000 kg i ró Ŝne inne podziałki na zapytanie ofertowe  
 

Opcje dla panelu steruj ącego : wskazania alfanumeryczne, wstępne ręczne podawanie tary, zliczanie sztuk, podanie 
wielu kodów specyficznych klienta, programowanie funkcji specyficznych klienta za pomocą makr, przenoszenie danych drogą 
radiową, podłączenie wagi odniesienia, systemowe karty RAM, systemy identyfikacji, złącze., IP 65, wyjście 4 – 20 mA, złącze     
RS 232, wyjście danych (do wyboru róŜne formaty). Drukarka na papier z roli / drukarka etykiet, drukarka kodów kreskowych, 
czytnik kodów kreskowych. Punkty przełączania / wyjście przekaźnika (High-OK-LOW). Wymienny akumulator.  
Jeśli nie znaleźli Państwo dla siebie potrzebnej opcji, prosimy zwrócić się do nas. Zrobimy dla Państwa wszystko, co w naszej 
mocy. 

Dopuszczony do legalizacji, Klasa      Panel sterujący, Typ : KPZ 51E – 7 
 

Dane Techniczne 
Nośność standardowa 2.000 kg,  standardowy krok wyświetlacza:  1000 g 
1500 kroków podziałki Nośność  1.500 kg,  Podziałka  1 kg 
2000 kroków podziałki Nośność  2.000 kg,  Podziałka 1 kg 
3000 kroków podziałki Nośność 1.500 kg,  Podziałka 500 g    lub   Nośność 600 kg, Podziałka 200 g 
Inne nośności i inne podziałki na zapytanie ofertowe 
 
 

System wa Ŝenia:  System waŜenia (4 czujniki tensometryczne  DMS) znajdują się w klasie dokładności 0,02% końcowego 
obciąŜenia. 
Waga na podno śniku widłowym: Szerokość urządzenia: 560 mm, Długość wideł: 1.200 mm, wysokość przejazdu nad podłogą: 
85 mm, Koła kierowane: guma, krąŜki linowe cięŜarowe : poliuretan. Przemysłowa konstrukcja spawana, pokrywana proszkowo, 
cięŜar całkowity około 120 kg. 
Opcje dla wag na podno śniku widłowym: wykonanie ocynkowane lub w całości ze stali szlachetnej, specjalne wymiary długości 
wideł i szerokości, specjalna nośność, krąŜki z nylonu, krąŜki tandemowe itp., hamulec postojowy 
Gwarancja:  24 miesiące na poprawne właściwości materiału i wykonania, pod warunkiem normalnego uŜytkowania zgodnego z 
przeznaczeniem. 
 

Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek i zmian technicz nych .


