Průmyslové provedení

Balíková váha KPZ 2 – 11 – 3 / necejchuschopné
Typ

2-11-3/36
2-11-3/40
2-11-3/60
2-11-3/75
2-11-3H
2-11-3H
2-11-3H

Váživost

Dělení

Indikátor

Možnost úř.
ověření

Rozměry v mm

36 kg
40 kg
60 kg
75 kg
15kg
30kg
60kg

5g
10g
10g
20g
0,5g
1,0g
2,0g

5116
5116
5116
5116
51E91
51E91
51E91

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

360 x 310 mm
360 x 310 mm
360 x 310 mm
360 x 310 mm
360 x 310 mm
360 x 310 mm
360 x 310 mm

Stojan k indikátorům u vah KPZ 2113

Plošinka z robustní nerezové oceli, rozměr 360 x 310mm

Cena Kč

Obj. č.

211300360500
211300401000
211300601000
211300750000
2113H001500
2113H003000
2113H006000
211300200000
211300090000

Příslušenství za příplatek:
nerezová plošina
Konstrukce vážící plošiny KPZ 2113 :
Velmi kvalitní, robustní průmyslová můstková váha. Hliníková práškovaně lakovaná konstrukce s
lakovanou ocelovou plošinkou ( za příplatek nerezovou ), osazena kvalitním hliníkovým snímačem
typu single point ( s krytím IP67 ). Lakovaná plošinka 31 x 35 cm, níže uvedený indikátor je k váze
připojen 1,2 m dlouhým kabelem, stolní verze nebo s držákem k připevnění na stůl nebo zeď (
příslušenství ).
Snímač: ověřítelný DMS hliníkový snímač typ KPZ 504, IP 67.
Povolení: CE, technologické verzi.
U standardního provedení je indikátor KPZ 51-16 obsažen v ceně
Standartní indikátor KPZ 51-16
Robustní ABS pouzdro vybavené vodě a prachu odolnou klávesnicí, 25 mm
vysoký, podsvícený 5-ti místný LCD displej, u stolní verze lze váhu vybavit 4
gumovými nožkami (součást dodávky). Držák na zeď (na obj.)
Funkce: Tára 100 %, vícenásobná tára, zobrazení brutto / netto , počítání kus
změna jednotek vážení, funkce hold – pro přečtení údajů při pohyblivé zátěži,
automatické vypínání, přivažování, nastavitelné automatické vypínání pro úspo
baterie. Příslušenství : držák na zeď, nastavitelný stojan, napájení nabíjitelný
akumulátorem nebo 4ks tužkovými bateriemi AA/UM-3.
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Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ ! !
Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání / Záruka: 24 měsíců na dokonalé
vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky
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