Levná, digitální váha na pivo
Type : KPZ 2-11-3 Pivo
Váživost : 75 kg
Váživost : 75 kg

Dílek : 20 g
Dílek : 10 g

Tato levná, digitální váha s použitím nejmodernější technologie zaručuje přesné vážení pro veškeré
technologické aplikace, kde není zapotřebí úředního ověření. Díky lehké plošince, nízké vlastní hmotnost,
jednoduché obsluze, možnosti napájení z baterií (pomocí 4 AA/UM-3 ), je možné váhu používat kdykoliv a
kdekoliv.
Váha může být napájena z 230 V a také z baterií ( 4 x tužkové baterie ). Indikátor je vestavěn do robustního
ocelového pouzdra, které je vybaveno klávesnicí se 4 resp. 5 tlačítky, chráněnými proti vodě a prachu.
Klávesa
pro zapnutí/vypnutí váhy,
= přepínač mezi hodnotami Brutto/Netto,
= klávesa pro zadání
hodnoty táry, Unit = klávesa pro počítání kusů (naprogramované referenční hodnoty), dále klávesa
pro
nastavení nuly (nulového bodu). Pomocí vícenásobné táry lze váhu průběžně tárovat (není nutné odebírat již
zváženou zátěž z plošinky). 25 mm vysoký, LCD displej zaručuje jasnou viditelnost i z větších vzdáleností.
Indikátor je spojen s vážící plošinkou pomocí 1,20 m dlouhého kabelu, což umožňuje vážit i větší rozměry
břemen, aniž by byla ovlivněna viditelnost. Indikátor může být umístěn na stole nebo pomocí příchytek umístěn
na zdi.

K základní výbavě patří:
- Plošinka z lakované oceli
- Adaptér pro napájení (standard - v ceně)
- Tára 100 % (vícenásobná)
- Přepínání mezi hodnotami Brutto / Netto
- Referenční počítání kusů
- Napájení z el. sítě nebo baterií
- Indikace záporných hodnot
- Indikace přetížení váhy
- Funkce HOLD, možnost indikace max. hodnoty
- 25 mm vysoký, LCD – Displej
- 1,2 m dlouhý propojovací kabel
- Umístění indikátoru na zeď či na stůl

Specifikace:

Typ

Indikátor

Váživost

Dílek

Rozměr v mm

2-11-3Pivo
2-11-3Pivo

KPZ 51-16
KPZ 51-16

75kg
75kg

20g
10g

360 x 310 mm
360 x 310 mm

Příslušenství konstrukce pro KPZ 2-11-3
Plošinka z robustní nerezové oceli, rozměr 360 x 310mm

Cena

Možnost
úř.ověření

NE
NE

950,-

Obj. č.
2113P075020
2113P075010

2113000900

Kalibrační protokol - možné příslušenství. Cena na dotaz.
.
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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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Datový list 2014/00-1
Průmyslové provedení
XX od
Kč 3.200,-

XX od
Kč 3.500,-

XX od
Kč 3.800,-

XX od
Kč 5.900,-

XX od
Kč 5.500,-

XX od Kč 5.500,-

KPZ 2114
KPZ 2-11-3

KPZ 2-03-10

KPZ 2-03-10

IP 65

KPZ 2-03

KPZ 2-04
Počítací váha

KPZ 2E-06S

0

KPZ 2082 Systém počítacích vah
KPZ 1
Paletová váha

KPZ 2D

Vážící systém pro stroje
na balení palet

Nájezdová (průjezdová) váha

KPZ 1 B

KPZ 2B

Příslušenství KPZ 71-7

KPZ 72

KPZ 39
Váha pro hydraulické
vysokozdvižné zařízení

KPZ 73B

KPZ 73SDJ

KPZ 73

Váha na
Zvířata

Jeřábové váhy

KPZ 71-*
Paletový vozík s váhou

KPZ 74
Vážící sada

KPZ 2
Plošinová váha

Paletový vozík
s váhou

Zvláštní váhy

KPZ 76
Váha na
vysokozdvižné vozíky

KPZ PC Software

Potřebujete jinou váhu, zvláštní produkty jsou naše specialita !
Smíme Vám také vyřešit problém s vážením ?
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