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Wózek paletowy z wagą KPZ 71-7 INOX
600 kg / 200 g
Udźwig / Podziałka 1500 kg / 500 g
2000 kg / 1000 g
Dostępna długość wideł 1150 mm

Dopłata do legalizacji
400,00 zł netto

Szerokość wideł 178 x 60 mm
Szerokość całkowita wózka 568 mm
Wysokość minimalna wideł 85 mm
Wysokość maksymalna wideł 200 mm

11 295,00 zł

Koła sterujące do wyboru poliamid, poliuretan, guma
Wymiary kół sterujących Ømm 200 x 50
Rolki do wyboru poliamid, poliuretan. guma
Wymiary rolek pojedyncze Ømm 82 x 94
Wymiary rolek podwójne Ømm 82 x 70
Masa wózka 130 kg
Kolor INOX
Gwarancja 36 miesięcy

Ilość
Cena netto
Wartość netto
Stawka VAT
Kwota VAT
Wartość brutto

1 szt.
11 295,00 zł
11 295,00 zł
23.00%
2 597,85 zł
13 892,85 zł

Zamówienie

DOSTAWA
14-21 dni
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Panel sterujący KPZ 51-9-1
Obudowa ze stali szlachetnej IP 67,
6 pozycyjny wyświetlacz LCD wysokość 25 mm,
Duże przyciski obsługi,
Kontrola wartości zadanej / granicznej,
Proste zliczanie ilości sztuk,
Dopuszczenie do legalizacji EU
Krótki opis: solidna obudowa ze stali szlachetnej IP 67, przyjazna dla obsługującego, duże przyciski obsługi.
Wyświetlacz LCD: 6 pozycyjny, wysokość cyfr 25 mm, różne symbole, podświetlane tło. Funkcjonuje w
temperaturach od –10°C do +40°C., ładowarka 230V, czas eksploatacji do ok. 50 godzin. Czas ładowania w
zależności od rozładowania, maksymalnie do około 10 godzin (ładować przez noc).
Ładowarka zawarta jest w cenie.
Funkcje: automatyczna i ręczna korekta zera, przełączanie brutto-/netto, 100% tarowania, możliwość
wielokrotnej tary, przełączanie jednostek wagi, zliczanie ilości sztuk poprzez zastosowanie odniesienia ilości
sztuk: do wyboru pomiędzy 10, 20, 50, 100 i 200. Minusowy wskaźnik wartości ciężaru, podświetlenie tła
wyświetlacza, automatyczne rozłączanie po 0-9 minutach, kontrola wartości zadanej lub wartości granicznej
LOW – OK - HIGH ( tzn. do wyboru dwie dowolne wartości ciężaru, sygnał tonowy lub świetlny
na wyświetlaczu), elektroniczny filtr stabilizacyjny, automatyczna funkcja samokontroli, zgłaszanie błędu
na wyświetlaczu.
Ikony na panelu sterującym: ustawianie zera, brutto, netto, stabilność, wskaźnik naładowania baterii,
ostrzeżenie ładowanie baterii, wartość zadana/graniczna, zbyt mała ilość sztuk lub zbyt mały ciężar.
Dioda LED: stan naładowania akumulatora.
System ważący: 4 tensometry DMS ze stali szlachetnej, IP 68, dopuszczenie do legalizacji EU klasa III.
Wózek paletowy z wagą: wykonanie ze stali szlachetnej, koła sterujące: nylon, rolki najazdowe: tandem,
nylon. Spawana konstrukcja do zastosowania przemysłowego, całkowita waga wózka ok. 150 kg.

