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Wózek paletowy z wagą KPZ 71-7 E FAVORIT
z legalizacją

Udźwig / Podziałka 2200 kg / 1000 g

8 995,00 zł

Ilość 1 szt.
Cena netto 8 995,00 zł

Wartość netto 8 995,00 zł
Stawka VAT 23,00%

Kwota VAT 2 068,85 zł
Wartość brutto 11 063,85 zł

Zamówienie

Dostawa 24h

Dostępna długość wideł 1150 mm

Szerokość wideł 178 x 60 mm

Szerokość całkowita wózka 568 mm

Wysokość minimalna wideł 85 mm

Wysokość maksymalna wideł 200 mm

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 żółty

Gwarancja 24 miesiące
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Panel sterujący KPZ 56E-1 
Wysokiej jakości panel sterujący zliczający sztuki o wysokiej rozdzielczości może być stosowany wszędzie 
tam, gdzie jest wymagana legalizacja. Dzięki wysokiej zewnętrznej rozdzielczości i 20-krotnie wyższej 
wewnętrznej rozdzielczości można liczyć wielkie ilości najmniejszych części. Związana jest z tym również 
wysoka stabilność i dokładność powtórzeń. Wyświetlanie wskazań na 3 panelach sterujących LCD
z podświetleniem tła pozwala obsługującemu objąć jednym rzutem oka wszystkie najważniejsze dane.
Nie ma potrzeby przełączania. Ponadto odporna konstrukcja, dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocią, 
wbudowany akumulator do ponownego ładowania i przyjazna dla obsługi klawiatura zabezpieczona 
wodoodporną folią. 
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Własności standardowe:
Podziałka panelu sterującego: możliwość do 1/30.000 przy wewnętrznej podziałce 1/600.000. Wbudowana 
rutynowa kalibracja. Automatyczne oraz ręczne ustawianie zera. 100% zakres tary, zliczanie sztuk. Wartość tary 
i ciężar sztuk można podać za pomocą klawiatury lub zważyć. Wyświetlacz ma do dyspozycji ponad 10 
(swobodnie programowanych) pamięci dla różnych ciężarów sztuk. 3 panele sterujące LCD z podświetleniem 
tła, które wyświetlają ciężar sztuki, liczbę sztuk i ciężar sztuk. Ciężar i liczba sztuk (wyniki zliczania) można 
dodać w pamięci. Kontrola ilości i kontrola ciężaru / wartości granicznej (tzn. sygnał tonowy po przekroczeniu 
swobodnie wybranej liczby sztuk lub swobodnie wybranego ciężaru). Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. 
Kontrola stanu naładowania, symbole ładowania akumulatora. 

Opcje:
swobodnie konfigurowane szeregowe złącze (RS 232) za pomocą, którego można przenieść dane ważeń, datę, 
godzinę dwa 15 - pozycyjne numery do wolnego wyboru (np. numer artykułu, numer obsługującego itp.). 
Możliwość podłączenia drukarki na papier z roli lub drukarki etykiet, która wydrukuje wymienione wyżej dane 
jako wartości liczbowe i/lub w postaci kodu kreskowego. 

Drukarka KPZ DR 2:
drukarka termiczna etykiet i kodów kreskowych, solidna obudowa z tworzywa sztucznego, Thermo-Direkt-
Druck, 203 dpi, do wszystkich typów wag posiadających interfejs RS 232, szerokość etykiet max. 61 mm
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