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WAGA SPO YWCZA  seria Valor TM2000 
MODEL V22PW – Waga technologiczna bez legalizacji 
 

 
 
 
Cena zawiera kompletn  wag  gotow  do u ytku: 
 

 kompaktowa waga w obudowie z tworzywa ABS, IP68 
 szalka ze stali nierdzewnej 
 poziomnica umieszczona na przednim panelu 
 regulowane nó ki 
 wy wietlacz LED, wysoko  cyfr 20,5 mm 
 funkcje: wa enie 
 wbudowany akumulator 
 zasilacz sieciowy 
 deklaracj  zgodno ci CE 
 instrukcj  w j zyku polskim 

 
 

 
    
 
 
Informacje do zamówienia 
Model No no  Dzia ka (d) Dzia ka (e) Wymiary szalki Legalizacja Cena netto 
V22PWE1501T 1,5 kg 0,2 g - 

242 x 190 mm 

nie 1.200,- z  
V22PWE3T 3 kg 0,5 g - nie 1.200,- z  
V22PWE6T 6 kg 1 g - nie 1.200,- z  
V22PWE15T 15 kg 2 g - nie 1.200,- z  
V22PWE30T 30 kg 5 g - nie 1.200,- z  
 
 
 
Gwarancja: 24 miesi ce 
 
 
 
OPCJE: 

30251753 Szalka nierdzewna o wymiarach 300 x 225 mm do wag Valor  4000 i Valor 2000 145,- z  
30572905 Nó ki do V22 i V41 odporne na ple  88,- z  
 
Wszystkie ceny s  cenami netto. 
Zastrzegamy sobie prawo do pomy ek i zmian technicznych.     
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WAGA SPO YWCZA  seria Valor TM2000 
MODEL V22XW – Waga technologiczna bez legalizacji 
 

 
 
 
Cena zawiera kompletn  wag  gotow  do u ytku: 
 

 kompaktowa waga - spód obudowy z tworzywa ABS,  
góra obudowy ze stali nierdzewnej 304, IP68 

 szalka ze stali nierdzewnej 
 poziomnica umieszczona na przednim panelu 
 regulowane nó ki 
 wy wietlacz LED, wysoko  cyfr 20,5 mm 
 funkcje: wa enie, wa enie kontrolne 
 wbudowany akumulator 
 zasilacz sieciowy 
 deklaracj  zgodno ci CE 
 instrukcj  w j zyku polskim 

 

 

 
      
 
 
Informacje do zamówienia 
Model No no  Dzia ka (d) Dzia ka (e) Wymiary szalki Legalizacja Cena netto 
V22XWE1501T 1,5 kg 0,2 g - 

242 x 190 mm 

nie 1.485,- z  
V22XWE3T 3 kg 0,5 g - nie 1.485,- z  
V22XWE6T 6 kg 1 g - nie 1.485,- z  
V22XWE15T 15 kg 2 g - nie 1.485,- z  
V22XWE30T 30 kg 5 g - nie 1.485,- z  
 
 
Gwarancja: 24 miesi ce 
 
 
 
 
 
OPCJE: 

30251753 Szalka nierdzewna o wymiarach 300 x 225 mm do wag Valor  4000 i Valor 2000 145,- z  
30572905 Nó ki do V22 i V41 odporne na ple  88,- z  
 
Wszystkie ceny s  cenami netto. 
Zastrzegamy sobie prawo do pomy ek i zmian technicznych.     
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