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WAGA DO WA ENIA PACZEK 
NUMER PRODUKTU KPZ 2-11-3 

 
 
 

Przemys , magazyn, firmy kurierskie, sprawdzanie ci aru paczek, proste zliczanie ... 
 

 

 
 

 

 
 

     
 

 
› zasilanie sieciowe lub bateryjne 
› bardzo prosta w obs udze 
› waga nie posiada zu ywaj cych si  cz ci, 

dzi ki czemu nie ma potrzeby wykonywania 
przegl dów 

› solidna waga w dobrej cenie 
› atwa do przeniesienia dzi ki ma emu 

ci arowi w asnemu 
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Niezawodne wagi do sprawdzania paczek. Lekka, niedu a zasilana na baterie, niedroga. Waga idealna do u ycia tam gdzie tego potrzebujesz. 

waga-do-paczek-KPZ-2-11-3-karta-katalogowa.doc, Karta Katalogowa wagi: Data utworzenia 22 wrze nia 2009 

 

WAGA DO WA ENIA PACZEK 
NUMER PRODUKTU KPZ 2-11-3 

 
 
 
Opis produktu 
 
Prosta  w  obs udze  waga  do  wa enia  paczek.  Dzi ki  
ma emu ci arowi w asnemu i mo liwo ci zasilania przez 
baterie  mo e  by  u ywana  w  ka dym  miejscu  gdzie  jest  
aktualnie potrzebna. Solidna waga na lata w dobrej cenie, 
posiada podstawowe funkcje wa enia i liczenia czytelnie 
opisane w polskiej  instrukcji  obs ugi.   Ca o  wykonana ze 
stali i malowana proszkowo. 
 
Waga technologiczna do u ytku wewn trznego. 
 
Dane techniczne: 

› zasilanie sieciowe 230 V lub poprzez baterie 
› kabel pomiarowy 1,2 m 
› temperatura pracy: 0oC do +40oC 

 
 

 
Miernik wagowy: 

› obudowa w wytrzyma ego, atwego do utrzymania 
czysto ci tworzywa ABS 

› klawiatura zabezpieczona foli  py o- i wodoszczeln  
› wy wietlacz LCD, wysoko  cyfr 25mm 
› miernik przystosowany do ustawienia na stole lub 

zawieszenia na cianie 
› miejsce na baterie 

 
 
Funkcje: 

› zerowanie 
› tarowanie 
› wa enie brutto/netto 
› zliczanie sztuk za pomoc  ilo ci referencyjnych do 

wyboru: 10, 20, 50, 100. 
› automatyczne wy czanie 
› prze czanie pomi dzy jednostkami kg/lb 

 
 
 

Dane techniczne 
 
 
Standardowe wymiary i no no ci: 
 
Model Nr Artyku u No no  Dzia ka Wymiary (mm) Legalizacja 
2-11-3/36 211300360500 36 kg 5 g 360 x 310 mm nie 
2-11-3/40  211300401000 40 kg 10 g 360 x 310 mm nie 
2-11-3/60 211300601000 60 kg 10 g 360 x 310 mm nie 
2-11-3/60  211300600000 60 kg 20 g 360 x 310 mm nie 
2-11-3/75 211300750000 75 kg 20 g 360 x 310 mm nie 
2-11-3/60 211300605000 60 kg 50 g 550 x 550 mm nie 
 
Opakowanie: 
 
Model Wymiary opakowania (cm) Ci ar wagi w opakowaniu  
KPZ 2-11-3 360 x 310 57 x 37 x 12 7 kg  
KPZ 2-11-3 550 x 550 58 x 58 x 12 8,5 kg  
 
Zastrzegamy sobie prawo do pomy ek i zmian technicznych.     
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