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WAGA HAKOWA 
NUMER PRODUKTU KPZ 407E 

 
 
 

Przemys , magazyn, sprzeda  ... 
 

 
 
 

      
 

 
› wbudowany akumulator 
› w komplecie z zawiesiem, 

hakiem i dwoma mini-pilotami 
do obs ugi 

› solidna konstrukcja 
zapewniaj ca d ugotrwa e 
u ytkowanie 

› zabezpieczenie przed 
przeci eniem 
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WAGA HAKOWA 
NUMER PRODUKTU KPZ 407E 

 
 
 
Opis produktu 
 
Solidna waga hakowa, posiada deklaracj  zgodno ci CE 
oraz mo liwo  legalizacji wagi w III klasie dzi ki czemu 
wag  mo na u ywa  w obrocie handlowym. Wbudowany 
akumulator umo liwia prac  przez 36 godzin. Wbudowana 
kontrola stanu na adowania akumulatora przypomina za 
pomoc  migotania diody LED o potrzebie ponownego 
na adowania akumulatora. Bardzo atwa w u yciu, 
instrukcja obs ugi w j zyku polskim.  
 
 
Dane techniczne: 

› zasilanie przez akumulator 
› temperatura pracy: -10oC do +20oC 

 
 

 
Konstrukcja: 

› obudowa aluminiowa 
› wbudowany akumulator 
› wy wietlacz LED, wysoko  cyfr 25,4 mm 
› zabezpieczenie przeciw przeci eniu 
› 2 mini-piloty do obs ugi wagi o zasi gu ok 30 m 

 
 

Funkcje: 
› zerowanie 
› tarowanie 
› funkcja HOLD 
› w czanie/ wy czanie wagi 
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WAGA HAKOWA 
NUMER PRODUKTU KPZ 407E 

 
 
 

Dane techniczne 

 

Typ No no  A B C D E F G 
407E 1.500 kg  210 87 615 218 141 665 51 
407E 3.000 kg 210 87 615 218 141 665 51 
407E 5.000 kg 210 74 542 278 141 620 64 

 
Wymiary podano w mm 

 

 
 
Standardowe wymiary i no no ci: 
 

Model Nr Artyku u No no   Dzia ka Mo liwo  
legalizacji 

KPZ 407E 407E00150000 1.500 kg 500 g tak 
KPZ 407E 407E00300000 3.000 kg 1 kg tak 
KPZ 407E 407E00500000 5.000 kg 2 kg tak 
 
Opakowanie: 
 
Model Wymiary opakowania (cm) Ci ar wagi w opakowaniu  
KPZ 407E  1,5T 41 x 36 x 23 14 kg  
KPZ 407E  3T 52 x 50 x 33 14 kg  
KPZ 407E  5 T 52 x 50 x 33 22 kg  
 
 
Zastrzegamy sobie prawo do pomy ek i zmian technicznych 
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