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WAGA LICZ CA SZTUKI 
NUMER PRODUKTU KPZ 2-04-4 

 
 
 

Przemys , magazyn, sprzeda , zliczanie ... 
 
 
 

 

 
 

      
 

 
› zasilanie sieciowe 
› wbudowany akumulator 
› waga nie posiada zu ywaj cych si  cz ci, dzi ki 

czemu nie ma potrzeby wykonywania przegl dów 
› trzy wy wietlacze pozwalaj ce szybko odczyta  

wszystkie wyniki wa enia 
› szalka ze stali nierdzewnej 
› dok adne zliczanie bardzo drobnych elementów 
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Elektroniczna, kompaktowa waga do zliczana sztuk. Wyposa ona w trzy czytelne wy wietlacze oraz wbudowany akumulator. 
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WAGA LICZ CA 
NUMER PRODUKTU KPZ 2-04-4 

 
 
 
Opis produktu 
 
Solidna waga zliczaj ca, dzi ki du ej wewn trznej 
rozdzielczo ci pozwala zlicza  du e ilo ci ma ych 
elementów. Charakteryzuje si  du  dok adno ci  i 
powtarzalno ci  wa e . Wbudowane trzy wy wietlacze 
pozwalaj  na wygodne i  szybkie odczytywanie wszystkich 
wyników wa enia. Waga posiada deklaracj  zgodno ci CE 
oraz mo liwo  legalizacji wagi w III klasie dzi ki czemu 
wag  mo na  u ywa  w  obrocie  handlowym.  Dzi ki  
wbudowanemu akumulatorowi umo liwia wa enia 
praktycznie  w  ka dym  miejscu.  Bardzo  atwa  w  u yciu,  
posiada  funkcje  wa enia,  i  liczenia  czytelnie  opisane  w  
polskiej instrukcji obs ugi. Waga dost pna w wersji 
legalizowanej (15kg, 30kg) oraz w wersji technologicznej 
(6kg, 15kg, 30kg). 
 
 
 
Dane techniczne: 

› zasilanie sieciowe 230 V 
› zasilanie przez wbudowany akumulator 
› temperatura pracy: 0oC do +40oC 

 
 
Wyposa enie dodatkowe:  

› drukarki 
› misa ze stali nierdzewnej 

 

 
Konstrukcja: 

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

› klawiatura zabezpieczona foli  py o- i wodoszczeln  
› du e przyciski obs ugi 
› trzy pod wietlane wy wietlacze LCD pokazuj ce: 

ci ar, ilo  sztuk, ci ar jednej sztuki  
› wbudowany akumulator 
› szalka ze stali nierdzewnej, wymiary: 320 x 250 mm 
› poziomnica z przodu wagi umo liwiaj ca prawid owe 

ustawienie wagi 
 
 
Funkcje: 

› automatyczna i r czna korekta zera 
› tarowanie 100% 
› warto  tary oraz ci ar sztuk mo na wprowadzi   

z klawiatury 
› 10 pami ci ci aru sztuk 
› zliczanie sztuk  
› sumowanie wyników pomiarów 
› kontrola ilo ci i kontrola ci aru / warto ci graniczne 

– ostrzegawczy sygna  tonowy  
› kontrola stanu na adowania akumulatora 
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WAGA LICZ CA 
NUMER PRODUKTU KPZ 2-04-4 

 
 
 

Dane techniczne 
 

 
 
 
 
 
Standardowe wymiary i no no ci: 
 
Model Nr Artyku u No no   Dzia ka Wymiary (mm) Legalizacja 
2-04-4/6000 204406000000 6 kg 0,2 g 320 x 250 mm nie 
2-04-4/15000 204415000000 15 kg 1 g 320 x 250 mm nie 
2-04-4/30000 204430000000 30 kg 1 g 320 x 250 mm nie 
2-04-4/30k 204530000000 30 kg 2 g 320 x 250 mm nie 
      
2-04E-4/15.000 204E41500000 15 kg 5 g 320 x 250 mm tak 
2-04E-4/30.000 204E43000000 30 kg 10 g 320 x 250 mm tak 
 
 
Opakowanie: 
 
Model Wymiary opakowania (cm) Ci ar wagi w opakowaniu  
KPZ 2-04-4 41 x 38 x 20 5,5 kg  
 
 
Zastrzegamy sobie prawo do pomy ek i zmian technicznych.     
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