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Elektroniczna  WAGA POMOSTOWA 
NUMER PRODUKTU KPZ 2 

 
 
 

Przemys , magazyn, skupy, hurtownie, transport, spedycja, sprzeda  ... 

 
 
 

Stojak jako opcja za dop at   

 
 

      
 

 
Polska konstrukcja wagi 

› zasilanie sieciowe lub akumulatorowe 
› waga nie posiada zu ywaj cych si  cz ci, 

dzi ki czemu nie ma potrzeby 
wykonywania przegl dów 

› solidna konstrukcja zapewniaj ca 
d ugotrwa e u ytkowanie 

› stojak do wy wietlacza (opcja) 
› du y wybór no no ci i wymiarów  
› do eksploatacji w ruchu ci g ym 

Gwarancja 
24 miesi ce 

 
Transport na 
terenie kraju 
GRATIS ! 
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Elektroniczna WAGA POMOSTOWA 
NUMER PRODUKTU KPZ 2 

 
 
 
Opis produktu 
 
Solidna waga pomostowa, posiada deklaracj  zgodno ci 
CE oraz mo liwo  legalizacji wagi w III klasie dzi ki  
czemu wag  mo na u ywa  w obrocie handlowym.  
Przemy lana i solidna konstrukcja, wykonana w Polsce  
z najwy szej jako ci materia ów zapewnia  
d ugoletnie, bezproblemowe u ytkowanie w ka dym 
przedsi biorstwie. Bardzo atwa w u yciu, posiada 
podstawowe funkcje wa enia, czytelnie opisane w polskiej 
instrukcji obs ugi. 
 
Wagi pomostowe dost pne s  w szerokiej gamie 
wymiarów i no no ci, które pozwol  Pa stwu na dobranie 
odpowiedniej wagi do swoich potrzeb i zastosowania.  
Na szczególn  uwag  zas uguj  rozwi zania 
wielozakresowe, które pozwalaj  na odczyt ci aru  
z dzia k  zale n  od no no ci wagi. Przyk adowo waga  
o no no ci 3000 kg w standardzie b dzie posiada a dzia k  
w ca ym zakresie 1 kg,  natomiast w tej  samej cenie mog  
Pa stwo kupi  wag  dwuzakresow  o no no ci ca kowitej 
3000kg, ale z mo liwo ci  odczytu masy towaru z dzia k  
500 g do no no ci 1500kg, natomiast powy ej 1500kg 
waga automatycznie si  prze czaj c wska e mas   
z dok adno ci  do 1 kg. Jest to szczególnie u yteczna 
funkcja dla przedsi biorców, którzy musz  wa y  towary  
o zró nicowanej masie. Dzi ki zastosowaniu wagi 
dwuzakresowej eliminuj  potrzeb  zakupu drugiej 
dok adniejszej wagi do wa enia towarów o mniejszej 
no no ci.  
 

 
Konstrukcja: 

› stalowa spawana rama z profilu z poprzecznymi 
wzmocnieniami, solidna, odpowiedniej grubo ci 
p yta górna z blachy ryflowanej ca o  malowana 
proszkowo na kolor czarny 

› waga wyposa ona w 4 czujniki tensometryczne IP 68 
OIML C3, dopuszczone do legalizacji EU klasa III. 

› kabel pomiarowy do miernika wagowego: 5 m 
os oni ty po stronie wagi na wypadek uszkodze  
mechanicznych 

› p aska konstrukcja wagi,  
 
 
Dane techniczne: 

› zasilanie sieciowe 230 V 
› mo liwo  zasilania przez akumulator (opcja) 
› kabel pomiarowy 5 m 
› temperatura pracy: -10oC do +40oC 
› waga przeznaczona do pracy w magazynach  

lub zadaszonych pomieszczeniach 
 
 
Wyposa enie dodatkowe:  

› stojak do miernika 
› stojak do miernika i drukarki 
› uchwyt cienny do miernika 
› akumulator 
› drukarki 
› z cza RS / wyj cia przeka nikowe 
› program komputerowy 
› rampy najazdowe 
› ramy do zabudowy w betonie 
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Miernik wagowy KPZ 52E-8  

(dla wag z wykupion  opcja legalizacji): 
 

 

Miernik wagowy KPZ 52-18  
(dla wag w wersji technologicznej  

bez legalizacji): 

 
 

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

› klawiatura zabezpieczona foli  py o- i wodoszczeln  
› du e przyciski obs ugi dla komfortowej pracy  

w r kawiczkach 
› du y, pod wietlany wy wietlacz LCD,  

wysoko  cyfr 25 mm 
› trzy tryby pod wietlania wy wietlacza 
› symbole statusu: zerowania, tarowania, stabilno ci, 

stanu na adowania, ci aru zadanego 
 
Funkcje: 

› zerowanie 
› wa enie brutto/netto 
› tarowanie 100% 
› kontrola ci aru zadanego / kontrola warto ci 

granicznej (HIGH-OK-LOW – do wyboru dwie 
warto ci  ci aru,  sygna  tonowy  i  wskazania  na  
wy wietlaczu) 

› wskazania minusowe 
› funkcja testu samoczynnego 
› sygnalizacja b du na wy wietlaczu 

 

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

› 6-pozycyjny wy wietlacz LCD, wysoko  cyfr 25mm, 
z symbolami statusu 

› oddzielny w cznik i wy cznik 
 
 
 
 
Funkcje: 

› zerowanie 
› wa enie brutto/netto 
› tarowanie 100% 
› mo liwo  ustawienia z poziomu menu: warto ci 

zadanej i kontroli warto ci granicznej 
› wskazania minusowe 
› stabilno , stan na adowania akumulatora,  
› wska nik LOW- Bat. 

 
 
Uprzejmie informujemy i  w przypadku zakupu wagi technologicznej nie ma mo liwo ci legalizacji 
wagi w terminie pó niejszym. 
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Dane techniczne 
 
Standardowe wymiary i no no ci: 
 
Model Nr Artyku u No no   Dzia ka Wymiary (mm) Legalizacja 
KPZ 2E 2S000808030E 300 kg 100 g 

800 x 800 x 95 

tak 
KPZ 2E 2S000808060E 600 kg 200 g tak 
KPZ 2ME 2sM00808120E 600 kg / 1.200 kg 200 g / 500 g tak 
KPZ 2E 2S000808150E 1.500 kg 500 g tak 
KPZ 2E 2S000808200E 2.000 kg 1 kg tak 
KPZ 2M 2SM008082000 1.000 kg / 2.000 kg 200 g / 500 g nie 
KPZ 2ME 2SM00808300E 1.500 kg / 3.000 kg 500 g / 1 kg tak 
KPZ 2E 2S001010030E 300 kg 100 g 

1000 x 1000 x 95 

tak 
KPZ 2E 2S001010060E 600 kg 200 g tak 
KPZ 2ME 2SM01010120E 600 kg / 1.200 kg 200 g / 500 g tak 
KPZ 2E 2S001010150E 1.500 kg 500 g tak 
KPZ 2E 2S001010200E 2.000 kg 1 kg tak 
KPZ 2M 2SM010102000 1.000 kg / 2.000 kg 200 g / 500 g nie 
KPZ 2ME 2SM01010300E 1.500 kg / 3.000 kg 500 g / 1 kg tak 
KPZ 2E 2S001208030E 300 kg 100 g 

1250 x 830 x 95 

tak 
KPZ 2E 2S001208060E 600 kg 200 g tak 
KPZ 2ME 2SM01208120E 600 kg / 1.200 kg 200 g / 500 g tak 
KPZ 2E 2S001208150E 1.500 kg 500 g tak 
KPZ 2E 2S001208200E 2.000 kg 1 kg tak 
KPZ 2M 2SM012082000 1.000 kg / 2.000 kg 200 g / 500 g nie 
KPZ 2ME 2SM01208300E 1.500 kg / 3.000 kg 500 g / 1 kg tak 
KPZ 2E 2S001210030E 300 kg 100 g 

1250 x 1000 x 95 

tak 
KPZ 2E 2S001210060E 600 kg 200 g tak 
KPZ 2ME 2SM01210120E 600 kg / 1.200 kg 200 g / 500 g tak 
KPZ 2E 2S001210150E 1.500 kg 500 g tak 
KPZ 2E 2S001210200E 2.000 kg 1 kg tak 
KPZ 2M 2SM012102000 1.000 kg / 2.000 kg 200g / 500 g nie 
KPZ 2ME 2SM01210300E 1.500 kg / 3.000 kg 500 g / 1 kg tak 
KPZ 2E 2S001212030E 300 kg 100 g 

1250 x 1250 x 95 

tak 
KPZ 2E 2S001212060E 600 kg 200 g tak 
KPZ 2ME 2SM01212120E 600 kg / 1.200 kg 200 g / 500 g tak 
KPZ 2E 2S001212150E 1.500 kg 500 g tak 
KPZ 2E 2S001212200E 2.000 kg 1 kg tak 
KPZ 2M 2SM012122000 1.000 kg / 2.000 kg 200g / 500 g nie 
KPZ 2ME 2SM01212300E 1.500 kg / 3.000 kg 500 g / 1 kg tak 
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Model Nr Artyku u No no   Dzia ka Wymiary (mm) Legalizacja 
KPZ 2E 2S001215060E 600 kg 200 g 

1250 x 1500 x 95 

tak 
KPZ 2ME 2SM01215120E 600 kg / 1.200 kg 200 g / 500 g tak 
KPZ 2E 2S001215150E 1.500 kg 500 g tak 
KPZ 2E 2S001215200E 2.000 kg 1 kg tak 
KPZ 2M 2SM012152000 1.000 kg / 2.000 kg 200g / 500 g nie 
KPZ 2ME 2SM01215300E 1.500 kg / 3.000 kg 500 g / 1 kg tak 
KPZ 2M 2SM012153000 1.500 kg / 3.000 kg 500 g / 1 kg nie 
KPZ 2E 2S001515150E 1.500 kg 500 g 

1500 x 1500 x 95 

tak 
KPZ 2E 2S001515200E 2.000 kg 1 kg tak 
KPZ 2M 2SM015152000 1.000 kg / 2.000 kg 200g / 500 g nie 
KPZ 2ME 2SM01515300E 1.500 kg / 3.000 kg 500 g / 1 kg tak 
KPZ 2M 2SM015153000 1.500 kg / 3.000 kg 500 g / 1 kg nie 
KPZ 2E 2S001515600E 6.000 kg 2 kg 

1500 x 1500 x 165 
tak 

KPZ 2 2S0015156000 6.000 kg 2 kg nie 
KPZ 2E 2S001520150E 1.500 kg 500 g 

1500 x 2000 x 130 

tak 
KPZ 2E 2S001520200E 2.000 kg 1 kg tak 
KPZ 2ME 2SM01520300E 1.500 kg / 3.000 kg 500 g / 1 kg tak 
KPZ 2M 2SM015203000 1.500 kg / 3.000 kg 500 g / 1 kg nie 
KPZ 2E 2S001520600E 6.000 kg 2 kg 

1500 x 2000 x 165 
tak 

KPZ 2 2S0015206000 6.000 kg 2 kg nie 
KPZ 2E 2S002020150E 1.500 kg 500 g 

2000 x 2000 x 130 

tak 
KPZ 2E 2S002020200E 2.000 kg 1 kg tak 
KPZ 2ME 2SM02020300E 1.500 kg / 3.000 kg 500 g / 1 kg tak 
KPZ 2M 2SM020203000 1.500 kg / 3.000 kg 500 g / 1 kg nie 
KPZ 2E 2S002020600E 6.000 kg 2 kg 

2000 x 2000 x 165 
tak 

KPZ 2 2S0020206000 6.000 kg 2 kg nie 
 

Je eli potrzebuj  Pa stwo innych wymiarów wagi, no no ci lub dzia ki – prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy 
 
 
Opakowanie: 
 
Model Wymiary opakowania (cm) Ci ar wagi w opakowaniu Ci ar w asny wagi 
KPZ 2  800 x 800  do 3T 80 x 120 x 50 80 kg 60 kg 
KPZ 2  1000 x 1000  do 3T 130 x 100 x 50 100 kg 80 kg 
KPZ 2  1250 x 1250  do 3T 130 x 135 x 50 135 kg 115 kg 
KPZ 2  1250 x 1500  do 3T 130 x 160 x 50 160 kg 130 kg 
KPZ 2  1500 x 1500  do 3T 160 x 160 x 50 190 kg 160 kg 
KPZ 2  1500 x 2000  do 3T 160 x 210 x 60 330 kg 275 kg 
KPZ 2  1500 x 2000  do 6T 160 x 210 x 60 385 kg 330 kg 
KPZ 2  2000 x 2000  do 6T 210 x 210 x 60 490 kg 420 kg 
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Wysoka jako  wykonania, zapewni Pa stwu 
d ugoletnie bezproblemowe u ytkowanie wagi jak i komfort pracy 

 

  
Stalowa spawana rama wagi z solidn  ryflowan  p yt  górn  

jest przystosowana do d ugoletniej pracy w warunkach 
przemys owych. 

Ryflowana powierzchnia pomostu wagi. 

   
Miernik KPZ 52E-8  

w obudowie z ABS z czytelnym 
wy wietlaczem i du ymi przyciskami 

obs ugi do jeszcze wygodniejszej obs ugi 
terminala. Stopie  ochrony IP 54. 

Waga wyposa ona w poziomnic ,  
a kabel jest os oni ty od strony wagi  

na wypadek uszkodze . 

Regulowane stopy wagi. 
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Wyposa enie opcjonalne : Ramy do zabudowy w fundamencie 
 
 

 

 
 

1 – Otwór na wyprowadzenie 
kabla 
 
Minimalna wielko  wykopu – 
A+160mm x C+160mm 

 
 

 
 
Wymiary: 
 
Rama A B C D H 
800 x 800  do 3T 920 820 920 820 120 
830 x 1250 do 3T 1370 1270 950 850 120 
1000 x 1000  do 3T 1120 1020 1120 1020 120 
1000 x 1250  do 3T 1370 1270 1120 1020 120 
1250 x 1250  do 3T 1370 1270 1370 1270 120 
1250 x 1500  do 3T 1620 1520 1370 1270 120 
1500 x 1500  do 3T 1620 1520 1620 1520 120 
1500 x 1500  6T 1620 1520 1620 1520 175 
1500 x 2000  do 3T 2120 2020 1620 1520 150 
1500 x 2000   6T 2120 2020 1620 1520 175 
2000 x 2000  do 3T 2120 2020 2120 2020 150 
2000 x 2000   6T 2120 2020 2120 2020 175 
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Wyposa enie opcjonalne : Rampy najazdowe 
 
 

 
 
Wymiary: 
 
Najazd A B 
800 x 800  do 3T 800 800 
830 x 1250 do 3T 830 800 
1000 x 1000  do 3T 1000 800 
1000 x 1250  do 3T 1000 800 
1250 x 1250  do 3T 1250 800 
1250 x 1500  do 3T 1250 800 
1500 x 1500  do 3T 1500 1500 
1500 x 1500  6T 1500 1500 
1500 x 2000  do 3T 1500 1500 
1500 x 2000   6T 1500 1500 
2000 x 2000  do 3T 2000 1500 
2000 x 2000   6T 2000 1500 
 
 
Zastrzegamy sobie prawo do pomy ek i zmian technicznych.     
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