w ag i magazynowe
W ag i medycz ne wag i laboratoryjne

CENNIK – waga pomostowa
NUMER PRODUKTU KPZ 2SX

LIPIEC 2021
Cena zawiera kompletn wag gotow do u ytku:
wag pomostow w wersji malowanej proszkowo na kolor czarny
z czterema czujnikami tensometrycznymi IP 68, OIML C3
miernik wagowy KPZ 52E-8 z zasilaczem – wersja do legalizacji
miernik wagowy KPZ 52-18 z zasilaczem – wersja technologiczna
kabel pomiarowy 5 m
zasilanie sieciowe
deklaracj zgodno ci CE
instrukcj w j zyku polskim
(stojak do miernika jako opcja za dop at )

Informacje do zamówienia
Model

Nr Artyku u

No no

Dzia ka

Miernik

KPZ 2SXE
KPZ 2SXE
KPZ 2SXME
KPZ 2SXE
KPZ 2SXE
KPZ 2SXME
KPZ 2SXM

2SX01010030E
2SX01010060E
2SXM1010120E
2SX01010150E
2SX01010200E
2SXM1010300E
2SXM10102000
2SX01212030E
2SX01212060E
2SXM1212120E
2SX01212150E
2SX01212200E
2SXM1212300E
2SXM12122000

300kg
600 kg
600 kg / 1.200 kg
1.500 kg
2.000 kg
1.500 kg / 3.000 kg
1.000 kg / 2.000 kg
300kg
600 kg
600 kg / 1.200 kg
1.500 kg
2.000 kg
1.500 kg / 3.000 kg
1.000 kg / 2.000 kg

100g
200 g
200 g / 500 g
500 g
1 kg
500 g / 1 kg
200 g / 500 g
100g
200 g
200 g / 500 g
500 g
1 kg
500 g / 1 kg
200g / 500 g

52E-8
52E-8
52E-8
52E-8
52E-8
52E-8
52-18
52E-8
52E-8
52E-8
52E-8
52E-8
52E-8
52-18

KPZ 2SXE
KPZ 2SXE
KPZ 2SXME
KPZ 2SXE
KPZ 2SXE
KPZ 2SXME
KPZ 2SXM

Wymiary (mm)

1000 x 1000 x 95

1250 x 1250 x 95

Mo liwo
legalizacji
tak
tak
tak
tak
tak
tak
nie
tak
tak
tak
tak
tak
tak
nie

Cena
netto
2.750,- z
2.750,- z
2.850,- z
2.750,- z
2.750,- z
2.850,- z
2.400,- z
3.100,- z
3.100,- z
3.200,- z
3.100,- z
3.100,- z
3.200,- z
2.750,- z
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Informacje do zamówienia
Model

Nr Artyku u

No no

Dzia ka

Miernik

KPZ 2SXE
KPZ 2SXME
KPZ 2SXE
KPZ 2SXE
KPZ 2SXME
KPZ 2SXM
KPZ 2SXM
KPZ 2SXE
KPZ 2SXE
KPZ 2SXME
KPZ 2SXM
KPZ 2SXM

2SX01215060E
2SXM1215120E
2SX01215150E
2SX01215200E
2SXM1215300E
2SXM12152000
2SXM12153000
2SX01515150E
2SX01515200E
2SXM1515300E
2SXM15152000
2SXM15153000

600 kg
600 kg / 1.200 kg
1.500 kg
2.000 kg
1.500 kg / 3.000 kg
1.000 kg / 2.000 kg
1.500 kg / 3.000 kg
1.500 kg
2.000 kg
1.500 kg / 3.000 kg
1.000 kg / 2.000 kg
1.500 kg / 3.000 kg

200 g
200 g / 500 g
500 g
1 kg
500 g / 1 kg
200g / 500 g
500g / 1 kg
500 g
1 kg
500 g / 1 kg
200g / 500 g
500g / 1 kg

52E-8
52E-8
52E-8
52E-8
52E-8
52-18
52-18
52E-8
52E-8
52E-8
52-18
52-18

Wymiary (mm)

1250 x 1500 x 95

1500 x 1500 x 95

Mo liwo
legalizacji
tak
tak
tak
tak
tak
nie
nie
tak
tak
tak
nie
nie

Cena
netto
3.400,- z
3.500,- z
3.400,- z
3.400,- z
3.500,- z
3.050,- z
3.050,- z
3.650,- z
3.650,- z
3.750,- z
3.300,- z
3.300,- z

UWAGA! Do ceny wagi nale y doliczy koszt legalizacji (dla wag z mo liwo ci legalizacji)

Informujemy i w przypadku zakupu wagi technologicznej
nie ma mo liwo ci legalizacji wagi w terminie pó niejszym.
M – waga dwuzakresowa
Je eli potrzebuj Pa stwo innych wymiarów wagi, no no ci lub dzia ki – prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy
Gwarancja: 24 miesi ce

Aktualne ceny promocyjne znajd Pa stwo na stronie:
Zobacz ceny promocyjne wagi pomostowej

www.wagimagazynowe.com.pl
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Elektroniczne wagi pomostowe (platformowe) wyposa one w solidn konstrukcj i pomost z blachy ryflowanej odpowiedni do wa enia ci kich towarów.
Miernik posiada du e przyciski obs ugi by zapewni Ci komfort obs ugi nawet w r kawiczkach.
KPZ_2SX_waga-pomostowa-cena-wagi.doc
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CENNIK – waga pomostowa
NUMER PRODUKTU KPZ 2SX

Opcje
300116000000
300116M00000

Legalizacja wagi jednozakresowej o no no ci 0 – 3.000kg
Legalizacja wagi dwuzakresowej o no no ci 0 – 3.000kg

200,- z
300,- z

Wymiana miernika zamiast modelu 52E-8
1256E3000000
dop ata do wy szego modelu miernika KPZ 56E-3 zliczanie sztuk,
czne wprowadzanie tary
1252E9100000
dop ata do wy szego modelu miernika KPZ 52E-9-1 w obudowie ze stali nierdzewnej
1252E9200000
dop ata do wy szego modelu miernika KPZ 52E-9-2 w obudowie ze stali nierdzewnej
1251E4500000
dop ata do wy szego modelu miernika KPZ 51E-45 w obudowie ze stali nierdzewnej
Wymiana miernika zamiast modelu 52-18
12J56E300000
dop ata do wy szego modelu miernika KPZ 56E-3 zliczanie sztuk,
czne wprowadzanie tary
12J52E910000
dop ata do wy szego modelu miernika KPZ 52E-9-1 w obudowie ze stali nierdzewnej
1252E9200000
dop ata do wy szego modelu miernika KPZ 52E-9-2 w obudowie ze stali nierdzewnej
12J51E450000
dop ata do wy szego modelu miernika KPZ 51E-45 w obudowie ze stali nierdzewnej
120039000000
120039100000
120034000000
204333100000

1252E8000100
1252E9100100
1256E3000100
1256E3000200
1251E4500100
1252E8000300
1251E4500300
51E410000900
5S0001000000
120005000000
52E800001101

Drukarka termiczna na papier z roli DR 7 szeroko wydruku 58 mm
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7 RTC szeroko wydruku 58 mm
z dat i godzin
Drukarka etykiet i kodów kreskowych DR 6 do mierników KPZ 56E-3
Projektowanie etykiety DR 6 na specjalne zamówienie
UWAGA! Do ceny drukarki nale y doliczy dodatkowe z cze RS do odpowiedniego miernika.

100,- z
250,- z
500,- z
1.500,- z

400,- z
600,- z
900,- z
1.800,- z
620,- z
740,- z
2.400,- z
tel.

cze szeregowe RS232 C do miernika KPZ 52E-8
cze szeregowe RS232 C do miernika KPZ 52E-9-1
cze szeregowe RS232 C do miernika KPZ 56E-3
cze szeregowe RS232 C do miernika KPZ 56E-3 data i godzina
cze szeregowe RS232 C do miernika KPZ 51E45 (RS 485 / opcja)
Wyj cie przeka nikowe do sterowania dozowaniem do miernika KPZ 52E-8
Wyj cia przeka nikowe cyfrowe x5, wej cia cyfrowe x3 do miernika KPZ 51E45
Wyj cie analogowe 0÷20 mA; 4÷20 mA, 0÷10V; 0÷5V; ±10V; ±5V
do miernika KPZ 51E45
Program komputerowy SmartScale wersja Standard
Wi-Fi Modu transmisji danych do wewn trznej sieci Klienta
Po czenie wtykowe do miernika wagowego KPZ 52E-8

100,- z
100,- z
100,- z
300,- z
100,- z
300,- z
100,- z
400,- z
350,- z
1.950,- z
200,- z
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Elektroniczne wagi pomostowe (platformowe) wyposa one w solidn konstrukcj i pomost z blachy ryflowanej odpowiedni do wa enia ci kich towarów.
Miernik posiada du e przyciski obs ugi by zapewni Ci komfort obs ugi nawet w r kawiczkach.
KPZ_2SX_waga-pomostowa-cena-wagi.doc
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1S060000000
1S020000000
1S0002000000
120040000000

Stojak do miernika KPZ 52E-8, KPZ 56E-3 i drukarki
Stojak do miernika KPZ 52E-8, KPZ 56E-3
Uchwyt cienny do miernika KPZ 52E-8, KPZ 56E-3
Wbudowany akumulator do miernika KPZ 52E-8, 56E-3, 52E-9-1
Do kupienia tylko z now wag

300,- z
150,- z
50,- z
50,- z

21SX08103000
21SX08123000
21SX08123000
21SX08153000

Rampa najazdowa, stal mal. do 1000 x 1000 mm

(szer. 1000 mm, . 800 mm) max 3t

Rampa najazdowa, stal mal. do 1250 x 1250 mm
Rampa najazdowa, stal mal. do 1250 x 1500 mm
Rampa najazdowa, stal mal. do 1500 x 1500 mm

(szer. 1250 mm, . 800 mm) max 3t
(szer. 1250 mm, . 800 mm) max 3t
(szer. 1500 mm, . 800 mm) max 3t

25SX10103000
25SX12123000
25SX12153000
25SX15153000

Rama do zabudowy w betonie, stal malowana, do wagi
Rama do zabudowy w betonie, stal malowana, do wagi
Rama do zabudowy w betonie, stal malowana, do wagi
Rama do zabudowy w betonie, stal malowana, do wagi

1000 x 1000 mm
1250 x 1250 mm
1250 x 1500 mm
1500 x 1500 mm

max 3t
max 3t
max 3t
max 3t

1.050,1.200,1.200,1.350,1.050, 1.100, 1.200, 1.350, -

Wszystkie ceny s cenami netto.

Zastrzegamy sobie prawo do pomy ek i zmian technicznych.
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Elektroniczne wagi pomostowe (platformowe) wyposa one w solidn konstrukcj i pomost z blachy ryflowanej odpowiedni do wa enia ci kich towarów.
Miernik posiada du e przyciski obs ugi by zapewni Ci komfort obs ugi nawet w r kawiczkach.
KPZ_2SX_waga-pomostowa-cena-wagi.doc

