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CENNIK – waga licz ca sztuki 
NUMER PRODUKTU  KPZ 2-04-4 

 
STYCZE   2023 

 
 
Cena zawiera kompletn  wag  gotow  do u ytku: 
 

 wag  uniwersaln  KPZ 2-04-4 z zasilaczem 
 szalka ze stali nierdzewnej 
 wbudowany akumulator 
 deklaracj  zgodno ci CE 
 instrukcj  w j zyku polskim 

 
 

 
 
       
 
 
Informacje do zamówienia 

Model Nr Artyku u No no   Dzia ka Wymiary (mm) 
Mo liwo  
legalizacji Cena netto 

2-04E-4/15.000 204E41500000 15 kg 5 g 320 x 250 mm tak 1.200,- z  
2-04E-4/30.000 204E43000000 30 kg 10 g 320 x 250 mm tak 1.200,- z  
2-04-4/6000 204406000000 6 kg 0,2 g 320 x 250 mm nie 1.250,- z  
2-04-4/15000 204415000000 15 kg 1 g 320 x 250 mm nie 1.250,- z  
2-04-4/30000 204430000000 30 kg 1 g 320 x 250 mm nie 1.150,- z  
2-04-4/30k 204530000000 30 kg 2 g 320 x 250 mm nie 1.150,- 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. 
 

Gwarancja: 24 miesi ce 
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Por czna waga elektroniczna z mo liwo ci  zliczania sztuk. Niewielkie wymiary i ci ar oraz wbudowany akumulator umo liwiaj  wa enie tam gdzie tego potrzebujesz. 

wagi-liczace-KPZ-2-04-4-karta-cennikowa.doc, Karta Cennikowa: Data utworzenia 17 pa dziernika 2016,  

 

CENNIK – waga licz ca sztuki 
NUMER PRODUKTU  KPZ 2-04-4 

 
Opcje 
300100300000 Legalizacja wagi o no no ci 0 – 500 kg 100,- z  
 
 
120039000000 Drukarka termiczna na papier z roli DR 7RTC szeroko  wydruku 58 mm  680,- z  
120039100000 Drukarka termiczna na papier z roli DR 7RTC szeroko  wydruku 58 mm  

z dat  i godzin  
800,- z  

UWAGA!  Do ceny drukarki nale y doliczy  dodatkowe z cze RS 232. 
 

204300070002 Z cze szeregowe RS232  100,- z  
204300070001 Z cze szeregowe RS232 z dat  i godzin  300,- z  
 
Wszystkie ceny s  cenami netto. 
 
 
Zastrzegamy sobie prawo do pomy ek i zmian technicznych.     
 

http://www.wagimagazynowe.com.pl/

