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Elektroniczna WAGA PALETOWA 
NUMER PRODUKTU KPZ 1B 

 
 
 

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

 
                                                   Trwa e po czenie wtykowe 

 
 

      
 

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 

› mobilna, wyposa ona w rolki i uchwyt 
› solidna konstrukcja zapewniaj ca 
d ugotrwa e u ytkowanie 

› do eksploatacji w ruchu ci g ym 

Gwarancja 
24 miesi ce 

 
Transport na 
terenie kraju 
GRATIS ! 

http://www.wagimagazynowe.com.pl/
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Elektroniczna WAGA PALETOWA 
NUMER PRODUKTU KPZ 1B 

 
 
 
Opis produktu 
 
Solidna  waga  do  wa enia  palet,  posiada  deklaracj  
zgodno ci CE oraz mo liwo  legalizacji wagi w III klasie 
dzi ki czemu wag  mo na u ywa  w obrocie handlowym. 
Waga umo liwia wa enie ró nych wielko ci palet  
z  towarem,  p owy  s  wyposa one  w  rolki  oraz  uchwyt  do  
atwego przeniesienia w inne miejsce. Przemy lana i 

solidna konstrukcja 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. 
 

 

 
Konstrukcja: 

› profil zamkni ty 60 x 120 mm ze stali, malowany 
proszkowo na kolor czarny 

› ró ne d ugo ci p óz :  800 mm, 1000 mm, 120 mm, 
1500 mm, 2000 mm 

› ka da z p oz wyposa ona w rolki i uchwyt do 
wygodnego przeniesienia wagi w inne miejsce 

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

› Dwa przewody do miernika wagowego: 5m, ka dy 
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 

 
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 

 
 

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

› du e przyciski obs ugi dla komfortowej pracy  
w r kawiczkach 

› trzy tryby pod wietlania wy wietlacza 
› 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. 

http://www.wagimagazynowe.com.pl/
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Elektroniczna WAGA PALETOWA 
NUMER PRODUKTU KPZ 1B 

 
 
 

Dane techniczne 

 

Wymiary podano w mm 
 
 
Standardowe wymiary i no no ci: 
 
Model Nr Artyku u No no   Dzia ka Wymiary (mm) Legalizacja 
KPZ 1BM 1BM000103000 1.500 kg / 3.000 kg 500 g / 1 kg 1000 x 120 x 85 nie 
KPZ 1BE 1B000010150E 1.500 kg 500 g 1000 x 120 x 85 tak 
KPZ 1BE 1B000010300E 3.000 kg 1 kg 1000 x 120 x 85 tak 
KPZ 1BM 1BM000123000 1.500 kg / 3.000 kg 500 g / 1 kg 1200 x 120 x 85 nie 
KPZ 1BE 1B000012150E 1.500 kg 500 g 1200 x 120 x 85 tak 
KPZ 1BE 1B000012300E 3.000 kg 1 kg 1200 x 120 x 85 tak 
KPZ 1BM 1BM000153000 1.500 kg / 3.000 kg 500 g / 1 kg 1500 x 120 x 85 nie 
KPZ 1BE 1B000015150E 1.500 kg 500 g 1500 x 120 x 85 tak 
KPZ 1BE 1B000015300E 3.000 kg 1 kg 1500 x 120 x 85 tak 
 
 
Opakowanie: 
 
Model Wymiary opakowania (cm) Ci ar wagi w opakowaniu  
KPZ 1B 130 x 80 x 50 80 kg  
 
 
Zastrzegamy sobie prawo do pomy ek i zmian technicznych.     
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