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WAGA DO WA ENIA BECZEK 
NUMER PRODUKTU KPZ 2B 

 
 
 

Przemys , magazyn, sprzeda  ... 
 

 
 
 

(stojak do miernika – opcja) 

 
 

      
 

 

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, specjalnie zaprojektowana 
konstrukcja zapewniaj ca d ugotrwa e 
u ytkowanie, zapobiegaj ca gromadzeniu si  
nieczysto ci na platformie 

› do eksploatacji w ruchu ci g ym 
› opcjonalnie wygodny dla u ytkownika stojak 

do miernika wagowego 

http://www.wagimagazynowe.com.pl/
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Elektroniczna waga do wa enia beczek. Przystosowana do wymiarów beczki sztywna konstrukcja zapewniaj ca dok adne wa enie.  

Konstrukcja pomostu zapobiega gromadzeniu si  nieczysto ci na platformie wagi. 
waga-pomostowa-do-wazenia-beczek-KPZ2B-karta-katalogowa.doc, Karta Katalogowa: Data utworzenia 4 lutego 2010,  

 

WAGA DO WA ENIA BECZEK 
NUMER PRODUKTU KPZ 2B 

 
 
 
Opis produktu 
 
Solidna waga do wa enia beczek, posiada deklaracj  
zgodno ci CE oraz mo liwo  legalizacji wagi w III klasie 
dzi ki czemu wag  mo na u ywa  w obrocie handlowym. 
Specjalnie zaprojektowana konstrukcja pomostu, pozwala 
zachowa  czysto ,  zajmuje  ma o  miejsca  i  jest  atwa  do  
przeniesienia. 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: 

› solidna, stabilna spawana rama,  
malowana proszkowo 

› wymiary zewn trzne: 600 x 600 mm 
› waga wyposa ona w 4 czujniki tensometryczne IP 68 

OIML C3, dopuszczone do legalizacji EU klasa III. 
› kabel pomiarowy do miernika wagowego: 5m, 

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:  

› rampa najazdowa  
› rama do zabudowy w betonie 
› uchwyt cienny do miernika 
› akumulator 
› drukarki 
› z cza RS / wyj cia przeka nikowe 
› program komputerowy 
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WAGA DO WA ENIA BECZEK 
NUMER PRODUKTU KPZ 2B 

 
 
 

Dane techniczne 
 
 
 
Standardowe wymiary i no no ci: 
 
Model Nr Artyku u No no   Dzia ka Wymiary (mm) Legalizacja 
KPZ 2B 2BS006060400 400 kg 100 g 600 x 600  x 95 nie 
KPZ 2BM 2BSM06060600 300 kg / 600 kg 100 g / 200 g 600 x 600 x 95 nie 
KPZ 2B 2BS00606060E 600 kg 200 g 600 x 600 x 95 tak 
 
 
Opakowanie: 
 
Model Wymiary opakowania (cm) Ci ar wagi w opakowaniu  
KPZ 2B 80 x 120 x 50 50 kg  
 
 
 
Zastrzegamy sobie prawo do pomy ek i zmian technicznych.     
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