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WAGA UNIWERSALNA 
NUMER PRODUKTU KPZ 2-03-10  

 
 
 

Przemys , magazyn, proste zliczanie ... 
 
 
 

 

 
 

     
 

 
› zasilanie sieciowe 
› wbudowany akumulator 
› waga nie posiada zu ywaj cych si  cz ci, 

dzi ki czemu nie ma potrzeby wykonywania 
przegl dów 

› szalka ze stali nierdzewnej 
› stopie  ochroni IP 65 – py o- i wodoszczelna 
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Lekka elektroniczna waga kompaktowa z nierdzewn  szalk  i wbudowanym akumulatorem. Odpowiednia ochrona IP 65 zapewnia prac  nawet w wilgotnym rodowisku. 
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WAGA WIELOCZYNNO CIOWA 
NUMER PRODUKTU KPZ 2-03-10 

 
 
 
Opis produktu 
 
Solidna waga wieloczynno ciowa, mo e by  u ywana w 

rodowisku w którym wyst puje du a wilgotno  dzi ki 
zainstalowanemu uk adowi pomiarowemu o ochronie IP 
65. Wbudowany akumulator umo liwia wa enie 
praktycznie  w  ka dym  miejscu.  Bardzo  atwa  w  u yciu,  
posiada podstawowe funkcje wa enia, i liczenia czytelnie 
opisane w polskiej instrukcji obs ugi. Waga technologiczna 
do u ytku wewn trznego. 
 
 
 
Dane techniczne: 

› zasilanie sieciowe 230 V 
› zasilanie przez wbudowany akumulator 
› temperatura pracy: 0oC do +40oC 

 
Wymiary wagi: 

› Szeroko : 250 mm 
› D ugo : 300 mm 
› Wysoko : 140 mm 

 

 
Konstrukcja: 

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

› ma y ci ar w asny wagi 
› wbudowany akumulator 
› du y, pod wietlany wy wietlacz LCD, wysoko  cyfr 

25 mm 
› szalka ze stali nierdzewnej, wymiary: 192 x 225 mm 
› regulowane stopy wagi 

 
Funkcje: 

› zerowanie 
› tarowanie 100% 
› wa enie brutto/netto 
› zliczanie sztuk za pomoc  ilo ci referencyjnych do 

wyboru: 10, 20, 50, 100, 200. 
› funkcja warto ci zadanej z dwoma warto ciami 

ci aru do wyboru  
› prze czanie pomi dzy jednostkami kg/oz 
› automatyczne wy czanie 

 
 
Standardowe wymiary i no no ci: 
 
Model Nr Artyku u No no   Dzia ka Wymiary (mm) Legalizacja 
2-03E-10 203E10060000 6 kg 2 g 192 x 225 mm tak 
2-03E-10 203E10150000 15 kg 5 g 192 x 225 mm tak 
2-03-10/6kg 203100600000 6 kg 1 g 192 x 225 mm nie 
2-03-10/30kg 203103000000 30 kg 5 g 192 x 225 mm nie 
 
 
 
Opakowanie: 
 
Model Wymiary opakowania (cm) Ci ar wagi w opakowaniu  
KPZ 2-03-10 37 x 31 x 25 4,4 kg  
Zastrzegamy sobie prawo do pomy ek i zmian technicznych.     


