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WÓZEK PALETOWY Z WAG  
NUMER PRODUKTU KPZ 71-8 ECONOMY PLUS 

 
 
 

Przemys , magazyn, sprzeda  ... 
 

 

 

 
 

      
 

 

Polska konstrukcja wagi 
› wbudowany akumulator 
› odporna przemys owa konstrukcja  

zapewniaj ca d ugotrwa e u ytkowanie 
› wersja z legalizacj  i bez 
› atwa i przyjazna w obs udze 
› du e przyciski obs ugi  

Gwarancja 
36 miesi cy 

 
Transport na 
terenie kraju 
GRATIS ! 
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WÓZEK PALETOWY Z WAG  
NUMER PRODUKTU KPZ 71-8 ECONOMY PLUS 

 
 
 
Opis produktu 
 
Wózek paletowy z wag , posiada deklaracj  zgodno ci CE 
oraz mo liwo  legalizacji wagi w III klasie dzi ki czemu 
wag  mo na u ywa  w obrocie handlowym. 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: 

› stalowa spawana, malowana proszkowo na kolor 
RAL 1003 

› szeroko  wózka: 560 mm 
› d ugo  wide :  1.155 mm 
› prze wit: ok. 85 mm 
› gumowe ko a steruj ce 
› rolki tandem poliuretan 
› waga wyposa ona w 4 czujniki tensometryczne IP 68 
› ca kowity ci ar: ok. 140 kg 

 
 
Dane techniczne: 

› zasilanie poprzez akumulator 6V,  
czas pracy ok. 60 godzin 

› temperatura pracy: -10oC do +40oC 
 
 
Wyposa enie dodatkowe:  

› no ny hamulec postojowy 
› poliuretanowe pojedyncze rolki tylnie 
› poliamidowe rolki tylnie pojedyncze 
› poliamidowe ko a steruj ce 

 

 
Miernik wagowy KPZ 52E-7 (wersje z legalizacj ): 

› miernik wbudowany w odporn  obudow  ze stali 
› klawiatura zabezpieczona foli  py o- i wodoszczeln  
› du e przyciski obs ugi 
› 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, pami  dodawania 
 
Funkcje: 

› automatyczna i r czna korekta zera 
› 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 
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Konstrukcja 
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Dane techniczne 
 

O
zn

ak
ow

an
ie

  

1.1 Produkt   Wózek z wag   1.1 

1.2 Typ   KPZ 71-7 1.2 

          

1.4 Obs uga     R czna 1.4 

1.5 No no   Q (t) 2,2 1.5 

1.6 rodek ci ko ci adunku c(mm) 578 1.6 

          

1.8 Odleg o  grzbietu wide  do osi ko a x (mm) 950 1.8 

1.9 Rozstaw osi kó  y (mm) 1200 1.9 

M
as

y 

2.1 Masa w asna kg 142 2.1 

2.2 Nacisk na o  z adunkiem przód / ty  kg 520/1550 2.2 

2.3 Nacisk na o  bez adunkiem przód / ty  kg 55/34 2.3 

          

          

K
o

a 
| p

od
w

oz
ie

 3.1 
Ogumienie (pe ne, vulkollan, pneumatyczne, 
poliuretanowe)   

   Gumowe/ 
   poliuretan 

3.1 

3.2 Wymiar przedniego ko a   200x40 3.2 

3.3 Wymiar kó  tylnych   80x70 3.3 

          

3.5 Liczba kó    2/2 albo 2/4 3.5 

3.6 Rozstaw kó , (przód) b10 (mm) 120 3.6 

3.7 Rozstaw kó  , (ty ) b11 (mm) 390 3.7 

W
ym

ia
ry

 p
od

st
aw

ow
e 

          

4.4 Unoszenie h3 (mm) 120 4.4 

          

4.9 Wysoko  dyszla  h14 (mm) 1225 4.9 

          

4.15 Wysoko  opuszczonych wide  h13 (mm) 87 4.15 

          

4.19 D ugo  ca kowita bez adunku l1 (mm) 1570 4.19 

4.20 D ugo  cznie z grzbietem wide  l2 (mm) 415 4.20 

4.21 Szeroko  ca kowita b1 (mm) 560 4.21 

4.22 Wymiary z bów wide  s/e/l     
(mm) 74x171x1155 4.22 
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4.25 Rozstaw zewn trzny wide  b5 (mm) 560 4.25 

          

4.32 Prze wit od pod o a (centralnie mi dzy osiami) m2 (mm) 12 4.32 

4.33 Szer. korytarza roboczego dla palety 1000 x 1200 Ast (mm) 1880 4.33 

4.34 Szer. korytarza roboczego dla palety   800 x 1200  Ast (mm) 1760 4.34 

4.35 Promie  skr tu Wa (mm) 1310 4.35 

D
an

e 
ek

sp
lo

at
ac

yj
ne

           

5.3 Czas opuszczania (z/bez obci enia) mm/s 0,09/0,02 5.3 
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WÓZEK PALETOWY Z WAG  
NUMER PRODUKTU KPZ 71-8 ECONOMY PLUS 

 
 
 
 
 
Standardowe wymiary i no no ci: 
 
 
Model Nr Artyku u No no   Dzia ka Legalizacja 
KPZ 71-8 718S00002200 2.200kg 1 kg nie 
KPZ 71-8 718S0000060E 600 kg 500 g tak 
KPZ 71-8 718S0000150E 1.500 kg 1 kg tak 
 
 
Opakowanie: 
 
Model Wymiary opakowania (cm) Ci ar wagi w opakowaniu Ci ar w asny wagi 
KPZ 71-8 153 x 65 x 125 152 kg 142 kg 
 
 
 
Zastrzegamy sobie prawo do pomy ek i zmian technicznych.     
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