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PALECIAK Z WAG  
NUMER PRODUKTU KPZ 71-9 

 
 
 

Przemys , magazyn, hurtownie ... 
 

 

 

 
 

     
 

 

Polska konstrukcja wagi 
› wbudowany akumulator 
› odporna przemys owa konstrukcja  

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

Gwarancja 
36 miesi cy 

 
Transport na 
terenie kraju 
GRATIS ! 
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PALECIAK Z WAG  
NUMER PRODUKTU KPZ 71-9 

 
 
 
Opis produktu 
 
Wózek paletowy z wag  w wersji technologicznej do 
wewn trznych zastosowa  w przedsi biorstwie, posiada 
deklaracj  zgodno ci CE. 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 zaprojektowana specjalnie na 
potrzeby wa enia, malowana proszkowo na kolor 
niebieski RAL 5002, 

› spawany dyszel, 
› solidne wid y ze stali, 
› pewna, sprawdzona w zastosowaniu przemys owym 

hydraulika, 
› du e, gumowe ko a steruj ce o rednicy 200mm, 
› poliuretanowe rolki najazdowe TANDEM  

na zako czeniach wide , 
› o  zawieszenia kó  gwarantuje stabilno  i p ynno  

jazdy, a wbudowane smarowniczki zapewniaj  d ug  
ywotno  wszystkich ruchomych cz ci konstrukcji, 

› panel steruj cy zosta  umieszczony w wytrzyma ej, 
stalowej obudowie na wygodnej wysoko ci dla 
obs uguj cego, 

› waga wyposa ona w 4 czujniki tensometryczne IP 68 
› ca kowity ci ar wózka: ok. 110 kg 

 
Dane techniczne: 

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

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

› no ny hamulec postojowy 
› szybkie podnoszenie aktywne do 300 kg 
 
 

 
Miernik wagowy KPZ 52E-7  
(wersja wózka do legalizacji): 

› 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 
 
Miernik wagowy KPZ 51-19  
(wersja wózka technologiczna): 

› miernik wbudowany w odporn  obudow  ze stali 
› klawiatura zabezpieczona foli  py o- i wodoszczeln  
› sze  du ych przycisków obs ugi 
› du y, pod wietlany, 6 pozycyjny wy wietlacz LCD 
› wysoko  cyfr 30mm. 

 
Funkcje: 

› ustawianie zera 
› tarowanie 100%, mo liwo  tary wielokrotnej 
› wskazania minusowe 
› referencyjne zliczanie sztuk 
› funkcja sumowania wa e  
› funkcja testu samoczynnego 
› Ustawianie prze menu: kontrola warto ci zadanej, 

wskazanie napi cia akumulatora, automatyczne 
roz czanie. 
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PALECIAK Z WAG  
NUMER PRODUKTU KPZ 71-9 

 
 

Zalety czteroczujnikowego systemu w porównaniu z systemem jednopunktowym: 
 

 
Dok adniejsze wa enie: 

› dok adne wyniki w d ugim okresie u ytkowania. 
› du o wi ksza dok adno , prawie cztery razy wy sza ni  przy systemie jednoczujnikowym. 
› przy wielokrotnym wa eniu b dy nie s  sumowane. Dok adniejsze wskazania wagi cznej. 
› nawet nierównomiernie za adowane palety b d  dok adnie zwa one. 
› brak zmiany wskazania pomiaru w czasie przemieszczania wózka. 

 
Brak ustalonej wysoko ci pomiaru: 

› ustawienie  zera  w  ka dej  pozycji.  Nie  jest  wymagane  podniesienie  adunku  na  wysoko  15cm  w  celu  korekty   
zera przed wa eniem. 

› szybko  z jak  podnosi si  adunek nie ma wp ywu na proces wa enia. 
› szybka obs uga i natychmiastowe wa enie (tylko 2 pompowania). 

 
Oszcz dne zu ycie baterii: 

› panel steruj cy nie wy cza si  po 2 minutach, nie ma potrzeby ponownej korekty zera do nast pnego wa enia 
› automatyczne wy czenie w celu oszcz dzania akumulatora (indywidualne ustawienie funkcji). 
 

Obs uga: 
› ka da funkcja powi zana z jednym przyciskiem. Brak kombinacji klawiszy. 
› mo liwo  wa enia netto z tarowaniem. 

 
 
 
 
Standardowe wymiary i no no ci: 
 
 
Model Nr Artyku u No no   Dzia ka Legalizacja 
KPZ 71-9 719S0000200E 2.200kg 1 kg tak 
KPZ 71-9 719SH0002200 2.500 kg 500 g nie 
 
 
Opakowanie: 
 
Model Wymiary opakowania (cm) Ci ar wagi w opakowaniu Ci ar w asny wagi 
KPZ 71-9 153 x 65 x 125 120 kg 110 kg 
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PALECIAK Z WAG  
NUMER PRODUKTU KPZ 71-9 

 
Dane techniczne – wykonanie standardowe 
 

O
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1.1 Produkt  Wózek paletowy z wag  
1.2 Typ  KPZ 71-9 
    
1.4 Obs uga  R czna 
1.5 No no  Q (t) 2,2 
1.6 rodek ci ko ci adunku c (mm) 578 
    
1.8 Odleg o  grzbietu wide  od osi ko a x (mm) 950 
1.9 Rozstaw osi kó  y (mm) 1200 

 

M
as

y 
 

2.1 Masa w asna kg 110 
2.2 Nacisk na o  z adunkiem przód/ty  kg 520 / 1550 
2.3 Nacisk na o  z bez adunku przód/ty  kg 55 / 34 

 

K
o

a 
/ p

od
w

oz
ie

 
 

3.1 Ogumienie (pe ne, vulkollan, pneumatyczne, poliuretanowe)  gumowe / poliuretan 
3.2 Wymiar przedniego ko a  200 x 40 
3.3 Wymiar kó  tylnich  80 x 70 
    
3.5 Liczba kó   2/2 lub 2 /4 
3.6 Rozstaw kó  (przód) b10 (mm) 120 
3.7 Rozstaw kó  (ty ) b11 (mm) 390 

 

W
ym

ia
r p

od
st
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4.4 Unoszenie h3 (mm) 120 
4.9 Wysoko  dyszla h14 (mm) 1225 
4.15 Wysoko  opuszczonych wide  h13 (mm) 92 
    
4.19 D ugo  ca kowita bez adunku I1 (mm) 1570 
4.20 D ugo  cznie z grzbietem wide  I2 (mm) 415 
4.21 Szeroko  ca kowita b1 (mm) 560 
4.22 Wymiary z bów wide  s/e/I (mm) 74 x 171 x 1155 
4.25 Rozstaw zewn trzny wide  b5 (mm) 560 
4.32 Prze wit od pod o a (centralnie mi dzy osiami) m2 (mm) 12 
4.33 Szeroko  korytarza roboczego dla palety 1000 x 1200 Ast (mm) 1880 
4.34 Szeroko  korytarza roboczego dla palety 800 x 1200 Ast (mm) 1760 
4.35 Promie  skr tu Wa (mm) 1310 
5.3 Czas opuszczania (z / bez obci enia) mm/s 0,09 / 0,02 

 
Zastrzegamy sobie prawo do pomy ek i zmian technicznych.     
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