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Ręczny wózek paletowy z wagą KPZ 71-9 

 
 

Model wózka  KPZ 71-9 

Udźwig 2500 kg 

Działka 500 g 

Panel sterujący KPZ 52-19 

Długość wideł 1155 mm 

Długość całkowita wózka 1570 mm 

Szerokość całkowita wózka 560 mm 

Szerokość wideł 170 mm 

Rolki poliuretan 

Koła gumowe 

Wymiary rolek 80x70 

Wymiary kół 200x40 

System wagowy na 4 tensometrach tak 

Legalizacja nie 

Gwarancja 3 lata 

Kod towaru SP0903 

 
Cena netto – 2595,00 pln  
 
Wysyłka kurierem 24h  

120 pln netto  ( przedpłata, faktura proforma ) 

140 pln netto  ( pobranie ) 

 
Czytelny wyświetlacz LCD  wysokość 30 mm  
Podświetlenie wyświetlacza 
Duże klawisze obsługi 
Łatwy w obsłudze 
Przeznaczony do pracy w zakresie temperatut od -10 do +40 stC 
Czujniki tensometryczne: wysokiej jakości tensometry KPZ 502E-2, dokładność 0,22% z ważenia. 
Zasilanie: akumulator 6V, czas eksploatacji ok. 60 godzin, ładowarka w zestawie. 
Zaświadczenie: wersja bez legalizacji, deklaracja zgodności CE 
Wózek jest od razu gotowy do ważenia bez czujnika wysokości   
Wykonanie przemyslowe. 
Wyprodukowany i kalibrowany w POLSCE. 
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Panel sterujący KPZ 52-19 
Bezpieczny i zabezpieczony w stabilnej stalowej obudowie, klawiatrua zabezpieczona za pomocą folii pyło 
i wodoszczelnej, 6 klawiszy. Podświetlany wyświetlacz -LCD, 6 pozycyjny, czytelne cyfry wysokość 30 mm.  
 
Funkcje panel KPZ 52-19 : ustawianie zera, 100% tarowania (możliwość wilokrotnej tary), wskazania 
minusowe, referencyjne zliczanie sztuk, funkcja sumowania ważeń. Możliwość ustawienia przez menu: 
kontrola wartości zadanego ciężaru, wskazanie napięcia akumulatora,  automatyczne rozłączanie, pomiar 
wartości szczytowej lub funkcja zatrzymania ważonego ciężaru, funkcja testu samoczynnego. 
 
 
Zalety czteroczujnikowego systemu ważącego w wózku KPZ 71-9: 

• Dokładne wyniki ważenia w długim okresie użytkowania. 

• Dużo większa dokładność, prawie cztery razy wyższa niż przy systemie jednoczujnikowym. 

• Przy wielkrotnym ważeniu błędy nie są sumowane. Dokładniejsze wskazania wagi łącznej. 

• Nawet nierównomiernie załadowane palety będą dokładnie zważone. 

• Brak zmiany wskazania pomiaru w czasie przemieszczania wózka. 

• Brak ustalonej wysokości pomiaru. 

• Ustawienie zera w każdej pozycji. Nie jest wymagane podniesienie ładunku na wysokość 15cm w 
celu korekty zera przed ważeniem. 

• Szybkość z jaką podnosi się ładunek nie ma wpływu na proces ważenia. 

• Szybka obsługa i natychmiastowe ważenie (tylko 2 pompowania). 

• Oszczędne zużycie baterii. Panel sterujący nie wyłącza się po 2 minutach, nie ma potrzeby 
ponownej korekty zera do następnego ważenia 

• Automatyczne wyłączenie w celu oszczędzania akumulatora (indywidualne ustawienie funkcji). 

• Każda funkcja powiązana z jednym przyciskiem. Brak kombinacji klawiszy. 

• Możliwość ważenia netto z tarowaniem. 
 
Deklaracja Zgodności CE. Do każdego wózka wydawane jest zaświadczenie CE potwierdzające, że wózek 
odpowiada wymogom dyrektywy 89/336/EG z uwzględnieniem norm EN-55011 (1991) waga A i EN-
45501 (1992)  

 
Wózek wyprodukowany w POLSCE, producent KPZ Wagen  

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: u producenta - firmie która istnieje w Polsce od wielu lat oraz w 
naszej firmie. 

Bezproblemowa realizacja napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Dostępność części do starych i 
nowych modeli wózków KPZ. 

Stała dostępność akcesoriów jak ładowarki, akumulatory. 
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