Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 71- 8
Nosnost 2200 kg, vážící dílek 200g !
Mobilní vážení=úspora času
Vhodný pro všechny průmyslové
aplikace Nezávislý na napájení z el. sítě
Velký ovládací panel
Jednoduchá obsluha

Za příplatek:
Vestavěná tiskárna
Úřední ověření
Váživost až 3000 kg

Ověřitelná verze: třída

Cenově velmi výhodný!
Konstruovaný pouze z
CEJCHOVATELNÝCH komponentů.
Kvalitní německá konstrukce.

Indikátor je bezpečně chráněný, zabudovaný v odolném ocelovém krytu, lehce ovladatelná, prachu odolná a
vodotěsná klávesnice, velká ovládací tlačítka. 6 – místný, LCD - indikátor s 25 mm vysokými, dobře čitelnými
číslicemi. Provozní teplota – 10 ° až 40 ° C.
Funkce: tára v plném rozsahu, možná i vícenásobná tára. Ukazatel záporných hodnot, nastavení nuly,
přepínání hodnot Brutto / Netto, funkce automatické sebekontroly.
LED-ukazatel pro: hmotnost, nastavení nuly, tárování, stabilitu, stavu dobíjení, zobrazení stavu
baterie. Napájení: 6V, 4Ah akumulátor, provozní doba cca. 36 hodin, doba dobíjení dle stavu vybití,
max.10 hodin. Nabíječka v ceně.
Váha je vybavena čtyřmi tenzometrickými snímači hmotnosti typu KPZ 502E-2 třídy
, IP 67, evropské
třídy přesnosti 0,02%.
Paletový vozík: šířka: 560 mm, délka vidlí: 1150 mm, výška: cca 85 mm, řídicí kolečka - gumová, zátěžová
kola z polyurethanu, průmyslově schválená, svařovaná konstrukce, práškový lak RAL 1003 (žlutá), celková
hmotnost ca.
140 kg. Tandemová kolečka ve standardu.

Výhoda 4 bodového snímačového měřícího systému ve srovnání s 1 bodovým měřením struktury :
Přesné vážení :
- Dlouho životní přesné výsledky.
- Velmi vyšší přesnost. Skoro 4 x vyšší než při 1 bodovém systému.
- Při několika váženích žádný součet chyby. Přesná celková hmotnost.
- Nerovnoměrně zatížené palety budou přesně zobrazeny.Žádná změna navážené hmotnosti při řízení
paletového vozíku.
Žádná stanovená výška měření:
- Nastavení nuly v každé výšce. Žádná nutnost napumpování na 15 mm před vážením k nastavení nuly.
Žádný pokyn zda se musí pumpovat pomalu nebo rychle.
- Rychlejší obsluha a okamžité vážení možné pouze 2 napumpováním.
Obsluha:
- Každá funkce má jednu klávesu. Žádná kombinace kláves.
- Netto vážení s tárou možné.
Záruka : 24 měsíců na nezávadné vlastnosti materiálu a provedení, podmínkou je správné a normální
používání. Kromě baterií a nabíječek.

Termální zabudovaná tiskárna (příslušenství)
Rozměry

85 x 85,5 mm ( B x H )

Vlastní hmotnost

150 g

Napájení

über Batterie der Waage

Interface

seriell RS232

Verze

Thermo-Direkt-Drucker, 203 dpi,

Papír

Papierbreite: 57 mm

Formáty tisku
Příklady jsou standardní formáty ke KPZ tiskárnám. Různé formáty jsou na přání zákazníka možné vytvořit.
Příklad tisku
Jednoduchý formát 3

Příklad tisku

S/N
WT/kg
--------------0001
100,0
0002
200,0
0003
300,0
--------------0003
600,0

S/N
WT/kg
--------------0001
100,0
0002
200,0
0003
300,0
--------------0003
600,0

Stabilní formát 5

Příklad tisku
Kompletní formát 4
TICKET NO.0001
G
100,0g
T
0,0g
N
100,0g
TICKET NO.0002
G
200,0g
T
0,0g
N
200,0g
TICKET NO.0003
G
300,0g
T
0,0g
N
300,0g
TOTAL NUMBER
OF TICKETS 0003
TOTAL
NET
600,0g

G = Brutto-váha
T = Tára
N = Netto-váha

Příslušenství:
Počítací indikátor, 14 kláves, program počítání kusů

2.990,-

Vestavěná plnohodnotná tiskárna

6.900,-

Rychlozdvih (aktivní do nosnosti 300kg)

1.990,-

Úřední ověření (osvědčení o shodě, třída „III“)
pouze u typů s úředním ověřením, viz. níže:

1.990,-

Vozíky s úředním ověřením:
Váživost:

Dělení:

Cena:

1100/2200kg

500/1000g

28.990,-

2200kg

1000g

28.990,-

1500kg

500g

28.990,-

600kg

200g

28.990,-

2500kg

1000g

30.990,-

Ceny bez DPH.

Počítací indikátor (příslušenství):

Rozměry v mm

