w ag i magazynowe
W ag i medycz ne wag i laboratoryjne

WAGA POMOSTOWA
NUMER PRODUKTU KPZ 2-11-4

Przemys , magazyn, firmy kurierskie, lecznice weterynaryjne, proste zliczanie ...

NOWO

Idealna do

!

gabinetów

weterynaryjnych

› zasilanie sieciowe lub bateryjne (czas
eksploatacji ok. 30 godzin przy pracy ci ej)
› bardzo prosta w obs udze
› solidna waga w dobrej cenie
› wyposa ona w uchwyt i rolki do atwego
przetransportowania jej w inne miejsce
› pokrywa ze stali nierdzewnej
› gwarancja 24 miesi ce
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Opis produktu
Prosta w obs udze waga do ró nego zastosowania.
Wyposa ona w funkcj animals, polecana do gabinetów
i lecznic weterynaryjnych, funkcja ta pozwala okre li
mas zwierz cia nawet wtedy gdy si porusza. Du a
platforma wagowa, uchwyt i rolki u atwiaj ce transport
w dowolne miejsce zapewnia komfort wa enia zarówno
w firmach kurierskich, magazynach czy halach
przemys owych. Solidna waga na lata w dobrej cenie,
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 VAC i akumulatorowe
(czas eksploatacji przy pracy ci ej – ok. 30 godzin)
› kabel pomiarowy, spirala ok. 0,7-1 m
› temperatura pracy: 0oC do +40oC
› platforma wagowa 905x505mm, wysoko ok. 70mm
› wymiary miernika wagowego cznie z uchwytem
ok. 222x134x53mm
› po czenie wtykowe miernika z wag w celu
atwiejszego i wygodniejszego transportu
› pokrywa ze stali nierdzewnej

Miernik wagowy:
› obudowa w wytrzyma ego, atwego do utrzymania
czysto ci tworzywa ABS z uchwytem do
przymocowania miernika do ciany
› klawiatura zabezpieczona foli py o- i wodoszczeln
› wy wietlacz LCD, wysoko cyfr 25mm
› sze du ych klawiszy funkcyjnych
Funkcje:
› ustawienie zera
› tarowanie
› wa enie brutto/netto
› zliczanie sztuk za pomoc ilo ci referencyjnych
› sumowanie
› funkcja animals, do wa enia zwierz t w ruchu
› funkcja HOLD
› automatyczne roz czanie
› sprawdzanie wa enia Low/Ok/Hi
› Waga wielozakresowa

Dane techniczne
Standardowe wymiary i no no ci:
Model
2-11-4

Nr Artyku u
211403000000

No no
150 / 300 kg

Dzia ka
50 / 100 g

Wymiary (mm)
905 x 505 mm

Legalizacja
nie

Opakowanie:
Model
KPZ 2-11-4

Wymiary opakowania (cm)
118 x 57 x 11,5

Ci ar wagi w opakowaniu
19 kg

Zastrzegamy sobie prawo do pomy ek i zmian technicznych.
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