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                Waga stołowa 
Dopuszczenie do legalizacji, Klassa 

Atrakcyjna cena – przemysłowe wykonanie ! ! ! 

Typ : KPZ 2E-06S 
 

Nośności do 500 kg 
Duże cyfry LCD, 25 mm 

100% tarowania 
Wysoki statyw panelu sterującego 

Zasilanie sieciowe 230 V. 
Zasilanie akumulatorowe 

Ustawianie zera 
 

Prosta w obsłudze 
Zliczanie ilości sztuk ( opcja) 

Kody kreskowe (opcja) 
Drukarka (opcja) 

Złącza RS232 (opcja) 
Oprzyrządowanie (opcja) 

 

 

 
Poziomica 

umożliwiająca 
właściwe 

ustawienie wagi 

 
Regulowany 

panel sterujący 
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Waga stołowa, Typ: KPZ 2E-06 NOWOŚĆ: Wielozakresowość 
Precyzyjna i solidna waga na stanowisku bez obowiązku legalizacji i wymagającym 
legalizacji. 
 
 
Standardowy panel sterujący KPZ 51E-8: łatwy w pielęgnacji, solidny, obudowa elektroniki z wytrzymałego 
ABS, bardzo komfortowa i łatwa obsługa, klawiatura zabezpieczona za pomocą folii pyło- i wodoszczelnej z 
dużymi przyciskami obsługi umożliwiają zastosowanie w prawie każdych warunkach przemysłowych. Duży, 
podświetlany wyświetlacz, umożliwia dobre odczytanie wyniku ważenia w prawie każdych warunkach 
zakładowych. 

 
Panel sterujący KPZ 51E-8 

6 pozycyjny wyświetlacz LCD wysokść 25 mm, 
z podświetleniem tła 
z symbolami -Statusu 
duże przyciski obsługi, 
kontrola wartości zadanej 
 

 

Funkcje: ustawianie zera, 100% tarowanie (możliwość tary wielokrotnej), wskazania minusowe, 
przełączenie 
brutto-/netto. Możliwość przez menu: kontrola wartości zadanej lub wartości granicznej, automatyczna 
funkcja 
testu samoczynnego. Wskazania minus. Zasilanie: 230V, 50Hz, temp. pracy od –10°C do 40°C. sieciowe. 

 
 

Panel sterujący LCD: ciężar, ustawianie zera, tarowanie, stabilność, stan ładowania, wskazania LOW-Bat, 
kontrola wartości zadanej.Podświetlany panel sterujący (3 warianty do wyboru). Kontrola ciężaru zadanego / wartość 

graniczna - kontrola – HIGH – OK – LOW - (tzn. do wyboru dwie wartości ciężaru, sygnał tonowy i wskazania na 
wyświetlaczu), 
 
 

Opcje: Proszę o kontakt z nami, zrobimy dla Państwa prawie wszystko. 

 
 
Ceny KPZ obowiązują włącznie z elektronicznym panelem sterującym, dla kompletnie funkcjonującej wagi. 
 

Gwarancja: 24 miesiące na jakość materiału i wykonanie, pod warunkiem użytkowania zgodnego z 
przeznaczeniem. 

 

 



  
MAG-COMPLEX 

 ul. Zielona 30 

 83-200 Starogard Gdański 

Telefon:  (58) 535 16 96 

Telefon komórkowy:  505 551 404 

Fax:  (58) 535 16 96 

E-mail: sekretariat@mag-complex.pl 

 

 

 

 

 

 
 


