1 | Paletové

zdvižné vozíky s váhou

• Pro kontrolní vážení
• Pro kontrolu při příjmu zboží
• Zjišťování spedičních hmotností
Nosnost: 2000 kg. Rozsah zdvihu: 85 – 200 mm. Délka: 1542 mm. Délka vidlic: 1150 mm.
Šířka vidlic: 160 mm. Nosná šířka: 540 mm. Úhel rejdu: 205 °. Vybavení vah: včet. baterie.
Hmotnost: 79 kg. Materiál otočného kola: polyuretan. Materiál pojezdová kola: polyuretan.
Průměr otočného kola: 180 mm. Šířka otočného kola: 50 mm. Provedení pojezdových
kol: tandemové. Průměr pojezdová kola: 80 mm. Šířka pojezdová kola: 70 mm.
Barva: melounová žlutá RAL 1028. Stupeň elektrického krytí: IP65. Vybavení: váha.
Vlastnost: ruční pohon / mobilní. Číslicový krok: 5 / 20 kg. Výška číslic: 18 mm.
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1 | Čís. 968 925 6F Kč 11.900,Velmi jednoduchá obsluha
1. Zapněte vážicí jednotku za účelem
tárování

Tolerance měření

2. Zvedněte vidlice do referenční výšky

500 – 1000 kg ± 30 kg

3. Stiskněte tárovací tlačítko

1000 – 1500 kg ± 40 kg

4. Spusťte vidlice a umístěte vážené zboží

1500 – 2000 kg ± 50 kg

5. Za účelem vážení zdvihněte nosné vidlice
do referenční výšky
Displej

50 – 500 kg ± 20 kg

Číslicové kroky
Do 1000 kg = 5 kg / nad 1000 kg = 20 kg

Výška číslic 18 mm. IP65 – ochrana proti
prachu a stříkající vodě.

2 | Paletový

zdvižný vozík s váhou

• Vážicí kapacita 2200 kg, krok 1000 g
• Přesnost s odchylkou menší než 0,1 %
vážené hmotnosti
• Čtyřbodový měřicí systém
Nosnost: 2200 kg.
Těžiště břemene: 578 mm.
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Rozsah zdvihu: 88 – 208 mm.
Délka: 1570 mm. Délka vidlic: 1150 mm.
Šířka vidlic: 170 mm. Nosná šířka: 560 mm.
Úhel rejdu: 205 °. Vybavení vah: s
akumulátorem 6 V a nabíjecím přístrojem.
Hmotnost: 110 kg. Materiál otočného
kola: plná pryž. Materiál pojezdová
kola: polyuretan. Průměr otočného
kola: 200 mm. Šířka otočného kola: 40 mm.
Provedení pojezdových kol: tandemové.
Průměr pojezdová kola: 80 mm.
Šířka pojezdová kola: 70 mm.
Výška oje: 1225 mm. Vybavení: váha /
zajížděcí kola. Vlastnost: ruční pohon /
mobilní. Rozsah měření: 0 - 2200 kg.
Rozsah měření I: 2200 kg. Číslicový
krok: 1 kg. Výška číslic: 30 mm.
Tolerance vážení: <0,1 %.

2 | Čís. 969 022 6F Kč 32.200,-

Funkce
– Nulování
– Tárování 100%, rovněž vícenásobná tára
– Ruční zadávání táry
– Záporná indikace
– Sčítání více vážení
– Počítání kusů pomocí referenčního
množství a mnoho dalších funkcí

108

kaiserkraft.cz

Objednací čísla znamenají zboží na skladě / ihned k dispozici. Aktuální dodací lhůty online.
Ceny se mohou během roku měnit.

