
108108 kaiserkraft.si  Številka artikla  = na zalogi / hitra dobava. Aktualni čas dostave na spletu.
Cene se lahko med letom spremenijo.

1

2

1 | Paletni dvižni vozički s tehtnico
• Za kontrolna tehtanja
• Za nadzor pri sprejemu blaga
• Določanje špedicijske teže

Nosilnost: 2000 kg. Razpon dviga: 85 – 200 mm. Dolžina: 1542 mm.  
Dolžina vilic: 1150 mm. Širina vilic: 160 mm. Nosilna širina: 540 mm. Zasuk ojnice: 205 °. 
Oprema tehtnice: z baterijami. Teža: 79 kg. Material vrtljivih koles: poliuretan.  
Material nosilnih koles: poliuretan. Premer vrtljivih koles: 180 mm. Širina vrtljivih 
koles: 50 mm. Izvedba nosilnih koles: tandem. Premer nosilnih koles: 80 mm. 
Širina nosilnih koles: 70 mm. Barva: melona rumena RAL 1028. Vrsta zaščite: IP65. 
Oprema: tehtnica. Lastnost: ročna izvedba / premična izvedba. Ločljivost: 5 / 20 kg.  
Višina številk: 18 mm. 

1 |  Št. 968 925 6F € 699,- 

Zelo enostavna uporaba

1. Za določanje tare vklopite enoto 
za tehtanje

2. Vilice dvignite do referenčne višine

3. Pritisnite tipko za določanje tare

4. Spustite vilice in namestite blago 
za tehtanje

5. Za tehtanje nosilne vilice dvignite 
do referenčne višine

Enota za prikaz

Višina številk 18 mm. IP65 – zaščita pred 
prahom in brizganjem vode.

• Zmogljivost tehtanja 2200 kg, ločljivost 
1000 g

• Odstopanje ne presega 0,1 % naložene 
teže

• Štiritočkovni merilni sistem

Nosilnost: 2200 kg.  
Težišče bremena: 578 mm.  

Funkcije

– Ponastavitev na ničelno vrednost

– Tariranje 100%, tudi večkratna tara

– Ročni vnos tare

– Prikaz negativne vrednosti

– Dodajanje več tehtanj

– Štetje kosov na podlagi referenčne 
količine in še mnogo več

Razpon dviga: 88 – 208 mm. 
Dolžina: 1570 mm. Dolžina vilic: 1150 mm. 
Širina vilic: 170 mm. Nosilna 
širina: 560 mm. Zasuk ojnice: 205 °. 
Oprema tehtnice: s 6-V akumulatorjem 
in polnilnikom. Teža: 110 kg. Material 
vrtljivih koles: polna guma. Material 
nosilnih koles: poliuretan. Premer vrtljivih 
koles: 200 mm. Širina vrtljivih koles: 40 mm. 
Izvedba nosilnih koles: tandem. Premer 
nosilnih koles: 80 mm. Širina nosilnih 
koles: 70 mm. Višina ojnice: 1225 mm. 
Oprema: tehtnica / kolesa za uvoz. 
Lastnost: ročna izvedba / premična izvedba. 
Merilno območje: 0 - 2200 kg. Merilni 
razpon I: 2200 kg. Ločljivost: 1 kg. Višina 
številk: 30 mm. Toleranca tehtanja: <0,1 %. 
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2 | Paletni dvižni voziček s tehtnico

Merilna odstopanja

50 – 500 kg ± 20 kg

500 – 1000 kg ± 30 kg

1000 – 1500 kg ± 40 kg

1500 – 2000 kg ± 50 kg

Ločljivost prikaza

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