Plateauweegschaal
Type: KPZ 2

Optie :
Mobiel inzetbaar
Onderhoudsvrij
Robuust
Duurzaam
Goede prijs/prestatie verhouding
Diverse opties mogelijk !!

Weegvermogens tot 6.000 kg.

Statief als optie

Plateauweegschaal, type: KPZ 2
Zowel in geijkte als in ongeijkte uitvoering leverbaar
Volledig elektronisch, compact en degelijk.
De 4 weegcellen zijn beschermd tegen stof, vuil en water overeenkomstig de IP 67 norm.
Alle KPZ -indicatoren hebben een stof- en waterdicht toetsenbord.

Technische specificaties:
Plateauafmetingen tot 3 ton:
800 x 800 x h95 mm
1250 x 1250 x h95 mm
1000 x 1000 x h95 mm
1250 x 1500 x h95 mm
830 x 1000 x h95 mm
1500 x 1500 x h95 mm
1000 x 1250 x h95 mm
1500 x 2000 x h130 mm
Andere afmetingen en capaciteiten op aanvraag leverbaar.
Gekalibreerd: “Niet voor handelsdoeleinden”

Weegbereik
500 kg
1000 kg
2000 kg
3000 kg
6000 kg

Indeling
100 g
100/200 g
200/500 g
500/1000 g
1000/2000 g

Plateauafmetingen tot 6 ton:
1250 x 1500 x h165 mm
1500 x 1500 x h165 mm
1500 x 2000 x h165 mm

Europees geijkt Klasse

Weegbereik
600 kg
1500 kg
1200 kg
3000 kg
6000 kg

III

.

Indeling
200 g
500 g
200/500 g
500/1000 g
2000 g

Constructie: Zwart gepoedercoat staal, (ook in gegalvaniseerde of roestvrijstalen uitvoering leverbaar).
Uitgerust met 4 DMS precisie weegcellen, nauwkeurigheidsklasse: 0,1 % vE.
Indicator aansluitkabel: 5 m lengte.
Indicator “Niet voor handelsdoeleinden”, type; KPZ 52-8:
100 % tarra, negatief weergave, zelftest, automatische nulstelling, 230 Volt voeding.
Standaard geleverd met muurbevestiging. Als optie ook met statief leverbaar.
Indicator, ijkwaardig, type; KPZ 52E-8:
100 % tarra, tarraweergave, tarrageheugen, automatische nulstelling, zelftest, 230 Volt voeding.
Standaard geleverd met muurbevestiging. Als optie ook met statief leverbaar.
Opties: putrand, oprit, indicatorstatief, oplaadbare batterij, printers, RS-232 interface, schakelpunt, enz
De KPZ- weegschaal wordt standaard compleet met elektronische indicator geleverd.
Indien meer functionaliteiten gewenst zijn, kan als optie een andere indicator aangesloten worden.
De bijzonder lage constructie loont zich prima voor bovengrondse opstelling.
Door het gebruik van robuuste DMS-weegcellen zijn er geen aan slijtage onderhevige delen.
De KPZ 2 plateauweegschaal is uitgevoerd in een industriële, robuuste en stabiele staalconstructie.
Een vaste ondergrond en 230 Volt contactdoos zijn voldoende om te kunnen wegen.
Technische wijzigingen voorbehouden.
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KPZ – weegschalen, BETAALBAAR, ROBUUST en GOED ! !
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