
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

  

KKPPZZ  7711--99  
 Transpallet met ingebouwd weegsysteem 

 
 

 

Standaard indicator 
Zeker en beschut in een stabiele metalen behuizing ingebouwd. Bedieningsvriendelijk, stof- en waterdicht folie-toetsenbord, 6 

bedieningstoetsen. Grote, zeer goed afleesbare LCD-display met achtergrondverlichting, 6 cijferige display van 30mm hoog.  

 

Functies: Nulstellen, Tarrafunctie 100% (meervoudig tarreren mogelijk), Referentie-stuks-telling, Minus-aanduiding, 

Optelfunctie van de wegingen. Instelbaar menu: Grenswaarde, Batterijspanningsweergave, Automatische uitschakeling, 

Piekwaardenmeting of Grenswaarde-stopfunctie, Zelftestfunctie. 
 

 
Het voordeel van een 4-punts-weegsysteem tegenover een 1-punt-structuurmeting: 

 

Nauwkeurigere gewichtsmetingen: 

- Duurzaam en nauwkeurig meetresultaat. Geen meting van gebruiksgerelateerde structuurveranderingen. 

- Veel betere nauwkeurigheid. Tot 4x  beter dan bij een 1-punt systeem. 

- Correcter totaalgewicht. Bij meerdere wegingen geen cummulatie van weegfouten.  

- Ongelijkmatig geladen palletten worden wel correct gewogen. 

- Geen gewichtsveranderingen na het verplaatsen van de transpallet. 

Geen vastgelegde meethoogte nodig: 

- Nulstellen kan op elke hoogte. Niet eerst omhoog pompen tot ca 15cm voor de nulstelling van het toestel 

- De pompsnelheid heeft geen invloed op het meetresultaat.  

- Snellere bediening en dus sneller wegen door slechts een paar pompslagen. 

Geen batterij-uitval na enkele minuten: 

- Geen uitschakeling na 2 minuten (waardoor bij een toestel met 1-punt meting een nieuwe nulpuntcorrectie naar de referentiehoogte 

zou moeten worden uitgevoerd). 

- Automatische uitschakeling van de batterijvoorziening is vrij instelbaar naar eigen noden. 

Bediening: 

- Grote, duidelijk leesbare display 

- Elke functie heeft een toets, geen combinatietoetsen 

- Nettoweging met tarra mogelijk 
 

Zeer prijsgunstige, kwalitatief hoogwaardige constructie 
 

Mobiel wegen is arbeidstijd sparen ! 

Eigenschappen 

Goed leesbare LCD indicator 30mm hoog 

Achtergrondverlichting 

Grote bedieningstoetsen 

Eenvoudige bediening 

Oplaadbare ingebouwde batterij  

Accu : ca 60 uur bedrijfsduur  

Max. 2200kg / verdeling 1kg 

4 weegcellen 

Dadelijk weegklaar zonder hoogtesensor  

Industrie-uitvoering 

 Met IJKBARE componenten 

opgebouwd voor een betere kwaliteit, 

doch niet-ijkbare uitvoering! 

 



SSppeecciiaallee  uuiittvvooeerriinnggeenn  KKPPZZ  7711--77  eenn  aannddeerree  mmooggeelliijjkkhheeddeenn    

 

            
 

  
 

   Roestvrij staal 

 
 

en explosie-beschermde 

uitvoering 

 

Technische wijzigingen voorbehouden. 
 
 
 

De Vry bvba – tel:015/20.47.59 – fax:015/21.89.82 – e-mail: info@devry.be  – GSM: 0496/28.47.59  
 

KPZ – weegschalen, BETAALBAAR, ROBUUST en GOED  ! ! 
Bezoek onze website:   www.DEVRY.be 

KPZ 71-7 het Multitalent 

langer, breder, draaibaar en met printer. 

Wij maken het mogelijk !!! 

Wij bouwen uw toestel naar  

uw speciale wensen! 


