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Wagi paletowe 600/1500/3000kg  

 
 

 

 

 

 

Legalizacja WE  

Deklaracja zgodności CE  

Waga spełnia przepisy metrologiczne w zakresie ogólnego stosowania i  
może być stosowana do rozliczeń handlowych  

 

Wagi paletowe przeznaczone do eksp loatacji  w ruchu ciągłym  

Nie wymagają konserwacj i  

W yposażone w uchwyt  i  rolk i  u łatwiające przestawianie  

Kabel połączeniowy do panelu sterującego o d ługośc i 5m  

Sol idny i  stabi lny korpus malowany proszkowo na kolor czarny  

Konstrukcja przystosowana do pracy wewnątrz pomieszczeń  

Ustrój pomiarowy  

Cztery wysok iej  jakośc i tensometry DMS, IP67,OIML C3 z dopuszczeniem do legal izacj i  EU, 
Klasa pomiarowa I I I  

Funkcje wagi  

Regulacja zera  

Tarowanie wie lokrotne w pełnym zakres ie pomiarowym  

Wskazania minusowe 

Przełączanie wskazań netto/brut to  

Kontrola wartośc i zadanej  

Kontrola wartośc i granicznej  

Funkcja samoczynnego testu d iagnostycznego  

 
 
 
 
 
 

Wymiary (widok od spodu)  

http://www.zaopatrzenie.eu/
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Panel  sterujący standardowy  

Sol idna obudowa z wytrzymałego ABS  

Klawiatura zabezpieczona fo l ią   
pyło-  i  wodoszczelną  

Podświet lany wyświet lacz z cyf rami  
o wysokośc i 25mm oraz symbolami obsługi  

Zas i lanie z s iec i 230V 

Osobny włącznik /wyłącznik  

  
 

 

 

 

 
Waga paletowa 

600kg 
Waga paletowa 

1500kg 

Waga paletowa 
dwuzakresowa 

1500/3000kg 

Udźwig 600 kg 1500 kg 3000 kg 

Zakres ważenia legalizowanego  od 4kg do 600 kg od 10kg do 1500 kg od 10kg do 3000 kg 

Działka odczytowa 200 g 500 g 
500g (do 1500kg) 

1000g (powyżej 1500kg) 

Ciężar 80 kg 80 kg 80 kg 

Nr katalogowy 06-411 06-413 06-415 

 
 
 
 
 
 

http://www.zaopatrzenie.eu/
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Akcesoria do 
wag paletowych 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     

Stojak do panelu sterującego 

Wysokości 100 cm 

Nr katalogowy 06-805 

 

 

 
Uchwyt ścienny do panelu sterującego 

Nr katalogowy 06-803 

 
 

 

Złącze RS232 w panelu sterującym 
do drukarki lub komunikacji z komputerem  

( należy wybrać jedną z tych opcji) 

Nr katalogowy 06-807 

 

 

 
Wyjście przekaźnika High-OK-Low 

do sterowania urządzeń (np. dozownika) 

Nr katalogowy 06-811 

 
Zasilanie z akumulatora 

(Akumulator zamontowany w panelu sterującym) 

Nr katalogowy 06-801 

 
Program komputerowy 

do ewidencjonowania i obróbki danych z pomiarów 

Nr katalogowy 06-841 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zaopatrzenie.eu/
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 Informacja o warunkach zakupu i dostawy  
 

 

PZT PRYMAT Dział Sprzedaży    

   801 003 192  (Infolinia)         74 831 18 82         694 486 552          74 661 41 16 (faks)      

    prymat@prymat.com  

www.prymat.com 

www.zaopatrzenie.eu 
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