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Goedkope kraanweegschaal PCE-CS 300 
Goedkope, lichte kraanweegschalen voor intern gebruik in de fabriek,  
Weegbereik tot 300 kg met afstandsbediening, haak en karabijnhaak 

Een goedkope kraanweegschaal voor interne controle-weging. De kraanweegschaal wordt voorzien 
van stroom door vier AA-batterijen. Deze gunstige kraanweegschaal heeft een maximale capaciteit 
van 300 kg. Voor de exacte dosering beschikt de goedkope kraanweegschaal over een tarra 
functie. De gunstige kraan weegschaal wordt compleet geleverd met haak, karabijnhaak en 
afstandsbediening. Het robuuste ontwerp van de kraanweegschaal maakt hem geschikt voor 
gebruik in zware industriële omgevingen, maar natuurlijk ook in de retail, voeding, transport, etc. De 
goedkope kraanweegschaal is gekalibreerd in de fabriek. Om aan de ISO-certificering te voldoen, 
kan de goedkope kraanweegschaal ook worden geleverd met ISO-certificaat (optie tegen 
meerprijs). Kortom: Een goedkope kraan weegschaal voor de beoefenaar op het terrein / in bedrijf. 
Mocht u vragen hebben over de goedkope kraanweegschaal, dan kunt u de volgende technische 
specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)53 737 01 
92. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze goedkope 
kraanweegschaal en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en 
regeltechniek. 

 

  

https://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
https://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/weegtechniek/weegschalen/weeghaken-kat_156408_1.htm
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- Verlicht LED display 
- Cijfer hoogte 20 mm 
- Batterij 4 x AA 
- Infrarood afstandsbediening (max. 10 m) 

- Controle pieptoon bij stabiel gewicht 
- Inclusief karabijnhaken en haken 
- Max. 150% toelaatbare overbelasting 
- Optioneel kalibreerbaar volgens DIN ISO 

Afmetingen van de kraanweegschaal 

 

Kraanweegschalen in gebruik 
Lees de instructies voor gebruik en onderhoud van de kraanweegschaal (Lees hier, let op: Duits) 

  

http://www.warensortiment.de/technische-daten/wichtige-hinweise-kranwaage-hus.htm
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Technische specificaties 

PCE-CS 300 300 kilogram  

Leesbaarheid  0,05 kg  

Reproduceerbaarheid 1 kg  

Minimum gewicht  2 kg  

TARA  over het gehele bereik  

Bescherming  IP 54 (stof-en spatwaterdicht)  

Afwikkeling van de tijd  <10 s  

Maximale overbelasting   50%  

Display 20 mm LED-display  

Voeding  Vier batterijen van het formaat "AA" 

Gewicht 4 kg 

Omvang van de levering  
1 x kraanweegschaal PCE-CS-300, 4 x batterij 1.5V "AA", 1 x Infrarood afstandsbediening (inclusief 
batterijen), 1 x karabijnhaak, 1 x haak en gebruiksaanwijzing 

 


