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Industriële weegschaal PCE-PTS 1N 

 
palletwagen met interne weegschaal tot 2.000 kg / 1 kg afleesbaarheid / tarrafunctie / optellen / 

stuks telling / accu / automatische achtergrondverlichting 
 

 
De industriële weegschaal PCE-PTS 1N is een handig meetinstrument om tijd te besparen en 
werkprocessen te verkorten. Deze industriële weegschaal is een pallettruck met geïntegreerde 
weegschaal en kan ladingen tot 2.000 kg vervoeren en wegen. Er zijn vier weegcellen in de heftruck 
ingebouwd, die samen met het display een weegsysteem vormen. Het beeldscherm op de industriële 
weegschaal kan 180° gedraaid worden in elke richting. De industriële weegschaal is met een accu 
uitgerust, waardoor mobiel en onbeperkt gebruik mogelijk wordt. De vorken van de heftruck zijn 
ondanks de ingebouwde weegschaal bijzonder vlak en daarmee voor verschillende soorten pallets 
geschikt. Voor de transportkostenberekening kan de industriële weegschaal het gewicht van de 
pallet snel en eenvoudig bepalen. Bij de volledigheidscontrole van onderdelen met het gelijke 
gewicht kan de stuk-telfunctie ingezet worden, waarmee tot 99 objecten op de pallet gewogen en 
opgesomd kunnen worden.  
 

 
- Capaciteit: 2000 kg 
- Leesbaarheid: 1 kg 
- Nauwkeurigheid: ± 0,2% F.S. 

- Kalibratiemogelijkheid 
- Functies: zero, bruto, netto, optellen, auto-off 
- Eenheden: kg/lb 
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Technische specificaties 
Weegbereik 2.000 kg 
Afleesbaarheid 1 kg 
Meetonzekerheid/nauwkeurigheid ± 0,2 % F.S. 
Tarrabereik Over volledige meetbereik 
Weegeenheden kg / lb 
Display LCD, cijferhoogte 30 mm 
Gebruikstemperatuur -10 ... + 40 °C 
Stroomvoorziening 6 V accu (BAT-6V-4,5Ah) 
Gewicht ca. 85 kg 
 
Omvang van de levering  
1x industriële weegschaal PCE-PTS 1 N (wordt ongemonteerd geleverd als pakket) 
1x batterij (intern geïnstalleerd) 
1x acculader en handleiding  
 
LET OP 
Gezien de grootte en gewicht van dit artikel, zijn wij genoodzaakt hogere verzendkosten te 
berekenen. 
 

       

 


