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Hydraulische heftafelweegschaal PCE-HLTS 2T 
 

Arbeidshoogte tot 1130 mm / draaglast tot 2 ton / weegvlak 1300 x 850 mm / resolutie 0,5 
kg / traploze hoogteverstelling 

 
Deze hydraulische heftafelweegschaal staat dankzij de traploze hoogteverstelling garant voor 
sneller, comfortabeler en rugvriendelijker werken. De industriële weegschaal bestaat uit een 
robuuste schaarheftafel die een individuele werkhoogte van 350…. 1130 mm mogelijk maakt. 
De hydraulische heftafelweegschaal kan een belasting tot 2000 kg tillen en weegt deze met 
een resolutie van 0,5 kg. De industriële weegschaal heeft een gesloten werkoppervlak van 
1300 x 850 mm. Het werkoppervlak van de hydraulische industriële heftafelweegschaal is 
omgeven door een veiligheidsbeugel, om mogelijk persoonlijk letsel te voorkomen.  
 
Dankzij de instelbare alarmgrenswaarden wordt mogelijk gemaakt om een bepaald vooraf 
ingesteld gewicht niet te overschrijden (overbelastingbeveiliging). De stuktelfunctie kan 
worden gebruikt voor de volledigheidscontrole en de optelfunctie kan het totale gewicht van 
verschillende wegingen optellen en naar de pc overdragen of via een optioneel verkrijgbare 
printer met tijd en datum afdrukken. Het plaatsen van de industrieweegschaal geschiedt in 
twee stappen. Allereerst moeten de weegbalken verankerd worden in de vloer. Hierna moet 
de schaarheftafel vastgeschroefd worden op de weegbalken en moet de voeding worden 
aangesloten.  
 
Veiligheidsaanwijzing: De aangegeven draaglast van de heftafelweegschaal geldt alleen bij een 
gelijkmatig verdeelde last en een uitreikende grondverankering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Traploze hoogteverstelling van 350… 1130 mm 
- Weegbereik tot 2000 kg 
- Resolutie van 0,5 kg 
- Verhogen/verlagen van het platform met één druk 

op de knop 
- Vallen van de lading bij stroomuitval niet mogelijk 

dankzij veiligheidsklep  
- Veiligheidsklemmen rondom 

- Externe besturingsunit met hefknop, 
daalknop en noodstop 

- Soll/Ist controle van het totale 
gewicht 

- Stuktelfunctie 
- Optelfunctie 
- RS232-interface 
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Technische data  
 
Heftafel 
draaglast 2 ton (2.000) kg 
hefbereik 350 … 1130 mm 
hefaandrijving hydraulisch 
platformgrootte 1300 x 850 mm 
platformtype  dicht platform 
hefsnelheid zonder lading ca. 60 mm / sec. 
hefcycli max. 10 per uur / max. ca. 30.000 
bedieningsunit omhoog-, omlaagknop en noodstop 

kabellengte ca. 3 m 
vermogen hydraulische pomp 2,2 kW 
voeding heftafel 380 V / CEE 16A 
kabellengte voedingskabel ca. 3,5 m 
gewicht ca. 225 kg 

Weegschaal  

weegbereik  2 ton (2.000) kg 
resolutie  0,5 kg 
meetonzekerheid  ± 2 kg 
tarreerbereik meervoudige tarra over het gehele weegbereik 
display LCD, 25 mm cijferhoogte 
displaymontage statief / bedienhoogte 115 mm 
kabellengte naar display ca. 5 m 
interface  RS-232 / Sub D9 / mannelijk 
voeding weegschaal 6 V accu / 9 … 12 V netstroomadapter  
gewicht ca. 55 kg 
 
 
Leveromvang  
 
1 x hydraulische heftafelweegschaal 
2 x weegbalk 
1 x display 
4 x M12 verbindingsschroef 
1 x handleiding 
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