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Grote platformweegschaal serie PCE-PS XL  
grote multifunctionele platformweegschaal (tot max. 150 kg), resolutie vanaf 20 g, voeding 

d.m.v. accu, weegplaat van 600 x 900 mm, cijfers van 25 mm, achtergrondverlichting 

Goedkope, grote platformweegschaal voor dagelijks gebruik. De afmetingen van de 
platformweegschaal zijn 600 x 900 x 80 mm. De platformweegschaal is in twee versies met 
weegbereiken van 75 kg en 150 kg beschikbaar. Dankzij zijn platte bouw wordt deze 
platformweegschaal vaak gebruikt als tafelweegschaal met een grote weegplaat. De resolutie is 20 
g voor het model van 75 kg en 50 g voor die van 150 kg. Het beeldscherm is d.m.v. een kabel van 
1 m lengte op de weegplaat aangesloten. De weegwaarden worden met 25 mm grote cijfers op het 
beeldscherm getoond, dat over achtergrondverlichting beschikt. De RS-232 interface maakt 
communicatie tussen de platformweegschaal en een computer of printer mogelijk. Het zeer geringe 
gewicht van de platformweegschaal zelf, en de mogelijkheid om deze via netstroom of een accu te 
voeden, staan een zeer flexibel gebruik van de apparatuur toe. U kunt de weegschaal ook 
gemakkelijk met u meenemen, en hem zo op vele plaatsen mobiel monteren. Mocht u vragen 
hebben over de grote platformweegschaal serie PCE-PS XL, dan kunt u de volgende technische 
specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 – 120 
00 03. Onze technici en ingenieurs zullen u graag met raad bijstaan over de grote 
platformweegschaal serie PCE-PS XL  en over ieder willekeurig product van onze regelings- en 
controlesystemen, meetinstrumenten of weegschalen van PCE Benelux. 

 

- Gemakkelijk te bedienen 

- LCD-beeldscherm met 25 mm hoge cijfers 

- Grootte van het platform: 600 x 900 mm 

- HOLD functie 

- RS-232 poort 

- Optioneel softwarepakket 

- Hoogte van slechts 80 mm (met ingeschroefde 

  pootjes) 

- Korte reactietijd 

- Platform van roestvrij staal 

- ISO-certificaat is optioneel verkrijgbaar  

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek/meetinstrumenten.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm


 

 
 

 

Your Partner for Measurement, Control  & Weighing  Instruments 

PCE Brookhuis B.V.  Capitool 26  7521 PL Enschede  The Netherlands  

T: +31 (0)900 1200 003  E: info@pcebenelux.nl  I: www.pce-inst-benelux.nl 
  

  
Gebruiksbeeld van de grote platformweegschaal PCE-PS 150XL 

 
Voorkant van het beeldscherm van de grote platformweegschaal PCE-PS 150XL 
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Achterkant van het beeldscherm van de grote platformweegschaal PCE-PS 150XL 

Technische specificaties 

Weegbereik van de grote platformweegschaal 

PCE-PS 75XL 0 ... 75 kg 

PCE-PS 150XL 0 ... 150 kg 

Resolutie / Afleesbaarheid van de grote platformweegschaal 

PCE-PS 75XL 20 g 

PCE-PS 150XL 50 g 

Algemene informatie van de grote platformweegschaal 

Reactietijd max. 3 s. 

Functies  HOLD functie 
aanduiding in kg of lb, aanduiding van 
overbelasting 

Interface RS-232 

Software Extra product 

Beeldscherm 25 mm LCD-beeldscherm op een spiraalkabel 
van 1 m aangesloten  

Afmetingen van het beeldscherm  225 x 95 x 55 mm 

Energievoorziening 230 V / 50 Hz of batterijgevoede d.m.v. een 
interne accu 

Afmetingen van het platform 600 x 900 

Totale afmetingen 600 x 900 x 800 mm 
(met uitgedraaide pootjes) 
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Gewicht ca. 16 kg 

Inhoud van de zending 

1 x grote platformweegschaal serie PCE-PS XL, 1 x beeldscherm, 1 x netstroomcomponent en 

gebruiksaanwijzing 

 


