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Afstandsmeter PCE-MW 1 
afstandsmeter met meetbereik tot 9999,9 meter / met slechts één hand te 

bedienen / wiel met een omtrek van 1 meter / beeldscherm met  
een schaal van 1-9 cm 

De afstandsmeter PCE-MW 1 maakt metingen tot 9999,9 meter mogelijk. Eén persoon 
kan op een gemakkelijke wijze, zonder zich hierbij te hoeven bukken, lange 
afstandsmetingen verrichten. De stevige bouw van deze afstandsmeter maakt dat 
deze ongevoelig is voor slechte weersomstandigheden of andere invloeden van 
buitenaf. De afstandsmeter is ideaal voor het meten van kabels, buizen, omheiningen, 
bij de bouw, in industriegebieden, sportfaciliteiten, agrarische installaties, etc. Het wiel 

van de afstandsmeter meet automatisch tot 9999,9 meter en maakt metingen 
voorwaarts en achterwaarts mogelijk. Bij voorwaartse metingen telt de afstandsmeter 
de afstand op en bij achterwaartse metingen trekt deze de afstand af. De handgreep is 
opvouwbaar, zodat de afstandsmeter gemakkelijk in de bij de levering behorende tas 
vervoerd kan worden. Mocht u vragen hebben over de afstandsmeter, 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 afstandsmeter en over ieder willekeurig product van onze 
regelings- en controlesystemen, meetinstrumenten of weegschalen van PCE Benelux.  

 

  

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek/meetinstrumenten.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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De belangrijkste voordelen van de afstandsmeter zijn: 

- Wiel aan de zijkant 

- Nauwkeurige teller 

- Lichtgewicht 

- Stevig 

- Opvouwbare handgreep 

- Telt op bij voorwaartse beweging  

- Trekt af bij achterwaartse beweging 

- Telt automatisch tot 9999,9 m  

- Mogelijke extra schaal (1-9 cm) 

- Inklapbare standaard 

- Hendel om de teller op nul te zetten  

- Groot en gemakkelijk afleesbaar 

beeldscherm  

- Transporttas is bij de zending 

inbegrepen 

- Wiel met een omtrek van 1 meter  

Technische specificaties van de afstandsmeter 

Meetbereik 9999,9 m 

Aflezing 1 cm 

Nauwkeurigheid ± 0,1 % 

Wieldiameter 318,5 m (= omtrek van 1 m) 

Wieltype van plastic 

Afmetingen (breedte x hoogte x diepte)  318 x 1000 x 140 mm 

Afmetingen (opgevouwen) 318 x 510 x 140 mm 

Gewicht ca. 1,8 kg 

  

Afstandsmeter PCE-MW 1 met uitklapbare 
standaard 

Bovenaanzicht van de afstandsmeter 
PCE-MW 1 
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Afstandsmeter PCE-MW 1 met 
opvouwbare handgrepen 

Korte beschrijving van de afstandmeter 
PCE-MW 1 

  

Gebruiksvoorbeeld van de afstandsmeter 
PCE-MW 1 

Gebruiksvoorbeeld van de afstandsmeter 
PCE-MW 1 

Inhoud van de zending van de afstandsmeter 

1 x afstandsmeter PCE-MW 1, 1 x transporttas, 1 x gebruiksaanwijzing 

 


