
 

 
 

 

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 
  

Autoweegschaal serie PCE-CWC 
Goedkope en hoge precisie autoweegschalen (caravans, campers, etc.) met een maximaal 

weegbereik van 1500 kg (per wiel) 

De autoweegschaal is compact en past in bijna ieder handschoenenkastje. Deze autoweegschaal 
is betrouwbaar en exact. Daarom is hij ideaal voor auto's, bestelwagens, campers, caravans en 
aanhangwagens. Omdat hij de belasting van ieder wiel weegt, voorkomt hij dat het voertuig onjuist 
beladen wordt. Dit verhoogt de rijveiligheid en voorkomt overbelasting. Deze situatie komt u zeker 
bekend voor: u gaat met uw caravan op een grote reis en begint hem met alle benodigde 
gebruiksvoorwerpen vol te laden. Twee gasflessen, een tank vol met vers water, een tent, de 
bagage van het hele gezin, enz. Bovendien is het mogelijk dat uw caravan met extra apparatuur is 
uitgerust, zoals een accu van 12 V met een oplader en zonnepanelen. Bent u zeker dat u het 
toegestane gewicht niet heeft overschreden? Met de autoweegschaal beschikt u over het ideale 
instrument om deze vraag te kunnen beantwoorden. Zijn bediening is zeer eenvoudig. Zet de 
apparatuur aan en kies d.m.v. de menutoets het juiste programma: motorvoertuigen of aanhangers 
met een of twee assen. Op het beeldscherm wordt met symbolen het type voertuig aangegeven. 
Plaats de autoweegschaal voor of achter het wiel dat op het scherm knippert en rijd het wiel 
langzaam en volledig over de weegschaal heen. Nu kunt u de belasting van het wiel aflezen. Door 
op de menutoets te drukken zal het volgende wiel beginnen te knipperen. Herhaal ditzelfde proces 
totdat alle wielen zo zijn opgemeten. Nadat het gewicht van alle wielen apart is opgemeten, komt u 
het "totale gewicht" van het voertuig te weten door op één toets te drukken. Voor het wegen van het 
neuswiel hoeft u het wiel slechts op de weegschaal te plaatsen en is het niet noodzakelijk om 
eroverheen te rijden. Overigens, het gewicht van het neuswiel bepaalt in grote mate het gedrag van 
de aanhanger op de weg. Teveel of te weinig gewicht kan onder moeilijke rijomstandigheden 
ernstige gevolgen hebben. Een juiste belasting betekent altijd meer veiligheid. Mocht u vragen 
hebben over de autoweegschaal, 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 autoweegschaal 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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Technische gegevens van de autoweegschaal PCE-CWC 

Maximale belasting per wiel 

Model: PCE-CWC 1000 kg 

Model: PCE-CWC 1.5 1500 kg 

Maximale belasting van het neuswiel 100 kg 

Resolutie 1 kg 

Nauwkeurigheid <3 % 

Beeldscherm 35 x 50 mm LCD-beeldscherm 

Batterijvoeding 3 x 1,5 V batterijen 

Aanduiding van zwakke batterij knipperend symbool op het beeldscherm 

Bescherming IP 54 

Temperatuurbereik 0 ... +50 °C 

Afmetingen 165 x 230 x 80 mm (lengte x breedte x hoogte) 

Gewicht ca. 1 kg 
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Inhoud van de zending van de autoweegschaal PCE-CWC 
1 x autoweegschaal serie PCE-CWC, 3 x batterijen van 1,5 V,  
1 x gebruiksaanwijzing 

 


