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Compacte weegschaal PCE-BSH serie 
Kalibreerbare compacte weegschaal tot 10 kg / Resolutie van 0,1 g / USB-interface / 

Stuktelfunctie / Verschillende weegeenheden g, kg, lb, ct, gn, gsm en meer / Batterij of 
netvoeding / Ondervloerse weging / Optionele PC software 

De goedkope compacte weegschaal biedt een zer hoge resolutie, zelfs in het hogere weegbereik. 
De compacte weegschaal beschikt over een afneembare, gemakkelijk te reinigen RVS-weegplaat. 
Bij de standaarduitrusting van de compacte weegschaal hoort ook een stuktelfunctie voor het tellen 
van voorwerpen met hetzelfde gewicht. De compacte weegschaal wordt gevoed door een 12V-
voeding of door 6 x 1,5 V AA batterijen, waardoor een flexibel gebruik mogelijk is. Voor het 
egaliseren van de compacte weegschaal, beschikt de weegschaal over verstelbare poten. 

 
Een ander voordeel van de compacte weegschaal is zijn USB interface, die het samen met de 
optionele software mogelijk maakt om de gegevens naar een PC over te dragen. Dankzij de 
optioneel verkrijgbare justeergewichten is een snelle controle en instelling van de weegschaal 
mogelijk. Om de hoogstmogelijke nauwkeurigheid te kunnen bieden, beschikt de compacte 
weegschaal over twee kalibratiemogelijkheden. Ten eerste kan de compacte weegschaal met een 
vrij instelbaar kalibratiegewicht gejusteerd worden en daarnaast kan ook een meerpuntskalibratie 
worden doorgevoerd. De compacte weegschaal is het ideale hulpinstrument in de productie, 
laboratorium, in- en uitgangscontrole en voor mobiel gebruik. Hier vindt u een overzicht van onze 
compacte weegschalen. 

Mocht u vragen hebben over de compacte weegschaal, 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 compacte weegschaal 
en over ieder willekeurig product van onze regelings- en 
controlesystemen, meetinstrumenten of weegschalen. 

 

https://www.pce-instruments.com/dutch/weegtechniek/weegschalen/compacte-weegschalen-kat_156317_1.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek/meetinstrumenten.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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- USB-interface 

- Weegbereik tot 10 kg 

- Hoge resolutie van 0,1 g 

- Telfunctie 

- Meerdere tara tot 100% F.S. 

- Multipoint-kalibratie mogelijk 

- Kalibratie vrij selecteerbaar 

- Keuze uit vele weegeenheden 

- Ondervloerseweging mogelijk (haak optioneel) 

- Netvoeding of batterij 

Technische gegevens van de compacte weegschaal PCE-BSH 6000 

Weegbereik   

PCE-BSH 6000 6.000 g 

PCE-BSH 10000 10.000 g 

Resolutie   

PCE-BSH 6000 0,1 g 

PCE-BSH 10000 0,2 g 

Meetonzekerheid   

PCE-BSH 6000 ± 0,3 g 

PCE-BSH 10000 ± 0,6 g 

Platformgrootte 160 x 180 mm 

Tarrabereik Meerdere tarra over het gehele weegbereik 

Indicator LCD-beeldscherm met 20 mm 

cijferhoogte  Achtergrondverlichting instelbaar 

Eenheden g, kg, lb, oz, dwt, ozt, gn, ct, tLT, tLH,  

tLJ, GN, dr, MM, TolA, GSM 

Interface USB 

Software optioneel verkrijgbaar 

Voeding 12 V / 500 mA netvoeding (binnen-/buiten+) of 

met batterijen (6 x 1,5 V AA batterijen) 

Stroomverbruik max. 47 mA 

Afmetingen 200 x 265 x 100 mm 

Gewicht Ca. 1,8 kg (zonder batterijen) 
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Verpakkingsgegevens 370 x 260 x 170 mm / 2,5 kg 

Gebruiksvoorbeelden van de compacte weegschaal PCE-BSH serie 

  

De libelle is goed zichtbaar geïntegreerd in de 
behuizing om de compacte weegschaal 

gemakkelijk uit te lijnen. 

Aan de achterkant van de compacte weegschaal 
ziet u de USB interface en de netvoeding 

aansluiting voor de meegeleverde voedings-
adapter. 

Inhoud van de zending van de compacte weegschaal PCE-BSH serie 
1 x compacte weegschaal PCE-BSH 6000 of PCE-BSH 10000, 1 x weegplaat, 1 x netsnoer en 1 x 
gebruiksaanwijzing 

 


