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Digitale laadhaak serie PCE-HS N  
laadhaak tot 150 kg / maximale waarde / functie om dieren te wegen / auto-OFF is uit te 

schakelen / batterij gevoed 

Met de digitale laadhaak is het mogelijk om op een goedkope en snelle wijze grote voorwerpen te 
wegen. De last moet aan de digitale laadhaak gehangen worden. De digitale laadhaak wordt met 
een haak en een karabijnhaak toegezonden. De digitale laadhaak is ideaal voor de industriële 
sector, maar ook voor privégebruik (bijvoorbeeld voor de jacht of vissport). De digitale laadhaak is 
van een functie voorzien om levende dieren te kunnen wegen. Bovendien kan deze laadhaak de 
gemiddelde waarde van verschillende wegingen bepalen. De digitale laadhaak kan ook als 
krachtmeter worden gebruikt, omdat hij met de PEAK Hold functie (aanduiding van de maximale 
waarde) en de omrekenen van de meetwaarden naar Newton is uitgerust. De digitale laadhaak 
beschikt over een automatische uitschakelfunctie (kan worden uitgeschakeld). Onder deze link 
krijgt u een algemeen beeld van de hangweegschalen. Met deze weegschaal is het ook mogelijk 
om verschillende malen te tarreren, hetgeen erg nuttig is bij gewicht toevoeging of bij de 
vervaardiging van mengsels. In ons productassortiment hebben wij ook andere 
haakweegschalen. Mocht u vragen hebben over de digitale laadhaak, dan kunt u de volgende 
technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +(0)900 
- 120 00 03. Onze technici en ingenieurs zullen u graag met raad bijstaan over de digitale laadhaak 
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
http://www.pce-instruments.com/dutch/weegtechniek/weegschalen/weeghaken-kat_156408_1.htm
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- Max. bereik 150 kg 

- Batterij gevoed (3 x AA 1,5 V) 

- Automatische uitschakeling (kan worden 

  uitgeschakeld) 

- PEAK-Hold functie 

- Maakt veelvuldig tarreren mogelijk 

- De haak en karabijnhaak zijn inclusief 

Technische gegevens van de digitale laadhaak serie PCE-HS N 

Maximale last van de laadhaak 

PCE-HS 50N 50 kg 

PCE-HS 150N 150 kg 

Minimaal gewicht (geen aanduiding) 

PCE-HS 50N 0,20 kg (200 g) 

PCE-HS 150N 0,50 kg (500 g) 

Afleesbaarheid (d) 

PCE-HS 50N 0,02 kg (20 g) 

PCE-HS 150N 0,05 kg (50 g) 

Tolerantie / nauwkeurigheid 

PCE-HS 50N ± 0,08 kg (80 g) 

PCE-HS 150N ± 0,20 kg (200 g) 

Algemene informatie over de laadhaak 

Tarra veelvuldige tarrering in heel het bereik 

Beeldscherm 19 mm hoge cijfers/ LCD met 

achtergrondverlichting 

Meeteenheden kg / lb / N (Newton) 

Batterijvoeding 3 x 1,5 V AA batterijen (3,6 V - 5 V) 

Bedrijfstemperatuur +5 ... +35 °C 

Behuizing ABS-plastic 
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Gewicht ca. 400 g 

Gebruiksbeelden van de laadhaak 

  

Digitale laadhaak PCE-HS 150 bij het wegen 
van een kartonnen doos bij verzending 

Het beeldscherm van de digitale laadhaak serie 
PCE-HS tijdens een weging 

Inhoud van de zending van de digitale laadhaak serie PCE-HS N 
1 x laadhaak, 3 x batterijen, 1 x haak, 1 x karabijnhaak, 1 x gebruiksaanwijzing 

 


