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Draagbare pakketweegschaal PCE-EPS 40 
goedkope pakketweegschaal tot 40 kg, afleesbaarheid 10 g, batterij gevoed en 

netstroomcomponent, 25 mm digits groot beeldscherm, te demonteren roestvrij 
stalen weegplatform, tarra- en kalibratiefunctie 

De pakketweegschaal PCE-EPS 40 (zonder ijk mogelijkheden) heeft een roestvrij 
stalen platform van 330 x 230 mm, dat gedemonteerd kan worden voor schoonmaak. 
De draagbare pakketweegschaal maakt vele gebruikstoepassingen mogelijk dankzij 
zijn geringe gewicht, kleine afmetingen en de 9 V batterijvoeding of 
netstroomcomponent die bij de zending is ingesloten. Indien de 4 weegcellen van de 
pakketweegschaal, met een capaciteit van 40 kg en een resolutie van 10 g, opnieuw 

gekalibreerd zouden moeten worden, dan kan dit op eenvoudige en snelle wijze m.b.v. 
externe kalibratiegewichten. De bediening via twee toetsen, de korte reactietijd en het 
grote 25 mm digits LCD-beeldscherm maken de pakketweegschaal PCE-EPS 40 
vooral geschikt voor mobiel gebruik, wanneer een snelle en nauwkeurige weging 
noodzakelijk is. Het apparaat is ideaal in het gebruik als pakketweegschaal of 
platformweegschaal. Mocht u vragen hebben over de draagbare pakketweegschaal, 

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 draagbare pakketweegschaal en over ieder 
willekeurig product van onze regelings- en controlesystemen, meetinstrumenten of 
weegschalen van PCE Benelux. 

 

- Grootte van het weegplatform  

330 x 230 mm  

- Schokbestendige plastic behuizing  

- 25 mm digits groot LCD-beeldscherm 

- Batterijvoeding en netstroomcomponent 

- Kalibratiefunctie  

- Tarrafunctie  

- Weegeenheden in kg en lb  

- Plat en licht ontworpen  

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 draagbare pakketweegschaal PCE-ESP 40 

Weegbereik 40 kg 

Afleesbaarheid 10 g 

Reproduceerbaarheid ± 40 g 

Tarrabereik in heel het weegbereik 

Reactietijd max. 3 s 

Weegeenheden kg / lb 

Beeldscherm LCD met digits van 25 mm, verlicht 

Grootte van het weegplatform roestvrij staal 320 x 230 mm 

Kalibratie door extern kalibratiegewicht 

Bedrijfstemperatuur 5 ... +35ºC 

Stroomvoorziening 1 x 9 V batterij of 300 mA 
netstroomcomponent 

Levensduur van de batterij ca. 90 uur 

Totale afmetingen 330 x 300 x 65 mm 

Gewicht 1,6 kg 

Inhoud van de zending van de kleine weegschaal PCE-BS 
1 x pakketweegschaal, 1 x netstroomcomponent, 1 x roestvrij stalen weegplatform,  
1 x gebruiksaanwijzing 

 


