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Driepunts Weegschaal PCE-TCW 1  
Driepunts weegschaal voor tractorapparatuur / Weegbereik tot 6.000 kg /  

Resolutie 5 kg / IP68 beschermde weegcellen / Gemakkelijke bediening / incl. LCD-display / 
Spanningsvoorziening 12...24 V 

De driepunts weegschaal PCE-TCW 1 is een weegschaal, die hoofdzakelijk voor landbouwkundig 
gebruik ontwikkeld is. De driepunts weegschaal wordt op de driepunts hydraulica van de tractor 
gemonteerd en meet constant het gewicht en het gewichtsverlies. Dankzij de traploos verstelbare 
afstand van de hefarmen (85 tot 90 cm) en de hoogte hefarm-topstang (48 tot 68 cm) kan de 
driepunts weegschaal bijna op alle tractoren gemonteerd worden.  
De staalconstructie van de weegschaal is met een speciale lak uitgerust en beschikt over 2 goed 
beschermde 5 t weegcellen. Dankzij de overdimensionering kan het apparaat probleemloos onder 
moeilijke arbeidsvoorwaarden ingezet worden. Om de op- en afbouw te vereenvoudigen, heeft de 
constructie twee snelstart haken.  
De externe display van de driepunts weegschaal kan in de kabine worden geplaatst, waardoor 
wegingen tijdens het rijden goed afgelezen kunnen worden. De display heeft bovendien 
achtergrondverlichting. De stroomvoorziening verloopt via de boordelectronica van de tractor.  
Mocht u vragen hebben over de Driepunts Weegschaal PCE-TCW 1 , 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 technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over 
deze weegschaal en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en 
regeltechniek. 

  

 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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- Hoog weegbereik tot 6 t 
- Gemakkelijke bediening 
- Achtergrondverlichte display 
- Voor de meeste tractor driepunts 
  hydraulica  

- Ter controle van verdeelde hoeveelheden 
- Stabiele constructie 
- 5 kg resolutie 
- IP68 weegcellen 

Technische specificaties van de Driepunts Weegschaal PCE-TCW 1  

Weegbereik Max. 6.000 kg 

Resolutie 5 kg 

Meetwijze Twee weegcellen voor elk max. 5 t 

Overlast / Breukbelasting van de cellen 120 % / 150 % 

Meetonzekerheid ±1 … 2 % (gezamenlijke constructie) 

Inzettemperatuur Weegcellen -35 … +65 °C 
Display -10 … +40 °C 

Weergave LCD Display, achtergrondverlicht 3,5 m Kabel 

Spanningsvoorziening 12 … 24 V, 2 m kabellengte 

Ophanging Snelstart haken  

Afmeting 104 x 84 x 20 cm 

Naar achter trekken Onderarm: 160 mm 
Topstang: 130 of 160 mm 

Gewicht ca. 80 kg 

Onderarmbevestiging aflooprand 
Boutdiameter 
Binnenbreedte 

  

28 mm 

64 mm 

Topstangbevestiging aflooprand 
Boutdiameter 
Binnenbreedte 

  

25 mm 

64 mm 

Onderarmbevestiging apparaatzijde 
Boutdiameter 
Kogelbreedte 
Horizontal 

  

28 mm 

51 mm 

85 … 90 cm 

Topstangbevestiging apparaatzijde 
Boutdiameter 

  

25 mm 
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Typische gebruikersgebieden van de Driepunts Weegschaal PCE-TCW 1  

 

Hier ziet u de display van de driepunts 
weegschaal PCE-TCW 1. Meetwaarden zijn 

gemakkelijk tijdens de rit af te lezen. De 
verdeling van de hoeveelheid kunstmest of 

andere stoffen zijn gemakkelijk te controleren.  

 

Hier ziet u PCE-TCW 1 in Actie. Er wordt een lading 
kunstmest vervoerd. De chauffeur kan elk moment 

het gewicht van de lading controleren.  

Omvang van de levering van de Driepunts Weegschaal PCE-TCW 1  

1 x Driepunts weegschaal PCE-TCW 1, 2 x Topstangbeugels 160 mm gatafstand, 2 x 

Topstangbeugels 130 mm gatafstand 1 x Topstang bouten 2 x Onderstang bouten, 1 x Scherm met 

aansluitkabels, 1 x Handleiding 

 


