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Palletwagen met weegschaal PCE-PTS 1 N 

Palletwagen met interne weegschaal tot 2.000 kg / 1 kg afleesbaarheid / tarrafunctie / optellen / 
stuks telling / accu / automatische achtergrondverlichting  

De Palletweegschaal PCE-PTS 1N is een handige manier om tijd te besparen en de werktijd te 
verkorten. Deze heftruck met weegschaal kan lasten tot 2.000 kg transporteren en wegen. Er zijn vier 
weegcellen in de heftruck ingebouwd, die met de evaluatie-eenheid een weegsysteem vormen. Het 
beeldscherm op de palletweegschaal kan 180° gedraaid worden in elke richting. De Palletweegschaal 
wordt met een accu uitgerust waardoor mobiel en onbeperkt gebruik mogelijk wordt. De vorken van 
de heftruck zijn ondanks de ingebouwde weegschaal bijzonder vlak en daarmee voor verschillende 
typen pallets geschikt. Voor de transportkostenberekening kan de heftruck met weegschaal het 
gewicht van het pallet snel en eenvoudig bepalen. Voor een volledigheidscontrole van dezelfde zware 
onderdelen kan de heftruck met weegschaal de stuks telling gebruiken en voor een 
overladingscontrole kan de heftruck met weegschaal de optelfunctie gebruiken die tot 99 gewichten 
van pallets kan toevoegen. Als u een gekalibreerde palletwagen met weegschaal nodig heeft hebben 
wij ook de TPWLKM in het assortiment. Mocht u vragen hebben over de Palletweegschaal 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 palletweegschaal en al onze andere producten op het gebied van 
meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.  

 

- Maximale belastig tot 2.000 kg 

- Meetonzekerheid ± 0,2 % F.S. 

- Optelfunctie 

- Stuks telling 

- Auto OFF functie (deactiveerbaar) 

- Vlak  

- Gebruik op accu 

- Automatische achtergrondverlichting 

- LCD-beeldscherm met 30 mm cijferhoogte 

- Hoekbereik 180°  

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/weegtechniek/weegschalen/grondweegschalen-kat_156271_1.htm
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Heftruck met weegschaal met een cijferhoogte 

van 30mm 

 
Heftruck met weegschaal bij voorraadbeheer 

Technische specificaties   

Weegbereik 2.000 kg 

Afleesbaarheid 1 kg 

Meetonzekerheid/nauwkeurigheid ± 0,2 % F.S. 

Tarrabereik Over volledige meetbereik 

Weegeenheden kg / lb 

Display LCD, cijferhoogte 30 mm 

Gebruikstemperatuur -10 ... + 40 °C 

Stroomvoorziening 6 V accu (BAT-6V-4,5Ah) 

Gewicht ca. 85 kg 

 
Heftruck met weegschaal tijdens normale opslagwerkzaamheden. 

Omvang van de levering 
1x palletwagen met weegschaal PCE-PTS 1 N, 1x batterij (intern geïnstalleerd), 1x acculader en 
handleiding 

 


