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IJkbare kraanweegschaal PCE-MCWNT-M 
Weegbereik tot max. 9000 kg, hoge nauwkeurigheid, resolutie tot 0,5kg, gekalibreerd na 
vertifciatie klasse M III, optelfunctie, max. gewichtsaanduiding, telfunctie, geleverd met 2 

sluitingen, afstandsbediening en transportkoffer 

Een ijkbare kraanweegschaal, in drie uitvoeringen tot maximaal 9000 kg met compacte afmetingen 
voor vele toepassingen. De weegschaal wordt van stroom voorzien via 4 standaard AA batterijen. 
De batterijen van de ijkbare kraanweegschaal zijn praktisch geplaatst in een uittrekbare lade om 
een snelle verwisseling mogelijk te maken. De gebruikstijd van verifieerbare Kraan weegschalen 
met de batterijen is ongeveer 40 uur. De ijkbare kraanweegschaal heeft vele functies zoals: tarra, 
piek houding (peak hold), optellen, controle-weeg-functie, percentage weging, bruto / netto 
gewicht display en telfunctie. De waarden worden weergegeven op een LCD-scherm van 25mm 
en is ook goed leesbaar van aan afstand. Tot op een afstand van 8m kunt u met de ijkbare 
kraanweegschaal werken met behulp van de meegeleverde afstandsbediening. De ijkbare 
kraanweegschaal wordt geleverd met twee schakels, een afstandsbediening en batterijen in een 
transportkoffer. Het robuuste ontwerp maakt de kraanweegschaal geschikt voor gebruik in zware 
industriële, maar natuurlijk ook op het gebied van handel, voedsel en transport. De 
kraanweegschaal is al geijkt bij het verlaten van de fabriek, dus er zijn geen extra kosten voor de 

kalibratie. Mocht u vragen hebben over de ijkbare kraanweegschaal, 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 kraanweegschaal 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
http://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetinstrumenten/klimaatmeters-kat_157015_1.htm
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- Goedgekeurd volgens EU-klasse III M  

- Nauwkeurigheid van + / - 0,03% van massa  

- LCD-display met 25 mm cijferhoogte 

- Hold-functie  

- Telfunctie 

- Gewichtsoptelling 

- Controleweegfunctie  

- Bruto / netto gewicht scherm 

- Batterij werking tot 40 uur 

- Inclusief 4 toetsen afstandsbediening tot 8m 

- Inclusief 2 schakels 

- Inclusief transportkoffer 

- Percentage weging  

- Bepaling maximaal gewicht 

Technische specificaties 

Max. weegbereik van de kraanweegschaal 

PCE-MCWNT 1M 1.500 kg 

PCE-MCWNT 6M 6.000 kg 

PCE-MCWNT 9M 9.000 kg 

Resolutie / ijkwaarde van de kraanweegschaal 

PCE-MCWNT 1M 0,5 kg 

PCE-MCWNT 6M 2,0 kg 

PCE-MCWNT 9M 5,0 kg 

Algemeen 

IJking  IJkbaar naar ijkklasse M III (goedgekeurd) 

Nauwkeurigheid  + / - 0,03% aan het weegbereik  

Tarrabereik  Over het gehele weegbereik  

Afwikkeling van tijd <10 s  

Display  6 cijfers, het type LCD, 25 mm cijferhoogte  

Weegeenheden  kg /% 

Bedrijfstemperatuur  -10 ° C tot +40 ° C / max. 85% RV 

Voeding 4x AA batterijen, levensduur van de batterij 
ongeveer 40 uur 
(Lader niet meegeleverd) 

Automatische uitschakeling  verstelbaar 1-255 minuten, uitschakelbaar 

Afstandsbediening  4 knops bediening tot 8m einsätzbar 

Beschermingsklasse  IP 40 

Gewicht  ongeveer 12kg 
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Afmetingen van de kraanweegschaal (zie tekening) 

 

 A 

(mm) 
B 

(mm) 
C 

(mm) 
D 

(mm) 
 E 

(mm) 
F 

(mm) 
G 

(mm) 
H 

(mm)  
 I 

(mm) 

MCWNT1 193   175 49  24  44  133  104  330  153 

MCWNT6  226  175  59  37  58  133  104  363  170 

MCWNT9  246  175  80  46  74  133  104  430  180 

 

Afmetingen van de beugel (zie tekening) 

 
max. 

A  

(mm) 
A  

(inch)  
 B  

(mm) 
C  

(mm) 
D  

(mm) 
E  

(mm) 
F 

(mm)  
c.s 

Gewicht 

(kg) 

MCWNT1 2 t       13 1/2 21 16 84 48  17,5  6  0,36 

MCWNT6   6,5 t 22  7/8   37 25  146   84,5 29  6  1,87 

MCWNT9  9,5 t  28  1"1/8  46   33 185  108  37  6  3,58 

 

Omvang van de levering  

1 x ijkbare kraanweegschaal (inclusief kalibratie), 4 x AA batterijen, 1 x infrarood 

afstandsbediening, 2 x beugel, transportbox en instructies 

 


