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Kraanweegschaal PCE-CS 10000N 

Weegbereik tot 10 t / Bediening met afstandsbediening / Display met 30 mm cijferhoogte 
Hold-, Tara-, en optelfunctie / geïntegreerde 7 Ah batterij / bedrijfstijd ≥ 50 uur 

De kraanweegschaal PCE-CS 10000N is ontwikkeld voor wegingen binnenshuis tot 10t. De 
kraanweegschaal beschikt over een massieve beugel aan de bovenkant en een draaibare haak met 
zekering onderin. De kraanweegschaal wordt bediend met behulp van de meegeleverde infrarood-
afstandsbediening. Het 5-cijferige LED-display heeft een cijferhoogte van 30 mm, zodat de 
meetresultaten zonder moeite af te lezen zijn. De geïntegreerde accu van de kraanweegschaal zorgt 
voor een gebruiksduur van meer dan 50 uur. De stand van de batterijen kan op ieder moment 
opgevraagd worden. Is de batterij bijna leeg, dan begint het display van de kraanweegschaal te 
knipperen zodat het voor de gebruiker duidelijk is dat de accu opgeladen moet worden. 
De kraanweegschaal heeft daarnaast nog meer handige functies. De Tara-functie maakt het mogelijk 
om de gewichten van de kraanweegschaal te tarreren (Bijvoorbeeld de hangmiddelen zoals touwen 
en kettingen, etc.). Is het gewicht van het te tarreren object bekend, dan kan deze ook vooraf 
handmatig doorgegeven worden. Een andere handige functie van de kraanweegschaal is de 
optelfunctie. Hierbij kunnen meerdere gewichten bij elkaar opgeteld worden en kan de totale som 
worden uitgelezen. Met de display-hold-functie kunnen meetresultaten ook op het display tijdelijk 
worden vastgezet. Mocht u vragen hebben over de kraanweegschaal PCE-CS 10000N, 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. 

 

- Weegbereik: 10.000 kg 

- Resolutie: 5 kg 

- Minimale last 

- Gebruik via de afstandsbediening  

- Tot 50 uur gebruikstijd 

- Tarra,- Hold,- en optelfunctie 

- 5-cijferig display met 30 mm cijferhoogte 

- Eenvoudige bediening 

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/weeghaken-kat_156408_1.htm
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Afmetingen van de kraanweegschaal PCE-CS 10000N 

Technische specificaties 

Weegbereik (Max)  10.000 kg / 10 t 

Resolutie (d)  5 kg 

Minimale belasting (Min)  100 kg 

Klasse  OIML Klasse III 

Zero-bereik  4% van het weegbereik 

Tarra-bereik  100% van het weegbereik 

Reactietijd  ≤ 10 seconden 

Overbelastingweergave  100% van het weegbereik + 9e 

Max. beveiligingsbelasting  125% van het weegbereik 

Belastingslimiet  400% van het weegbereik 

Display  5-cijferig LCD / LED, 30 mm cijferhoogte 

Accu  Volledig afgesloten loodaccu, 6V / 7Ah 

Gebruikstijd  ≥ 50 uur 

Voeding  9V DC / 1000mA 

Reikwijdte afstandsbediening  15m. 

Stroomvoorziening afstandsbediening  2 x 1,5 V AAA batterijen 

Omgevingstemperatuur  -10 ... +40 °C 

Omgevingseisen  ≤ 85 % r.v. bij onder +20 °C 

Afmetingen  264 x 206 x 745 mm 

Gewicht  30 kg 

Inhoud levering 
1 x Kraanweegschaal PCE-CS 10000 N (incl. batterij, haak en beugel), 1 x oplader, 1 x 
afstandsbediening, 2 x 1.5V AAA-batterijen, 1 x gebruiksaanwijzing 

 


