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Kraanweegschaal PCE-CS 5000N 
Goedkope kraanweegschaal voor intern gebruik in de fabriek tot 5 t 

De kraanweegschaal PCE-CS 5000N is een veel gebruike kraanweegschaal in onze succes serie 
PCE-CS N. Deze kraanweegschaal heeft een robuuste aluminium behuizing die geschikt is voor 
zware industriële toepassingen. Het aflezen van de resultaten van de kraanweegschaal kan 
eenvoudig van het instelbare LED-beeldscherm met een cijferhoogte van 35mm. De interne accu 
van de kraanweegschaal zorgt voor een lange werktijd van maximaal 200 uur. Functies als tarra, 
Zero, optelfunctie en auto-off maken het bedienen van de kraanweegschaal zeer eenvoudig. De 
kraanweegschaal heeft een vaste beugel aan de bovenkant en draaibare haken voorzien van een 
zekering onderaan.  Mocht u vragen hebben over de 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.  

 

- Weegbereik: 5.000 kg 

- Resolutie van 1 kg 

- Groot LED Display  

- Cijferhoogte 35 mm 

- Aluminium behuizing  

- Accuduur tot 200 uur. 

- Optelfunctie 

- Haken met zwenk (draaibaar) 

- Incl. beugel (vast) 

- Incl. afstandsbediening    

  

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm


 

 
 

 

Your Partner for Measurement, Control  & Weighing  Instruments 

PCE Brookhuis B.V.  Institutenweg 15  7521 PH Enschede  The Netherlands  

T: +31 (0)900 1200 003  E: info@pcebenelux.nl  I: www.pcebrookhuis.nl 
  

Afmetingen van de kraanweegschaal  

 

Max. bereik A B C L Gewicht 

5000 kg 68 mm 112mm 36mm 450mm ca. 12,5 kg 

 

Technische specificaties 

Weegbereik  5.000kg / 5t  

Resolutie  1 kg  

Meetonzekerheid  ± 5 kg  

TARA   Ja, over het gehele bereik  

Opstarttijd  5 sec.  

Weegeenheden  kg / lb 

Behuizing  Aluminium 

Beeldscherm / Cijferhoogte  LED rood / 35mm 

Bedrijfstemperatuur  - 10 °C ... + 40 °C 

Stroomvoorziening   6 V - 4 Ah accu intern / BAT-6V-4,5Ah 

Levensduur batterij  Tot 200 uur 
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Omvang van de levering  

1 x Kraanweegschaal, 1 x accu (intern ingebouwd), 1 x oplader, 1 x afstandsbediening en 

handleiding 

 


