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Krachtmeter voor spanbanden serie PCE-VKM 
draagbare krachtmeter voor alle spanbanden van 50 mm /  

trekkrachtmeter voor de controle van treksterkte /  
gemakkelijk te bedienen en goed afleesbare krachtmeter 

Met de draagbare krachtmeter voor spanbanden heeft men een meetinstrument van 
technologisch nieuwe aard ontwikkeld en op de markt gebracht. Iedere gebruiker begrijpt 
dankzij de toepassing van deze krachtmeter voor spanbanden het belang om de lading goed 
aan te snoeren. De gebruiker heeft slechts één krachtmeter (voor spanbanen) nodig om 
iedere willekeurige lading op zijn voertuig aan te snoeren. Met slechts één krachtmeter voor 
spanbanden kunt u de aangesnoerde lading aan beide zijden controleren. De kracht die op 
de krachtmeter voor spanbanden wordt aangegeven kan gebruikt worden bij de berekening 
van de last. Op deze wijze kan men op spanbanden en daarmee dus ook op kosten 
besparen. De trekkrachtmeter is ook als set in een aluminium koffer beschikbaar. Bovendien 
hebben wij ook nog de cd Truckers Disc voor de berekening van veilige belading, waarmee 
het mogelijk is om de bevestigingscapaciteit op zeer eenvoudige wijze te berekenen. De 
bevestigingscapaciteit van de spanband is de maximale trekkracht die op de band mag 
worden toegepast. Dit wordt ook wel Lashing Capacity genoemd en met LC afgekort. De 
waarden worden met de eenheid daN aangeduid. Mocht u vragen hebben over de 
krachtmeter voor spanbanden, 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 krachtmeter voor 
spanbanden en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en 
regeltechniek. 

 

De belangrijkste voordelen van de krachtmeter voor spanbanden zijn: 

- Eenvoudig te bedienen 

- Voor spanbanden volgens DIN  

12195-2 

- Gemakkelijk te gebruiken 

- Voor alle spanbanden van 50 mm 

- Beschermt de oppervlakte van de  

band goed  

- Beschikt ook over een koffer 

Technische specificaties van de krachtmeter voor spanbanden  

Meetbereik 0 ... 1000 daN 

Bandbreedte 50 mm 

Norm spanbanden volgens DIN 12195-2 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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Krachtmeter voor spanbanden  
PCE-VKM1 
Verchroomde uitvoering 

Krachtmeter voor spanbanden  
PCE-VKM2 
Roestvrij stalen uitvoering 

  

Krachtmeter voor spanbanden  
PCE-VKM11, 
verchroomde uitvoering met koffer 

Krachtmeter voor spanbanden  
PCE-VKM21, roestvrij stalen uitvoering met 
koffer 
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Inhoud van de zending van de krachtmeter voor spanbanden PCE-VKM 
1 x krachtmeter voor spanbanden serie PCE-VKM (PCE-VKM11 en PCE-VKM21 met 
aluminium koffer) 

 


