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Mobiele weegschaal voor vaten Q...P Serie 
Mobiele weegschaal voor vaten tot 20 t / IJkbaar / Display in Transportkoffer / 

Incl. printer / 4 Platformen / Accugebruik tot 40 uur / Tarra – handmatige invoer 
mogelijk  

De mobiele weegschaal voor vaten bestaat uit vier draagbare platformen en een 
evaluatie apparaat incl. printer in de koffer. Ondanks z’n compacte afmetingen kan 
hij tot wel 20 t meten. De vier kabelgebonden platformen worden met behulp van 
stekkerverbindingen met de display verbonden. De weegschaal biedt de 
mogelijkheid het leeg gewicht van de houder door handmatige invoer te 
bewerkstelligen. De bepaalde last kan de printer met tijd en datum afdrukken. Naar 
wens kan de mobiele weegschaal voor vaten in de fabriek geijkt worden en is 
daarmee inzetbaar voor het handelsverkeer. Mocht u vragen hebben over deze 
mobiele weegschaal voor vaten 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 mobiele weegschaal en al onze andere producten op het gebied van 
meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.  

 

- Voor lasten tot 20 t 
- IJkbaar / ijking optioneel 
- Display in draagkoffer incl. printer  
- Accugebruik tot 40 arbeidsuur 
- Voor lange termijn weging 
  geschikt 

- Start TARA OFF functie 
- Gemakkelijk handhaving / 
  stekkerverbinding 
- Hand / tarra invoermogelijkheid 
- Platformen met draaggrepen 
- Voeten in hoogte verstelbaar 

 

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/platformweegschalen-kat_156297_1.htm
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Technische gegevens 

Model Weegbereik Resolutie IJkwaarde Platformgrootte 
Gewicht** 

Q10P 1.000kg 0.5kg 0,5kg 
300 x 300 x 77 
mm 

8,5kg 

Q20P 2.000kg 1kg 1kg 
400 x 300 x 58 
mm 

8,5kg 

Q100P 10.000kg 5kg 5kg 
400 x 300 x 58 
mm 

10kg 

Q200P 20.00kg 10kg 10kg 
400 x 300 x 58 
mm 

10kg 

 

* IJking optioneel ** Is het gewicht per platform, de display heeft een gewicht van ca. 
2 kg 

Platform kabellengte 
(stekkerverbinding) 

Elke 3 m (Q10P) en alle andere 10 m 

Display 25 mm LC Display in transportkoffer 

Printer Met tijd / datum in transportkoffer  

Interface RS-232 voor PC verbinding 

IJking Optioneel (zie toebehoren) 

Stroomvoorziening Interne accu met tot 40 u. looptijd 

Beschermingsklasse IP 65 

Omgevingsvoorwaarden - 10 °C ... + 40 °C 

 

De mobiele weegschaal maakt het mogelijk verschillende vaten te meten.  

Inhoud levering 
1 x Mobiele weegschaal voor vaten (4 Platformen en 1 weergave apparaat incl. 
printer) en 1 x Handleiding-CD. 

 


