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Palletwagen met weegschaal PCE-TPWLKM (  Klasse III) 
Palletwagen met interne tweebereik weegschaal, resolutie 0,5 kg / 1000 kg en 1 kg / 2000 kg 

precisie: 0,1% bij max. 2000 kg, IP 68 RVS display, uitneembare en oplaadbare accu, 
bedrijfsduur ca. 80 u.  

Bij de geijkte palletwagen PCE-TPWKM gaat het om een palletwagen met een interne, naar 
handelsklasse M III geijkte, tweebereik weegschaal, tot 2000 kg. Dit maakt een resolutie van 0,5 
kg tot 1000 kg en over de 1000 kg tot 2000 kg een resolutie van 1 kg mogelijk. De precisie van de 
palletwagen is zeer hoog. Deze ligt bij een tolerantiegrens van 0,1% van de weegwaarden en 
wordt door de ijking vastgesteld. Het bedieningspaneel beschikt over een contrastrijke 25 mm 
hoge LC Display in een IP68 beschermde RVS behuizing. Daarmee kan de palletwagen prima in 
ruwe omgevingen ingezet worden. De interne accu heeft een levensduur van 80 u. Optioneel is 
het mogelijk om de palletwagen van een verwisselbare accu te voorzien, voor een continue inzet. 
De rollen van de palletwagen zijn gemaakt van polyurethaan en zijn daardoor erg stil tijdens het 
rijden. De weegschaal beschikt over veel functies, zoals: Netto / bruto weging, optelfunctie van 
wegingen, wegingen met tolerantiecontrole, procentweging, stuktelweging en maximale waarde 
bepaling. Zo kunt u deze geijkte palletwagen voor veel bedrijfsinterne toepassingen gebruiken. 
Hier ziet u een compleet overzicht van onze palletweegschalen in geijkte en ongeijkte uitvoering. 
Mocht u vragen hebben over de Palletwagen met weegschaal 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 
palletwagen met weegschaal en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, 
weegtechniek en regeltechniek.  

 

Palletwagen met geijkte weegschaal PCE-TPWLKM 

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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- Geijkt naar handelsklasse M III 
- Twee weegbereiken voor hoge 
  precisie  
- Precisie van ±0,1 % van de 
  weegwaarde 
- Beschermingsklasse IP 68 
- Groot 25 mm RVS display 
- automatische tarra, 
  Tarra-handmatig invoeren  
- Stuktelling 

- Netto / bruto weging 
- Procentweging 
- Tolerantiecontrole weging  
- Optelfunctie 
- Auto-Power-Off om batterijen te sparen 
- Bedrijf middels accu 
- Slijtvaste rollen  

Technische gegevens 

Weegbereik 0...2000 kg 

Afleesbaarheid 0,5 kg tot 1000 kg / 1 kg tot 2000 kg 

IJkwaarde 0,5 kg tot 1000 kg / 1 kg tot 2000 kg 

Tarrabereik 100 % 

Stukgewicht min. 2 kg 

Responstijd < 10 s 

Weegeenheid kg / lb 

Display LC-Display, cijferhoogte 25 mm, RVS behuizing 

Max. belasting 200 % 

Inzettemp. -10 ... + 40 °C 

Stroomvoorziening Interne accu, 6V - 4,5 Ah 

Behuizing Metal (geëmailleerd) 

Bescherming IP 68 

Afmetingen 1170 x 550 x 85 mm 

Gewicht 125 kg 

 

Afmeting van de palletwagen met weegschaal  

Inhoud levering 

Palletwagen met geijkte weegschaal PCE-TPWLKM, accu, Oplader en handleiding  

Opmerking: De weegschaal is bij levering als geijkt. 

 


