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Palletweegschaal PCE-EP 1500 

Palletweegschaal voor mobiel gebruik / gewicht tot 1.500 kg / resolutie 0,5 kg / 
bi-directionele RS-232 interface / wieltjes en handvat voor gemakkelijk transport   

Met de mobiele Palletweegschaal PCE-EP 1500 weegt u bijvoorbeeld direct aan het 
laadperron. Dit betekent automatisch aanzienlijk verminderde laad en los tijd, kortere 
wegingen met volle pallets en verminderde binding van het bedienend personeel. Nu 
hoeft u niet meer moeizaam uw pallets op een weegschaal te zetten. U brengt gewoon 
eenvoudig de weegschaal naar de goederen die gewogen moeten worden. Het is snel 
wegen zonder omwegen, met een optimale controle. De eenvoudige transport van de 
weegschaal wordt door de geringe eigenmassa, door wieltjes aan het eind van de 
vorken en een handgreep aan de voorzijde van het frame, gerealiseerd. De 
Palletweegschaal werkt op een interne, oplaadbare batterij of door middel van 230 V 
netstroom en is daardoor overal inzetbaar. Een kalibratie-functie zorgt voor een snelle 
en eenvoudige controle met behulp van externe testgewichten (testgewichten zijn niet 
inclusief). De Palletweegschaal laat zich probleemloos transporteren. Het beeldscherm 
kan op de tafel of aan de wand gemonteerd worden. Hier vindt u een overzicht van alle 
Palletweegschalen. Mocht u vragen hebben over de Mobiele palletweegschaal 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 palletweegschaal en al onze andere 
producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.  

 

- U-vorm tot 1.500 kg  
- LCD-scherm met 25 mm hoge 
  cijfers  
- Interne klok voor de afdruk van 
  de tijd en datum  
- Optelfunctie 

- Stuks telling  
- Grenswaardefunctie 
- Bi-directionele RS-232 interface  
- Wielen en handvat voor gemakkelijk 
  transport 

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/grondweegschalen-kat_156271_1.htm
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Beeldscherm van de Palletweegschaal 
(afneembaar) 

Schets van de weegschaal met 
afmetingen 

 

Technische specificaties 

Weegbereik 1.500 kg 

Afleesbaarheid 0,5 kg 

Reproduceerbaarheid ± 2 kg 

Tarra Meervoudige tarra over het gehele weegebreik 

Beeldscherm LED met 25 mm cijferhoogte 

Kabel lengte van beeldscherm ca. 5 m 

Interface Bi-directioneel RS-232 

Stroomvoorziening 6 V batterij in het display geïnstalleerd (BAT-
6V-4.5Ah) 

Behuizing Weegschaal: gelakt Staal / Display: RVS 

Bescherming IP 54 

Omgevingscondities 0 ... + 40 °C / 10 ... 80 % RV 

Gewicht ca. 65 kg 
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Het voordeel van de U-vorm Palletweegschaal is het probleemloos beladen van de EU 
pallets zelfs met een electro-ant 

 

De Palletweegschaal kan door de transportwieltjes flexibel ingezet worden. 

Omvang van de levering 
1x Palletweegschaal PCE-EP 1500, 1x beeldscherm, 1x adapter, handleiding 

 


