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Roestvrijstalen U-vorm palletweegschaal PCE-SD ... U SST-
serie  

Gekalibreerd roestvrijstalen U-vorm palletweegschaal / inclusief 
transportwielen / IP68 - IP65 / stuks tellen / optellen / analoge uitgangen 4 ... 20 

mA - 0 ... 10 V optioneel   

De roestvrijstalen U-vorm palletweegschaal is een verifieerbare weegschaal die in 
geijkte vorm geleverd wordt. De afmetingen van de roestvrijstalen U-vorm 
Palletweegschaal zijn afgestemd op een scala van de EU pallets. De U-vorm van de 
roestvrijstalen Palletweegschaal maakt het mogelijk om eenvoudig en snel te laden 
en te lossen als de vrachtwagen tussen de beide balken rijdt en het pallet op deze 
afzet. De vier cellen van de roestvrijstalen U-vorm Palletweegschaal zijn IP68 
beschermd en zijn verborgen in de hoeken van het frame. Het weegframe is uit 
massief corrosie en zuurbestendig roestvrij staal gemaakt. Het beeldscherm van de 
roestvrijstalen U-vorm Palletweegschaal is IP65 berschermd en kan op de tafel of aan 
de wand gemonteerd worden. De mogelijkheid bestaat de roestvrijstalen U-vorm 
Palletweegschaal met optionele interfaces zoals RS-232, USB, LAN, 4-20mA etc., uit 
te rusten, maar dat heeft echter wel een groot invloed op de beschermingsklasse. 
Voor gemakkelijk transport van de roestvrijstalen U-vorm Palletweegschaal zijn aan 
de balken transportwielen gemonteerd. Functies van de roestvrijstalen U-vorm 
Palletweegschaal zijn auto-tarra, stuks tellen, tarra opslaan, bruto / netto wegingen, 
procentwegingen, grenswaarde wegingen en meer. 
Mocht u vragen hebben over de U-vorm 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.  

 

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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- Geijkt (geleverd met kalibratie) 
- Compleet uit RVS IP68 - IP65 
- Stuks tellen 
- Optelfunctie 
- Max. / Min. weergave 
- Procentweging 
- Receptweging 

- Statistiekfunctie 
- Wegen van dieren mogelijk 
- Brutto / netto weergave 
- Tarra opslaan 
- Grenswaardenweging MIN / MAX / OK 
- 3 potentiaalvrije contacten optioneel 
- analoge uitgang optioneel  

Technische specificaties 

Model Meetbereik Afleesbaarheid IJkwaarde 
Minimale 
belasting* 

PCE-SD 1500U 
SST 

1.500 kg 0,5 kg 0,5 kg 10 kg 

PCE-SD 3000U 
SST 

3.000 kg 1 kg 1 kg 20 kg 
 

* De minimale belasting is de belasting waarbij de kalibratie autoriteit de 
nauwkeurigheid moet verifiëren. De Palletweegschaal geeft ook kleinere 

gewichten aan maar deze mogen niet gebruikt worden in de wettelijke 
metrologie. 

IJkklasse Volgens klasse M III (wordt gekalibreerd 
geleverd) 

Stuks tellen Door referentie stuks tellen 

Tarra Meervoudige tarra over het gehele weegbereik 

Interface Optioneel bidirectionele RS-232, USB, LAN 
Interface beschrijving (let op de IP-
beschermingsklasse) 

Beeldscherm LED met 20 mm cijferhoogte 

Stroomvoorziening ~230V, 50Hz, 8VA 

Bescherming Cellen IP68 / beeldscherm IP65 

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

Gewicht ca. 70 kg 

 

 

Omvang van de levering 
1x Roesvrijstalen U-vorm Palletweegschaal incl. kalibratie en handleiding 

 


