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Geijkte Thee weegschaal PCE-ESM 3/6 M III-klasse 

Geijkte Thee weegschaal tot 6 kg / resolutie van 1 g / dual range Thee weegschaal / groot 
bedieningsscherm / achtergrondverlichting / levensduur van de batterij ongeveer 90 uur., 

incl. kalibratie 

Betrouwbaar, draagbaar en eenvoudig te gebruiken met dual range. De Thee weegschaal is 

geschikt voor apotheken, supermarkten, cafes, restaurants en overal waar een gekalibreerde Thee 

weegschaal is vereist. De gekalibreerde Thee weegschaal heeft een klantscherm op de rug en 

zodoende kan de klant aflezen hoeveel er op het plateau ligt. Het verlichte 25mm gebruikersscherm 

van de Thee weegschaal maakt het eenvoudig om gewicht zelfs van een afstand af te lezen. De 

behuizing van de gekalibreerde weegschaal is gemaakt van stootvast ABS-kunststof. Het 

weegplateau is 180 x 230 mm groot en is gemaakt van eenvoudig te reinigen roestvrijstaal. De 

Thee weegschaal wordt geijkt geleverd volgens de IJkklasse MIII. Deze certificering is geldig in 

heel Duitsland en bespaart u de komende twee jaar tijdrovende administratieve procedures. 

Ondanks de lage prijs is de geijkte Thee weegschaal een betouwbare weegpartner in de 

commercie. Mocht u vragen hebben over de PCE-ESM 3/6 M III-klasse, 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 geijkte thee-weegschaal en al onze andere producten op het gebied 

vanmeettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

 

- Incl. kalibratie (geldig in Duitsland)  

- Achtergrondverlichting 

- Klantdisplay  

- 25 mm LCD  

- Levensduur batterij ongeveer 90 uur.  

- ABS-behuizing  

- Tarrafunctie  

- Twee-range Thee weegschaal 

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/compacte-weegschalen-kat_156317_1.htm
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Geijkte Thee weegschaal bij wegen van thee 

 
Achteraanzicht van de Thee weegschaal met het 

klantendisplay. 

Technische specificaties  

  max. weegbereik van de Thee weegschaal 

PCE-ESM 3/6 max. 6 kg 

  Resolutie / verificatie waarde van de Thee 
weegschaal 

PCE-ESM 3/6 1 g / 2 g 

IJking Ijkbaar volgens klasse M III (geijkt meegeleverd) 

Tarrabereik Over het gehele weegbereik 

Weegeenheden kg / g 

Afwikkelingstijd  <3 s 

Bedienersdisplay 25 mm grootte digit LCD, verlicht 

Klantendisplay  20 mm hoge cijfers op de achterkant, verlicht 

Weegplateau Edelstaal 190 x 230 mm 

Kalibrering Externe kalibratie mogelijk (niet met de geijkte 
schaal) 

Voeding 6V / 4A accu of netvoeding 9V / 800mA (incl) 

Accuduur ca. 90 uren 

Gebruikerstemperatuur 0°C - 40°C 

Afmetingen  235 x 240 x 130 mm 

Gewicht ca. 3,5 kg 

Omvang van de levering  
1 x Thee weegschaal incl. oplaadbare accu, 1 x AC adapter, 1 x handleiding 

 


