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Veldmeetwiel T590 
Groot, robuust, veld-meetwield voor veldmetingen / optellen en atrekken / meetbereik tot 

9999.9m / aflezen op 1cm / ideaal voor oneffen en vuile grond / met rem 

Het veldmeetwiel is ideaal voor het bepalen van routes en afstanden op oneffen terreinen. Zo wordt 
dit veldmeetwiel meestal gebruikt in de landbouw bij het opgeven van akkers, weilanden en 
bossen. De stevige stalen constructie maakt dat het veldmeetwiel ook gebruikt kan worden in de 
regen of op modderige grond. De teller op het wiel start automatisch tot de maximale meetengte 
van 9999.9 meter. Bij terugkeer, trekt het veldmeetwiel automatisch de waarde af van de totale 
waarde en op deze manier kunnen er geen meetfouten ontstaan, maar wordt alleen de werkelijke 
afstand gemeten en weergegeven. Mocht u vragen hebben over het veldmeetwiel, 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 dit veldmeetwiel en al onze andere producten op het gebied van 
meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.  

 

- Metingen op oneffen tereinen 

- Precies telmechanisme 

- Lichtgewicht 

- Robuust 

- Afneembare handgreep 

- Bij voorwaarte bewegingen wordt opgeteld  

- Bij achterwaartse beweging wordt afgetrokken   

- Telt automatisch tot 9999.9m 

- Ingebouwde stand 

- Verchroomde spaken  

- Nulpunt 

- Omvang = 2m 

- Vuilafstrijkring en rem 

- Kleur: oranje  

  

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
http://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetinstrumenten/afstandsmeters-kat_153071_1.htm
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Specificaties van Veldmeetwiel T590  

Meetbereik  9999,9 m 

Aflezen  1 cm 

Tolerantie  < 0,25 % 

Wielomtrek  2 m 

Wieltype  Verchroomde spaken 

Gewicht  5600 g 

Inhoud van de levering van het veldmeetwiel T 590 

1 x Veldmeetwiel, gebruiksaanwijzing 

 

 


