
KLAPPOLDER 150, 2665 LP BLEISWIJK
KORIANDER 30, 7891 WS KLAZIENAVEEN

+31 (0)10 52 41 600 
INFO@HCTS.TECH  
WWW.HCTS.TECH

WEEGSCHALEN

Test- en meetapparatuur

In de glastuinbouw is het wegen een belangrijk onderdeel in het 
productieproces. Het gebruik van betrouwbare en innovatieve 
weegschalen speelt hierin een grote rol.

We leveren allerlei soorten weegschalen, zodat er voor elke toepassing in je bedrijf een betrouw-
bare en kwalitatieve oplossing is. Hieronder vind je een greep uit het assortiment.

Deze weegschaal is energiezuinig en voorzien van een LCD blacklight 
display en beschikt over een optelfunctie en een seriële data output voor 
een printer, los dislplay of connectie met PC.

Deze compacte weegschaal bevat een LCD display met achtergrond 
verlichting. Naast een accu bevat deze weegschaal ook mogelijkheid 
tot batterijgebruik. Voor het eenvoudige communicatie met PC of prin-
ter is er een USB-poort beschikbaar.

Het assortiment aan pakketweegschalen zijn leverbaar in diverse capaciteiten oplopend van 3 tot 
200 kilogram. Afhankelijk van de toepassing kun je kiezen voor een groot of klein weegbereik. Naast 
een variatie in weegbereik bieden wij onze pakket weegschalen aan met zowel kleine als grote pla-
teaus. Zo ben je er altijd zeker van dat je over genoeg ruimte op het plateau beschikt om het product 
nauwkeurig en betrouwbaar af te kunnen wegen.

Onderstaande weegschalen zijn voorzien van een oplaadbare accu met adapter. Tevens zijn de 
weegschalen geijkt leverbaar.

I10-TMS Serie Pakket- en bankweegschaal

SW-II Serie Compacte pakket- en portioneeweegschaal
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De weegschaal heeft 80 werkuren op een volle accu. Er klinkt een 
akoestisch signaal bij het juiste gewicht. En is optioneel koppelbaar 
aan een bon- of labelprinter en registratiesoftware. Het bevat een 
LCD blacklight display.

De perfecte weegschaal voor het wegen, tellen en portioneren van pro-
ducten. Het display is aan een statief of los aan een muur te monteren.
Standaard met accu (80 uur) en adapter voor mobiel en vast gebruik. 
De weegschaal is spatwater dicht.

De weegschaal is volledig IP67 waterdicht en in roestvrij-
staal uitgevoerd. De bevat een uiterst robuuste constructie 
en is geschikt voor in natte productieomstandigheden. 
Checkweegfunctie met oranje, groen en rode LEDs. Het 
heldere LED display met zwarte achtergrond en rode cij-
fers is uitstekend afleesbaar in donkere ruimtes.

ED Serie Pakket- en portioneerweegschaal

DB-II Serie Bankweegschaal op accu

CI200SC met DBB Plateau Serie


