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Handleiding 
weegpallettruck (2000 kg)

Een weegpallettruck combineert 2 functies in één toestel: een pallettruck om goederen te 
verplaatsen en een weegsysteem. Dit betekent dat je kunt wegen terwijl je 
goederen vervoert. Het voornaamste voordeel? Het bespaart je tijd en 
extra kosten! Je hebt geen weegschaal meer nodig, noch een omweg 
via een weegschaal. Met andere woorden, je laat de weegpallettruck 
de taak voor je uitvoeren.

EIGENSCHAPPEN
• Correct wegen in stappen van 1 kg door middel van de 4 weegcellen 

geïntegreerd in de vorken
• Sneller pompen met de snelhefpomp 
• Langere levensduur dankzij stof- en waterbescherming 
• Langere batterijduur dankzij de automatische slaapmodus 
• Tijd- en geldbesparing
• Beschermingsklasse IP65 garandeert waterbestendigheid

TECHNISCHE KENMERKEN
• Model: TRW0008 
• Laadvermogen: 2000 kg 
• Materiaal van de weegpallettruck: staal 
• Materiaal van de stuurwielen: rubber 
• Materiaal van de vorkwielen: 

polyurethaan 
• Type pomp: snelheffen
• Aantal vorkwielen: 4 
• Lengte van de vorken: 1150 mm 
• Breedte over de vorken: 555 mm 

 
 

• Hefhoogte: 200 mm 
• Schaalverdeling: 1 kg 
• Nauwkeurigheid: 0,1% 
• Type batterij: 4 x 1,5 V (4 AA-batterijen 

inclusief) 
• Oplaadbare batterij: nee 
• Printer: nee 
• Certificaat: CE-goedgekeurd 

 
REF 166TA2731

Op zoek naar meer pallettrucks?
Naast deze manuele weegpallettruck, biedt TVH ook standaard pallettrucks, (semi-)
roestvrijstalen pallettrucks, schaarpallettrucks, pallettrucks met lange vorken ... Bekijk ons 
volledige gamma in onze 'Handling equipment & accessoires'-cataloog (REF 44947592).


