
Checklist Varianten Omschrijving Digi DS-673 Digi DS-673SS Digi DS-167 Digi DS-166 Digi DS-781B Digi DS-781P Digi RM-60

Bepaal je werkzaamheden 
Als eerste is het belangrijk dat je bepaalt welke 
werkzaamheden je uit gaat voeren met de weegschaal.

Wegen in vochtige en/of 
stoffige ruimtes

Wanneer je in vochtige en/of stoffige ruimtes werkt is 
het goed om een weegschaal aan te schaffen die 
beschikt of een IP-waardering. X X X X X

Snel wegen Soms wil je snel het gewicht controleren voor 
bijvoorbeeld portioneerwerkzaamheden. Daarvoor 
zijn compacte en goedkope weegschalen te vinden. X X

Prijs bepalen Voor weegschalen waarbij je naast het gewicht ook 
gelijk de prijs wilt berekenen, moet er gekeken 
worden of de weegschaal een prijsrekenfunctie heeft. X X X

Meerdere prijzen 
bepalen

Het komt vaak voor dat je het gewicht en prijs van 
meerdere producten wilt weten. Daarvoor is een PLU 
functie handig X X X

Zware wegingen Om producten in grote aantallen of met een zwaar 
gewicht te kunnen wegen, heb je een weegschaal 
nodig met een groot weegvermogen X

Bon printen Bij sommige werkzaamheden wil je graag een bon 
kunnen printen voor administratie en/of om te 
overhandigen aan klanten. X

Kassa koppelen Er zijn werkzaamheden waarbij de kassa gekoppeld 
is aan de weegschaal. Daar zijn niet alle 
weegschalen altijd geschikt voor. X

Aantallen bepalen Soms wil je snel de aantallen controleren. Stel het 
gewicht van één aantal vast en weeg vervolgens de 
totale aantallen om te bepalen hoeveel stuks er zijn. X X

Mobiele weegschalen Weegschalen hebben stroom nodig. Sommige 
modellen zijn mobiel te gebruiken doordat ze op accu 
of batterijen werken. X X X X X X X

RVS behuizing Sommige werkzaamheden op de weegschaal tasten 
de behuizing aan.Voor dit soort werkzaamheden zijn 
er weegschalen met een RVS behuizing. X X

RVS Plateau Soms is er enkel een RVS plateau nodig en hoeft niet 
de gehele behuizing roestvrij te zijn. X X X X X X X

Krantendisplay  
Ontvang je klanten, dan is het wettelijk verplicht (?) een 
weegschaal te gebruiken met klantendisplay

Klantendisplay Een klantendisplay betekent dat er twee displays op 
de weegschaal zitten. Een voor de gebruiker aan de 
voorkant en een voor de klant aan de achterzijde X X X

Hoog klantendisplay Wanneer je de weegschaal achter bijvoorbeeld een 
toonbank plaatst, is het slim om een weegschaal aan 
te schaffen met verhoogd klantendisplay. X X

Laag klantendisplay Staat de weegschaal op een toonbank waardoor de 
klant tegen de achterkant aan kan kijken? Dan kan je 
kiezen voor een model met een laag klantendisplay. X
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