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Voorwoord
Beslist in acht nemen!
Alle gegevens in dit document zijn - voor zover niet wettelijk verplicht - niet bindend voor Minebea Intec en zijn
voorbehouden aan wijzigingen. De bediening/installatie van het product mag uitsluitend worden uitgevoerd
door geschoold, vakkundig en ter zake kundig personeel. Bij communicatie over dit product a.u.b. het type, de
benaming en het versienummer/serienummer vermelden, evenals alle met het product samenhangende
licentienummers.

Opmerking
Delen van dit document zijn auteursrechtelijk beschermd. Het mag niet worden gewijzigd of gekopieerd en
zonder verwerving of schriftelijke toestemming van de eigenaar van het copyright (Minebea Intec) niet worden
gebruikt. Door het product te gebruiken stemt u in met de bovenstaande bepalingen.
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1 Inleiding

1.1 Lees het handboek
- Lees het handboek grondig en volledig door voordat u met het product aan het werk

gaat.

- Dit handboek maakt deel uit van het product. Bewaar het op een goed bereikbare en
veilige plek.

1.2 Zo zien aanwijzingen eruit
1. - n. staan voor stappen die op volgorde uitgevoerd moeten worden.

1.3 Zo zien lijsten eruit
- Geven een opsomming aan.

1.4 Zo zien menu's en softkeys eruit
[ ] Kader menu-items en softkeys.
Voorbeeld:
[Start]- [Programma's]- [Excel]

1.5 Zo zien veiligheidsinstructies eruit
Met signaalwoorden wordt de ernst van het gevaar aangegeven, wanneer de
maatregelen voor beveiliging niet in acht worden genomen.

GEVAAR

Waarschuwing voor persoonlijk letsel
GEVAAR, dat direct dreigt en dat tot de dood of tot ernstige, onherstelbare
verwondingen leidt wanneer de betrefende voorzorgsmaatregelen niet in acht worden
genomen.

De benodigde voorzorgsmaatregelen trefen.

WAARSCHUWING

Waarschuwing voor een gevaarlijke locatie en/of persoonlijk letsel
WAARSCHUWING voor een mogelijk optredende situatie met de dood en/of ernstige,
onherstelbare verwondingen tot gevolg, wanneer de betrefende voorzorgsmaatregelen
niet in acht worden genomen.

De benodigde voorzorgsmaatregelen trefen.

staat voor een stap.
beschrijft het resultaat van een stap.
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VOORZICHTIG

Waarschuwing voor persoonlijk letsel.
VOORZICHTIG voor een mogelijk optredende situatie met lichte, herstelbare
verwondingen tot gevolg, wanneer de betrefende voorzorgsmaatregelen niet in acht
worden genomen.

De benodigde voorzorgsmaatregelen trefen.

LET OP

Waarschuwing voor materiële schade en/of schade aan het milieu.
LET OP voor een mogelijk optredende situatie met materiële schade en/of schade aan
het milieu tot gevolg, wanneer de betrefende voorzorgsmaatregelen niet in acht
worden genomen.

De benodigde voorzorgsmaatregelen trefen.

Opmerking:

Gebruikstips, nuttige informatie en aanwijzingen.

1.6 Hotline
Telefoon: +49.40.67960.444
Fax: +49.40.67960.474
E-mail: help@minebea-intec.com
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2 Veiligheidsinstructies

2.1 Algemene aanwijzingen

LET OP

Waarschuwing voor materiële schade en/of schade aan het milieu.
Het product heeft de fabriek in veiligheidstechnisch perfecte staat verlaten.

Om deze staat te behouden en een veilig gebruik te garanderen, moet de gebruiker
de instructies en waarschuwingen in deze documentatie opvolgen.

2.2 Gebruik conform het beoogde gebruiksdoel
De inbouwsets PR 6001 mogen alleen conform het beoogde gebruiksdoel voor
weegtaken worden gebruikt.
De inbouwsets PR 6001 zijn bedoeld voor inbouw van de weegcellen PR 6201, PR 6203,
PR 6204.
Alle inbouw- en constructie-elementen moeten zodanig gedimensioneerd worden dat ze
met inachtneming van de desbetrefende normen voldoende bestendigheid tegen
overbelasting voor alle eventueel optredende belastingen garanderen. Met name
staande weegobjecten moeten zo worden beveiligd dat het omkiepen of verschuiven van
de weeginstallatie en daarmee een gevaar voor personen, dieren of voorwerpen zelfs bij
het breken van een weegcel of van inbouwelementen is uitgesloten.
Installatie- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door deskundige/geïnstrueerde
vakmensen worden uitgevoerd.
De inbouwsets zijn volgens de huidige stand van de techniek ontwikkeld. De fabrikant
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die door andere installatiedelen of door
ondeskundig gebruik van het product ontstaat.

2.3 Controle van binnenkomende goederen
De zending moet op volledigheid worden gecontroleerd. Door middel van een visuele
controle moet worden vastgesteld of de zending beschadigd is. Een klacht moet
onmiddellijk bij de leverancier worden ingediend. Een verkoop- of servicepunt van
Minebea Intec moet worden ingelicht.

2.4 Voor de inbedrijfstelling

LET OP

Visuele controle!
Controleer voor de inbedrijfstelling, en na opslag en transport, of de inbouwset
geen mechanische beschadigingen vertoont.
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3 Montagetips

3.1 Positie van de weegcellen en bindingen
Voorbeelden:

Legenda

Dit punt niet vastbinden.

Draagarm

Belastinginvoering

Mogelijke bewegingsrichting
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- Om de benodigde bewegingsvrijheid van de weeginrichting te garanderen, mogen
hoogstens 3 inbouwsets met draagarm worden gebruikt voor het vastbinden van een
weegobject.

De uitzondering zijn ronde tanks (afbeelding① en ②). Hier kan een willekeurig
aantal stangen worden geïnstalleerd, voor zover deze tangentiaal uitgelijnd zijn.

Voor de weegpunten die niet zijn vastgezet, worden speciale inbouwsets
aangeboden. Als alternatief kan de stang eenvoudig worden verwijderd.

Bij elastische constructies moet er soms worden afgeweken van deze aanbeveling om
voldoende stabiliteit van het weegobject te garanderen.

3.2 Montagehulp
Voorbeeld: PR 6001/00

De montagehulpplaat (1) is bedoeld voor het eenvoudig inbouwen van de inbouwset en
de weegcel.

3.3 Interne beveiliging tegen omhoogkomen en in- en uitbouwhulp (jack-up)
Interne beveiliging tegen omhoogkomen

Pos. Benaming

1 Bovenplaat van de inbouwset

2 Bovenplaat van de portaaldrager

3 Moer (2×)

4 Plaatje/ring
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Pos. Benaming

5 Bout

In- en uitbouwhulp

Pos. Benaming

1 Bovenplaat van de inbouwset

2 Bovenplaat van de portaaldrager

3 Bout

Opmerking:

de in- en uitbouwhulp maakt alleen deel uit van inbouwsets voor weegcellen tot en met
10 t.

De in- en uitbouwhulp is tussen de bovenplaat van de inbouwset en de bovenplaat van de
portaaldrager ingebouwd en bedoeld om de lege tank omhoog te brengen als de weegcel
opnieuw ingebouwd of een defecte weegcel vervangen wordt.

Opmerking:

vóór het gebruik van de in- en uitbouwhulp moet de beveiliging tegen omhoogkomen
worden verwijderd.

De inbouwsets zijn uitgerust met een interne beveiliging tegen omhoogkomen; d.w.z. dat
er behalve de bevestigingsgaten geen extra gaten in de tankvoet nodig zijn.
De beveiliging tegen omhoogkomen wordt aan de bedieningszijde (zie hoofdstuk 5.1.1)
tussen de bovenplaat van de inbouwset en de bovenplaat van de portaaldrager
gerealiseerd.
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4 Speciicaties

4.1 Leveringsomvang
4.1.1 Inbouwset PR 6001/00

Pos. Benaming

1 Bout (2×), veerring (2×) en ring (2×) voor de equipotentiaalkabel (meegeleverd
bij de weegcel)

2 Bovenplaat

3 Bovenste drukschijf

4 Montagehulpplaat

5 In- en uitbouwhulp (jack-up)

6 Beveiliging tegen omhoogkomen

7 Centrering (3× bout)

8 Onderste drukschijf (alleen bij PR 6001/00S)

9 Steunring (alleen bij PR 6001/00S)

10 Portaaldrager

De volgende posities zijn niet afgebeeld:

11 Speciaal gereedschap

12 Beknopte handleiding
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4.1.2 Inbouwsets PR 6001/01, ../02, ../03

Pos. Benaming

1 Bout (2×), veerring (2×) en ring (2×) voor de equipotentiaalkabel (meegeleverd
bij de weegcel)

2 Bovenplaat

3 Bovenste drukschijf

4 Montagehulpplaat

5 Beveiliging tegen omhoogkomen

6 Centrering (3× bout)

7 Onderste drukschijf (alleen bij PR 6001/0xS)

8 Steunring (alleen bij PR 6001/0xS)

9 Portaaldrager

De volgende posities zijn niet afgebeeld:

10 Speciaal gereedschap

11 Beknopte handleiding
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4.1.3 Maxi FLEXLOCK inbouwset PR 6001/10

Het zijaanzicht is zonder dwarsstang weergegeven.

Pos. Benaming

1 Bout (2×), veerring (2×) en ring (2×) voor de equipotentiaalkabel (meegeleverd
bij de weegcel)

2 Bovenplaat

3 Dwarsstang met scharnierkop (2×), schroefdraadverbinding, moer (2×),
bout (2×) en borgring (4×)

4 Montagehulpplaat

5 Bovenste drukschijf

6 Onderste drukschijf (alleen bij PR 6001/10S)

7 Steunring (alleen bij PR 6001/10S)

8 Centrering (3× bout)

9 Portaaldrager

10 Beveiliging tegen omhoogkomen

11 In- en uitbouwhulp

De volgende posities zijn niet afgebeeld:

12 Speciaal gereedschap

13 Beknopte handleiding
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4.1.4 Maxi FLEXLOCK inbouwset PR 6001/11

Het zijaanzicht is zonder dwarsstang weergegeven.

Pos. Benaming

1 Bout (2×), veerring (2×) en ring (2×) voor de equipotentiaalkabel (meegeleverd
bij de weegcel)

2 Bovenplaat

3 Dwarsstang met scharnierkop (2×), schroefdraadverbinding, moer (2×),
bout (2×) en borgring (4×)

4 Montagehulpplaat

5 Bovenste drukschijf

6 Onderste drukschijf (alleen bij PR 6001/11S)

7 Steunring (alleen bij PR 6001/11S)

8 Centrering (3× bout)

9 Portaaldrager

10 Beveiliging tegen omhoogkomen

De volgende posities zijn niet afgebeeld:

11 Speciaal gereedschap

12 Beknopte handleiding
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4.1.5 Maxi FLEXLOCK inbouwset PR 6001/20

Het zijaanzicht is zonder dwarsstang weergegeven.

Pos. Benaming

1 Bout (2×), veerring (2×) en ring (2×) voor de equipotentiaalkabel (meegeleverd
bij de weegcel)

2 Bovenplaat

3 Dwarsstang met scharnierkop (2×), schroefdraadverbinding, moer (2×),
bout (2×) en borgring (4×)

4 Montagehulpplaat

5 Bovenste drukschijf

6 Centrering (3× bout)

7 Onderste drukschijf (alleen bij PR 6001/20S)

8 Steunring (alleen bij PR 6001/20S)

9 Portaaldrager

10 Beveiliging tegen omhoogkomen

11 In- en uitbouwhulp

De volgende posities zijn niet afgebeeld:

12 Speciaal gereedschap

13 Beknopte handleiding
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4.1.6 Maxi FLEXLOCK inbouwset PR 6001/21

Het zijaanzicht is zonder dwarsstang weergegeven.

Pos. Benaming

1 Bout (2×), veerring (2×) en ring (2×) voor de equipotentiaalkabel (meegeleverd
bij de weegcel)

2 Bovenplaat

3 Dwarsstang met scharnierkop (2×), schroefdraadverbinding, moer (2×),
bout (2×) en borgring (4×)

4 Montagehulpplaat

5 Bovenste drukschijf

6 Centrering (3× bout)

7 Onderste drukschijf (alleen bij PR 6001/21S)

8 Steunring (alleen bij PR 6001/21S)

9 Portaaldrager

10 Beveiliging tegen omhoogkomen

De volgende posities zijn niet afgebeeld:

11 Speciaal gereedschap

12 Beknopte handleiding
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4.1.7 Maxi FLEXLOCK inbouwset PR 6001/26N

Pos. Benaming

1 Bovenplaat

2 Bout (6×), ring (6×)

3 Beveiliging tegen omhoogkomen M24

4 PR 6001/21N (zie hoofdstuk 4.1.6)

5 Bout (6×), ring (6×)

6 Onderplaat

7 Beknopte handleiding (niet afgebeeld)

4 Speciicaties Inbouwsets PR 6001

Minebea Intec NL-15



4.1.8 Hogelastinbouwsets PR 6001/30N, ../31N, ../32N, ../33N
Voorbeeld: PR 6001/30N

Het vooraanzicht is zonder PR 6001/0xN en zonder beveiliging tegen omhoogkomen
weergegeven.
Het zijaanzicht is zonder dwarsstang weergegeven.

Pos. Benaming

1 Ashouder (2×)

2 Dwarsstang met scharnierkop (2×), schroefdraadverbinding, moer (2×),
bout (2×)

3 Bout (4×), ring (4×)

4 Bovenplaat

5 Beveiliging tegen omhoogkomen M24 (2×)

6 PR 6001/30N: inbouwset PR 6001/00N (zie hoofdstuk 4.1.1)
PR 6001/31N: inbouwset PR 6001/01N (zie hoofdstuk 4.1.2)
PR 6001/32N: inbouwset PR 6001/02N (zie hoofdstuk 4.1.2)
PR 6001/33N: inbouwset PR 6001/03N (zie hoofdstuk 4.1.2)

7 Onderplaat
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Pos. Benaming

8 Bout (4×), ring (4×)

De volgende posities zijn niet afgebeeld:

9 Speciaal gereedschap

10 Beknopte handleiding

4.2 Afmetingen
Inbouwsets PR 6001/00…03

alle afmetingen in mm
X = bedieningszijde

Inbouwset a b c d e f g h i k l m n

PR 6001/00 15 15 15 5 190,5 240 20 200 100 24 64 18 14

PR 6001/01 15 15 15 5 190,5 240 20 200 100 24 64 18 14

PR 6001/02 30 20 30 8 290 300 23 254 130 32 84 23 18

PR 6001/03 40 20 40 10 385 370 30 310 180 40 120 30 22
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Maxi FLEXLOCK inbouwsets PR 6001/10, ../11

alle afmetingen in mm
X = bedieningszijde
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Maxi FLEXLOCK inbouwsets PR 6001/20, ../21

alle afmetingen in mm
X = bedieningszijde
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Maxi FLEXLOCK inbouwset PR 6001/26N

alle afmetingen in mm
X = bedieningszijde
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Maxi FLEXLOCK inbouwsets PR 6001/30N…33N

alle afmetingen in mm
X = bedieningszijde

Inbouwset a b c d e f g

PR 6001/30 600 250,5 320 60 70 190 320

PR 6001/31 600 250,5 320 60 70 190 320

PR 6001/32 660 350 340 78 95 180 380

PR 6001/33 730 445 380 100 140 180 450
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4.3 Technische gegevens
Inbouwsets PR 6001/00, ../01, ../02, ../03

PR 6001/
00N

PR 6001/
00S

PR 6001/
01N

PR 6001/
01S

PR 6001/
02N

PR 6001/
03N

nominale belasting van
de WC*

500 kg…10 t 20…75 t 100 t 200 t, 300 t

toeg. horizontale
kracht

max. 10 kN max. 10 kN max. 14 kN max. 17 kN

Horizontale breek-
kracht

>20 kN >20 kN >28 kN >34 kN

toeg. hefkracht max. 20 kN max. 30 kN max. 40 kN max. 50 kN

toeg. verticale belas-
ting zonder WC*

max. 25 t max. 25 t max. 38 t max. 54 t

toeg. hefkracht (voor
jack-up)

max. 1,5 t … …

toeg. horizontale ver-
plaatsing

max. ±5 mm max. ±5 mm max. ±5 mm

toeg. temperatuurbe-
reik

-40 °C…+100 °C -40 °C…+100 °C -40 °C…+100 °C

materiaal ** *** ** *** **

gewicht netto 9,7 kg 9,7 kg 28 kg 65 kg

* WC = weegcel
** staal galvanisch verzinkt, gechromateerd en verzegeld (ROHS-conform)
*** roestvrij staal 1.4301 volgens DIN EN 10088-3
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Maxi FLEXLOCK inbouwsets PR 6001/10, ../11

PR 6001/10N PR 6001/10S PR 6001/11N PR 6001/11S

nominale belasting van de WC* 500 kg…10 t 20…75 t

toeg. horizontale kracht max. 25 kN max. 25 kN

Horizontale breekkracht >45 kN >39 kN >45 kN >39 kN

toeg. hefkracht max. 20 kN max. 30 kN

toeg. verticale belasting zonder
WC*

max. 25 t max. 25 t

toeg. horizontale verplaatsing max. ±5 mm max. ±5 mm

toeg. temperatuurbereik -40 °C…+100 °C -40 °C…+100 °C

materiaal ** *** ** ***

gewicht netto 16,7 kg 16,7 kg

* WC = weegcel
** staal galvanisch verzinkt, gechromateerd en verzegeld (ROHS-conform)
*** roestvrij staal 1.4301 volgens DIN EN 10088-3

Maxi FLEXLOCK inbouwsets PR 6001/20, ../21

PR 6001/20N PR 6001/20S PR 6001/21N PR 6001/21S

nominale belasting van de
weegcel

500 kg…10 t 20…75 t

toeg. horizontale kracht max. 50 kN max. 50 kN

Horizontale breekkracht >100 kN >100 kN

toeg. hefkracht max. 20 kN max. 30 kN

toeg. verticale belasting zonder
WC*

max. 25 t max. 25 t

toeg. horizontale verplaatsing max. ±5 mm max. ±5 mm

toeg. temperatuurbereik -40 °C…+100 °C -40 °C…+100 °C

materiaal ** *** ** ***

gewicht netto 25,8 kg 25,8 kg

* WC = weegcel
** staal galvanisch verzinkt, gechromateerd en verzegeld (ROHS-conform)
*** roestvrij staal 1.4301 volgens DIN EN 10088-3
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Maxi FLEXLOCK inbouwset PR 6001/26N

nominale belasting van de weegcel 20…75 t

toegestane horizontale kracht max. 50 kN

Horizontale breekkracht >100 kN

toegestane hefkracht max. 180 kN

Hefbreekkracht >250 kN

toegestane verticale belasting zonder weegcel max. 25 t

toegestane horizontale verplaatsing max. ±5 mm

toegestaan temperatuurbereik -40 °C…+100 °C

materiaal staal galvanisch verzinkt, gechromateerd
en verzegeld (ROHS-conform)

gewicht netto 76 kg

Hogelastinbouwsets PR 6001/30N, ../31N, ../32N, ../33N

PR 6001/30N PR 6001/31N PR 6001/32N PR 6001/33N

nominale belasting van de
weegcel

500 kg…10 t 20…75 t 100 t 200 t, 300 t

toeg. horizontale kracht max. 200 kN max. 200 kN

Horizontale breekkracht >236 kN >236 kN

toeg. hefkracht max. 180 kN max. 250 kN

Hefbreekkracht >250 kN >400 kN

toeg. verticale belasting zonder
WC*

max. 25 t max. 38 t max. 54 t

toeg. horizontale verplaatsing max. ±5 mm max. ±5 mm

toeg. temperatuurbereik -40 °C…+100 °C -40 °C…+100 °C

materiaal ** ** ** **

gewicht netto 163 kg 163 kg 224 kg 318 kg

* WC = weegcel
** staal galvanisch verzinkt, gechromateerd en verzegeld (ROHS-conform)
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4.4 Lasplaten
Als accessoire bij de inbouwsets zijn lasplatensets leverbaar.
Deze bestaan uit een bovenste lasplaat, een onderste lasplaat en de bijbehorende bouten
en ringen.

Lasplaten PR 6001/90, ../91, ../96, ../98 Lasplaat PR 6001/92

alle afmetingen in mm

alle afmetingen in mm

Lasplaat B B1 B2 B3 D H L L1 L2 Gewicht

PR 6001/90N
voor PR 6001/00N, ../01N

120 28 64 … M12 20 260 30 200 9,8 kg

PR 6001/90S
voor PR 6001/00S, ../01S

120 28 64 … M12 20 260 30 200 9,8 kg

PR 6001/91N
voor PR 6001/10N, ../11N

170 28 64 … M12 20 260 30 200 13,9 kg

PR 6001/91S
voor PR 6001/10S, ../11S

170 28 64 … M12 20 260 30 200 13,9 kg

PR 6001/92N
voor PR 6001/20N, ../21N

240 30 60 120 M16 20 300 30 240 22,6 kg

PR 6001/92S
voor PR 6001/20N, ../21N

240 30 60 120 M16 20 300 30 240 22,6 kg

PR 6001/96N
voor PR 6001/02N

150 33 84 … M16 30 320 33 254 22,6 kg

PR 6001/98N
voor PR 6001/03N

200 40 120 … M20 40 390 40 310 49,0 kg
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5 Installatie

5.1 Voor de montage
5.1.1 Bedieningszijde van de inbouwset

1 Markering (voor)

2 Markering (zijkant)

③ Bedieningszijde

De inbouwset moet zodanig worden geïnstalleerd dat de bedieningszijde goed
toegankelijk is (in de meeste gevallen zal deze naar buiten zijn gericht).
Vanaf de bedieningszijde zijn de weegcel, de interne beveiliging tegen omhoogkomen en
ook de montagehulpplaat toegankelijk.

Opmerking:

de montagehulpplaat garandeert de juiste hoogte al bij de montage.

De markeringen aan de kopse kant en aan de rechterkant van de inbouwset maken de
juiste uitlijning van de inbouwset mogelijk:
de drukschijf zit precies in het midden als de desbetrefende markeringen boven elkaar
staan.
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5.1.2 Fundament/onderconstructie voorbereiden
- Het fundament voor de inbouwset moet horizontaal (waterpas gebruiken) en vlak zijn

en mag niet doorbuigen door de belasting.

- De belasting moet zo gelijkmatig mogelijk over de aanwezige weegcellen worden
verdeeld om de afzonderlijke weegcellen niet te overbelasten.

- De fundamenten/de draagvlakken van de onderconstructie voor de inbouwsets
moeten zich op gelijke hoogte bevinden en de steunvlakken van het weegobject (bijv.
bakvoeten) moeten parallel liggen.

- Wanneer er tussen de inbouwset en de bak en/of tussen de inbouwset en de
onderconstructie zachte tussenlagen (bijv. van rubber of kunststof) voor
trillingsdemping of voor temperatuurisolatie worden gebruikt, moet er tussen deze
zachte tussenlaag en de inbouwset een belastingscompensatieplaat worden
aangebracht die een gelijkmatige belastinginvoering in de inbouwset garandeert.

De uitvoering van de isolatie- en compensatieplaten is afhankelijk van de toepassing.

De maximaal toegestane schuine stand moet absoluut in acht worden genomen om de
meetnauwkeurigheid niet te sterk te beïnvloeden (zie afbeelding).
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5.2 Aanhaalmomenten
Tussen boutkop en plaat moet een ring zijn aangebracht.
De desbetrefende aanhaalmomenten zijn in de onderstaande tabel te vinden.

Inbouwset Schroefdraad Ring Aanhaal-
moment

PR 6001/00N, ../01N, ../10N, ../11N M12-8.8 13×24×2,5 85 Nm

PR 6001/00S, ../01S, ../10S, ../11S M12-A2-70 13×24×2,5 60 Nm

PR 6001/02N, ../20N, ../21N, ../11N M16-8.8 17×30×3 210 Nm

PR 6001/20S, ../21S M16-A2-70 17×30×3 150 Nm

PR 6001/03N, ../26N, ../30N, ../31N,
../32N, ../33N

M20-8.8 21×37×4 425 Nm

5.3 Montage
5.3.1 Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING

De bak kan tijdens het monteren omkiepen.
De bak moet absoluut worden beveiligd tegen omkiepen.

Gebruik daarvoor een geschikt heftoestel.

WAARSCHUWING

Waarschuwing voor een gevaarlijke plaats en/of lichamelijk letsel
De borgringen van de dwarsgeleidearm mogen slechts eenmaal worden gebruikt.

Bij beschadiging of na verwijderen moeten nieuwe borgringen worden geplaatst.
Reserveonderdelen zie hoofdstuk 8.1.

LET OP

Door de cel vloeiende las- of bliksemstroom kan beschadigingen veroorzaken.
Vóór het inbouwen van de weegcellen moeten alle laswerkzaamheden aan de
weeginrichting zijn beëindigd.

De weegcel direct bij het inbouwen met een lexibele koperen leiding (meegeleverd
bij de weegcel) overbruggen.

Bij latere elektrische laswerkzaamheden in de buurt van de weegcel

- moeten de weegcelkabels worden losgekoppeld.

- moet voor goede elektrische overbrugging van de weegcel door de lexibele
koperleiding worden gezorgd.

- moet de massaklem van het lasapparaat zo dicht mogelijk bij de lasplaats worden
aangebracht.
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5.3.2 Inbouwset inbouwen en weegcel plaatsen

Opmerking:

Hieronder is de montage van de boven- en onderplaat met bouten beschreven.

De stappen moeten op alle steunpunten (bijv .: tank) van het weegobject worden
uitgevoerd.

Voorwaarden:

- Alle draadgaten voor de onderplaat zijn in het fundament/de onderconstructie
aanwezig (zie hoofdstuk 4.2).

- Alle draadgaten voor de bovenplaat zijn in de tankklauw/tankvoet aanwezig (zie
hoofdstuk 4.2).

5.3.2.1 PR 6001/00, ../10, ../20

Voorbeeld: PR 6001/10

Handelwijze:

1. Inbouwset op het fundament (7)/de onderste lasplaat (8) zetten en de bouten (11) licht
aanhalen.

2. Weegobject (1) eventueel met bovenste lasplaat (4) op de inbouwset zetten en via de
slobgaten uitlijnen; de afstelinkepingen (voor en rechts) moeten op één lijn liggen
(zie afbeelding in hoofdstuk 5.1.1).
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De beveiliging tegen omhoogkomen is zonder montagehulpplaat afgebeeld.

3. De bouten (3) van de bovenplaat (2) en de bouten (11) van de onderplaat (10) van de
portaaldrager vastdraaien. De sterkteklassen en aanhaalmomenten van de bouten en
de sterkteklassen van de ringen strikt in acht nemen (zie hoofdstuk 5.2).

4. Moeren (5) van de interne beveiliging tegen omhoogkomen losdraaien en tot het
einde van het schroefdraad van het tapeind draaien.

5. Een bout (9) op de onderplaat (10) van de portaaldrager verwijderen (daar waar de
weegcel wordt ingeschoven).

6. Weegobject (1) door middel van in- en uitbouwhulp (jack-up) (6) of geschikte
heinrichting ca. 5 mm hefen.

7. Weegcelzitting op de onderplaat (10) van de portaaldrager reinigen.
8. Contactvlakken tussen weegcel/drukschijven van voldoende vet voorzien.
9. Weegcel (15) met onderste drukschijf (16) en steunring (17) plaatsen en positioneren.
10. Bout (9) weer indraaien en met meegeleverde sleutel vastdraaien.
11. Montagehulpplaat (12) verwijderen.
12. Weegobject door middel van in- en uitbouwhulp (jack-up) (6) of geschikte

heinrichting weer op de inbouwset neerzetten.
13. Juiste positie van de afstelinkepingen controleren, eventueel opnieuw uitlijnen (zie

stap 2).
14. Met de ene moer (5a) een afstand (A) van 2 mm instellen.
15. Met de andere moer (5b) de beveiliging tegen omhoogkomen borgen.
16. Het ene uiteinde van de equipotentiaalleiding (14) (meegeleverd bij de weegcel) op

de bovenplaat (2) en het andere uiteinde met bout (13), veerring en ring op de
onderplaat (10) van de portaaldrager bevestigen.
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5.3.2.2 PR 6001/01, ../02, ../03, ../11, ../21

Voorbeeld: PR 6001/11

Handelwijze:

1. Inbouwset op het fundament (7)/de onderste lasplaat (8) zetten en de bouten (11) licht
aanhalen.

2. Weegobject (1) eventueel met bovenste lasplaat (4) op de inbouwset zetten en via de
slobgaten uitlijnen; de afstelinkepingen (voor en rechts) moeten op één lijn liggen
(zie afbeelding in hoofdstuk 5.1.1).

3. De bouten (3) van de bovenplaat (2) en de bouten (11) van de onderplaat (10) van de
portaaldrager vastdraaien. De sterkteklassen en aanhaalmomenten van de bouten en
de sterkteklassen van de ringen strikt in acht nemen (zie hoofdstuk 5.2).

4. Moeren (5) van de interne beveiliging tegen omhoogkomen losdraaien en tot het
einde van het schroefdraad van het tapeind draaien.

5. Een bout (9) op de onderplaat (10) van de portaaldrager verwijderen (daar waar de
weegcel wordt ingeschoven).

6. Weegobject (1) met geschikte heinrichting ca. 5 mm hefen.

5 Installatie Inbouwsets PR 6001

Minebea Intec NL-31



De beveiliging tegen omhoogkomen is zonder montagehulpplaat afgebeeld.

7. Weegcelzitting op de onderplaat (10) van de portaaldrager reinigen.
8. Contactvlakken tussen weegcel/drukschijven van voldoende vet voorzien.
9. Weegcel (15) met onderste drukschijf (16) en steunring (17) plaatsen en positioneren.
10. Bout (9) weer indraaien en met meegeleverde sleutel vastdraaien.
11. Montagehulpplaat (12) verwijderen.
12. Weegobject met geschikte heinrichting weer op de inbouwset neerzetten.
13. Juiste positie van de afstelinkepingen controleren, eventueel opnieuw uitlijnen (zie

stap 2).
14. Met de ene moer (5a) een afstand (A) van 2 mm instellen.
15. Met de andere moer (5b) de beveiliging tegen omhoogkomen borgen.
16. Het ene uiteinde van de equipotentiaalleiding (14) (meegeleverd bij de weegcel) op

de bovenplaat (2) en het andere uiteinde met bout (13), veerring en ring op de
onderplaat (10) van de portaaldrager bevestigen.

Inbouwsets PR 6001 5 Installatie

NL-32 Minebea Intec



5.3.2.3 PR 6001/26N

Handelwijze:

Opmerking:

de benodigde afstand voor de werking van de beveiliging tegen omhoogkomen is
door de montage bepaald, maar kan eventueel naderhand worden ingesteld door
de moer (22) los te draaien.

Daartoe de schroevendraaier in de sleuf (20) van de beveiliging tegen
omhoogkomen steken en de moer losdraaien.

1. Inbouwset op het fundament (7) zetten en de bouten (11) licht aanhalen.
2. Weegobject (1) op de inbouwset zetten en via de gaten uitlijnen; de afstelinkepingen

(voor en rechts) moeten op één lijn liggen (zie afbeelding in hoofdstuk 5.1.1).
3. De bouten (3) van de bovenplaat (18) en de bouten (11) van de onderplaat (21)

vastdraaien. De sterkteklassen en aanhaalmomenten van de bouten en de
sterkteklassen van de ringen strikt in acht nemen (zie hoofdstuk 5.2).

4. Moeren (5) van de interne beveiliging tegen omhoogkomen losdraaien en tot het
einde van het schroefdraad van het tapeind draaien.

5. Bout met behulp van de moer (19) losdraaien en min. 5 mm uitdraaien.
6. Een bout (9) op de onderplaat (10) van de portaaldrager verwijderen (daar waar de

weegcel wordt ingeschoven).
7. Weegobject (1) met geschikte heinrichting ca. 5 mm hefen.
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De beveiliging tegen omhoogkomen is zonder montagehulpplaat afgebeeld.

8. Weegcelzitting op de onderplaat (10) van de portaaldrager reinigen.
9. Contactvlakken tussen weegcel/drukschijven van voldoende vet voorzien.
10. Weegcel (15) met onderste drukschijf (16) en steunring (17) plaatsen en positioneren.
11. Bout (9) weer indraaien en met meegeleverde sleutel vastdraaien.
12. Montagehulpplaat (12) verwijderen.
13. Weegobject met geschikte heinrichting weer op de inbouwset neerzetten.
14. Juiste positie van de afstelinkepingen controleren, eventueel opnieuw uitlijnen (zie

stap 2).
15. Met de ene moer (5a) een afstand (A) van 3 mm instellen.
16. Met de andere moer (5b) de beveiliging tegen omhoogkomen borgen.
17. Bout met de moer (19) borgen.
18. Het ene uiteinde van de equipotentiaalleiding (14) (meegeleverd bij de weegcel) op

de bovenplaat (2) en het andere uiteinde met bout (13), veerring en ring op de
onderplaat (10) van de portaaldrager bevestigen.
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5.3.2.4 PR 6001/30N

Handelwijze:

Opmerking:

de benodigde afstand voor de werking van de beveiliging tegen omhoogkomen is
door de montage bepaald, maar kan eventueel naderhand worden ingesteld door
de moer (22) los te draaien.

Daartoe de schroevendraaier in de sleuf (20) van de beveiliging tegen
omhoogkomen steken en de moer losdraaien.

1. Inbouwset op het fundament (7) zetten en de bouten (11) licht aanhalen.
2. Weegobject (1) op de inbouwset zetten en via de slobgaten uitlijnen; de

afstelinkepingen (voor en rechts) moeten op één lijn liggen (zie afbeelding in
hoofdstuk 5.1.1).

3. De bouten (3) van de bovenplaat (18) en de bouten (11) van de onderplaat (21)
vastdraaien. De sterkteklassen en aanhaalmomenten van de bouten en de
sterkteklassen van de ringen strikt in acht nemen (zie hoofdstuk 5.2).

4. Moeren (5) van de interne beveiliging tegen omhoogkomen losdraaien en tot het
einde van het schroefdraad van het tapeind draaien.

5. Bout met behulp van de moer (19) losdraaien en min. 5 mm uitdraaien.
6. Een bout (9) op de onderplaat (10) van de portaaldrager verwijderen (daar waar de

weegcel wordt ingeschoven).
7. Weegobject (1) door middel van in- en uitbouwhulp (jack-up) (6) of geschikte

heinrichting ca. 5 mm hefen.

5 Installatie Inbouwsets PR 6001

Minebea Intec NL-35



De beveiliging tegen omhoogkomen is zonder montagehulpplaat afgebeeld.

8. Weegcelzitting op de onderplaat (10) van de portaaldrager reinigen.
9. Contactvlakken tussen weegcel/drukschijven van voldoende vet voorzien.
10. Weegcel (15) met onderste drukschijf (16) en steunring (17) plaatsen en positioneren.
11. Bout (9) weer indraaien en met meegeleverde sleutel vastdraaien.
12. Montagehulpplaat (12) verwijderen.
13. Weegobject door middel van in- en uitbouwhulp (jack-up) (6) of geschikte

heinrichting weer op de inbouwset neerzetten.
14. Juiste positie van de afstelinkepingen controleren, eventueel opnieuw uitlijnen (zie

stap 2).
15. Met de ene moer (5a) een afstand (A) van 3 mm instellen.
16. Met de andere moer (5b) de beveiliging tegen omhoogkomen borgen.
17. Bout met de moer (19) borgen.
18. Het ene uiteinde van de equipotentiaalleiding (14) (meegeleverd bij de weegcel) op

de bovenplaat (2) en het andere uiteinde met bout (13), veerring en ring op de
onderplaat (10) van de portaaldrager bevestigen.
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5.3.2.5 PR 6001/31N

Handelwijze:

Opmerking:

de benodigde afstand voor de werking van de beveiliging tegen omhoogkomen is
door de montage bepaald, maar kan eventueel naderhand worden ingesteld door
de moer (22) los te draaien.

Daartoe de schroevendraaier in de sleuf (20) van de beveiliging tegen
omhoogkomen steken en de moer losdraaien.

1. Inbouwset op het fundament (7) zetten en de bouten (11) licht aanhalen.
2. Weegobject (1) op de inbouwset zetten en via de slobgaten uitlijnen; de

afstelinkepingen (voor en rechts) moeten op één lijn liggen (zie afbeelding in
hoofdstuk 5.1.1).

3. De bouten (3) van de bovenplaat (18) en de bouten (11) van de onderplaat (21)
vastdraaien. De sterkteklassen en aanhaalmomenten van de bouten en de
sterkteklassen van de ringen strikt in acht nemen (zie hoofdstuk 5.2).

4. Moeren (5) van de interne beveiliging tegen omhoogkomen losdraaien en tot het
einde van het schroefdraad van het tapeind draaien.

5. Bout met behulp van de moer (19) losdraaien en min. 5 mm uitdraaien.
6. Een bout (9) op de onderplaat (10) van de portaaldrager verwijderen (daar waar de

weegcel wordt ingeschoven).
7. Weegobject (1) met geschikte heinrichting ca. 5 mm hefen.
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De beveiliging tegen omhoogkomen is zonder montagehulpplaat afgebeeld.

8. Weegcelzitting op de onderplaat (10) van de portaaldrager reinigen.
9. Contactvlakken tussen weegcel/drukschijven van voldoende vet voorzien.
10. Weegcel (15) met onderste drukschijf (16) en steunring (17) plaatsen en positioneren.
11. Bout (9) weer indraaien en met meegeleverde sleutel vastdraaien.
12. Montagehulpplaat (12) verwijderen.
13. Weegobject met geschikte heinrichting weer op de inbouwset neerzetten.
14. Juiste positie van de afstelinkepingen controleren, eventueel opnieuw uitlijnen (zie

stap 2).
15. Met de ene moer (5a) een afstand (A) van 3 mm instellen.
16. Met de andere moer (5b) de beveiliging tegen omhoogkomen borgen.
17. Bout met de moer (19) borgen.
18. Het ene uiteinde van de equipotentiaalleiding (14) (meegeleverd bij de weegcel) op

de bovenplaat (2) en het andere uiteinde met bout (13), veerring en ring op de
onderplaat (10) van de portaaldrager bevestigen.
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5.3.2.6 PR 6001/32N, ../33N

Voorbeeld: PR 6001/32

Handelwijze:

Opmerking:

de benodigde afstand voor de werking van de beveiliging tegen omhoogkomen is
door de montage bepaald.

De moer (22) mag niet worden losgedraaid!

1. Inbouwset op het fundament (7) zetten en de bouten (11) licht aanhalen.
2. Weegobject (1) op de inbouwset zetten en via de slobgaten uitlijnen; de

afstelinkepingen (voor en rechts) moeten op één lijn liggen (zie afbeelding in
hoofdstuk 5.1.1).

3. De bouten (3) van de bovenplaat (18) en de bouten (11) van de onderplaat (21)
vastdraaien. De sterkteklassen en aanhaalmomenten van de bouten en de
sterkteklassen van de ringen strikt in acht nemen (zie hoofdstuk 5.2).

4. Moeren (5) van de interne beveiliging tegen omhoogkomen losdraaien en tot het
einde van het schroefdraad van het tapeind draaien.

5. Bout met behulp van de moer (19) losdraaien en min. 5 mm uitdraaien.
6. Een bout (9) op de onderplaat (10) van de portaaldrager verwijderen (daar waar de

weegcel wordt ingeschoven).
7. Weegobject (1) met geschikte heinrichting ca. 5 mm hefen.
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De beveiliging tegen omhoogkomen is zonder montagehulpplaat afgebeeld.

8. Weegcelzitting op de onderplaat (10) van de portaaldrager reinigen.
9. Contactvlakken tussen weegcel/drukschijven van voldoende vet voorzien.
10. Weegcel (15) met onderste drukschijf (16), ring (23) en steunring (17) plaatsen en

positioneren.
11. Bout (9) weer indraaien en met meegeleverde sleutel vastdraaien.
12. Montagehulpplaat (12) verwijderen.
13. Weegobject met geschikte heinrichting weer op de inbouwset neerzetten.
14. Juiste positie van de afstelinkepingen controleren, eventueel opnieuw uitlijnen (zie

stap 2).
15. Met de ene moer (5a) een afstand (A) van 3 mm instellen.
16. Met de andere moer (5b) de beveiliging tegen omhoogkomen borgen.
17. Bout met de moer (19) borgen.
18. Het ene uiteinde van de equipotentiaalleiding (14) (meegeleverd bij de weegcel) op

de bovenplaat (2) en het andere uiteinde met bout (13), veerring en ring op de
onderplaat (10) van de portaaldrager bevestigen.
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5.4 Inbouw controleren
Als alle inbouwsets zijn geïnstalleerd, moet de correcte inbouw worden gecontroleerd.
Met name kracht-kortsluitingen moeten worden voorkomen.

Voorbeeld: PR 6001/11

Voorbeeld: PR 6001/31N

Er moet worden gecontroleerd

- of de montagehulpplaat is verwijderd.

- of de weegcel verticaal en niet scheef in de inbouwset is geplaatst.

Dit wordt door de juiste positie van de afstelinkepingen gegarandeerd (zie afbeelding
in hoofdstuk 5.1.1

- of de boven- en onderplaat horizontaal zijn gemonteerd.
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- of de verticale bewegingsvrijheid en de noodzakelijke speling voor thermische
uitzetting aanwezig zijn.

- of de stangen vrij bewegen, eventueel moeren (1 en 3) losdraaien, door middel van
schroefdraadverbinding (2) instellen en moeren weer aanhalen.

Alleen bij een exact ingebouwde weegcel en vastzeteenheid kan de bewegingsvrijheid,
die nodig is voor verplaatsingen van het meetobject door thermische uitzetting, trilling,
o. i.d., zonder beperking van de meetnauwkeurigheid worden benut.
Om kracht-kortsluitingen te voorkomen, moeten alle toe- en afvoerleidingen (slangen,
buizen, kabels) zo lexibel mogelijk aan het meetobject worden gekoppeld.
De totale belasting moet door de weegcellen worden gedragen!
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6 Reiniging

De inbouwset is gemakkelijk te reinigen. Deze kan met water worden afgespoten.
Spuit daarbij met de waterstraal van boven naar beneden en rondom de inbouwset.

LET OP

De materialen van de inbouwset verdragen mogelijk sommige reinigingsmiddelen
niet.

Er mogen alleen reinigingsmiddelen gebruikt worden, waarvan is aangetoond dat
deze verdraagzaam zijn met de materialen van de inbouwset (zie paragraaf 4.3).
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7 Verwijdering

Als de verpakking niet meer nodig is, moet deze naar het plaatselijke
afvalverwerkingsbedrijf, naar een erkende afvalverwerker of naar een inzamelpunt
worden gebracht. De verpakking bestaat voor een groot deel uit milieuvriendelijke
materialen die als secundaire grondstofen kunnen worden gebruikt.
Dit product mag niet – ook niet door kleine ondernemers – bij het huisvuil gedaan of bij
inzamelpunten van de plaatselijke afvalverwerkingsbedrijven afgegeven worden.
Volgens de EU-wetgeving moeten elektrische en elektronische apparaten in de EU-
lidstaten gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval worden ingezameld, zodat ze
kunnen worden hergebruikt.

Vóór de verwijdering of sloop van het product moeten aanwezige batterijen verwijderd
en bij een geschikt inzamelpunt ingeleverd worden.
Meer informatie vindt u in onze Algemene Voorwaarden.

Serviceadressen voor reparatie vindt u in de bij het product meegeleverde
productinformatie en op onze website www.minebea-intec.com.
Wij behouden ons het recht voor om met gevaarlijke stofen besmette producten (ABC-
besmetting) niet ter reparatie aan te nemen.
Neem bij vragen contact op met onze servicemedewerkers ter plaatse of met onze
servicecentrale.
Minebea Intec GmbH
Reparatiecentrum
Meiendorfer Straße 205 A
22145 Hamburg, Duitsland
Tel.: +49.40.67960.666
service.HH@minebea-intec.com
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8 Reserveonderdelen en accessoires

8.1 Reserveonderdelen

Pos. Benaming Belastingsniveau/
toeg. horizontale kracht

Bestelnr.

1 Bovenste drukschijf, zeer sterk staal 500 kg…10 t 5312 693 98106

2 Bovenste drukschijf, roestvrij staal 500 kg…10 t 5312 693 98096

3 Bovenste drukschijf, zeer sterk staal 20…75 t 5312 693 98116

4 Bovenste drukschijf, roestvrij staal 20…75 t 5312 693 98097

5 Bovenste drukschijf, zeer sterk staal 100 t 5312 693 98098

6 Bovenste drukschijf, zeer sterk staal 200 t, 300 t 5312 693 98099

7 Dwarsstang, zeer sterk staal 25 kN

8 Dwarsstang, roestvrij staal 25 kN

9 Dwarsstang, zeer sterk staal 50 kN

10 Dwarsstang, roestvrij staal 50 kN

11 Dwarsstang, zeer sterk staal 200 kN

12 Flexibele koperen leiding, 250 mm lang 5312 321 28056

13 Flexibele koperen leiding, 400 mm lang 5312 321 28057

14 2× borgring, 12 mm, DIN 6799 12-A2 voor PR 6001/10, ../11 5312 530 78003

15 2× borgring, 15 mm, DIN 6799 15-A2 voor PR 6001/20, ../21, ../25 5312 530 78004

8.2 Accessoires
8.2.1 Lasplaten

Het gebruik van de volgende lasplaten wordt aanbevolen:

Pos. Benaming Belastingsniveau Bestelnr.

1 Lasplatenset PR 6001/90N (voor PR 6001/00N, PR 6001/
01N)

500 kg…10 t 9405 360 01901

2 Lasplatenset PR 6001/90S (voor PR 6001/00S, PR 6001/01S) 500 kg…10 t 9405 360 01902

3 Lasplatenset PR 6001/91N (voor PR 6001/10N, PR 6001/11N) 500 kg…10 t 9405 360 01911

4 Lasplatenset PR 6001/91S (voor PR 6001/10S, PR 6001/11S) 500 kg…10 t 9405 360 01912

5 Lasplatenset PR 6001/92N (voor PR 6001/20N, PR 6001/
21N)

500 kg…10 t 9405 360 01921

6 Lasplatenset PR 6001/92S (voor PR 6001/20S, PR 6001/21S) 500 kg…10 t 9405 360 01922

7 Lasplatenset PR 6001/96N (voor PR 6001/02N) 100 t 9405 360 01961

8 Lasplatenset PR 6001/98N (voor PR 6001/03N) 200 t, 300 t 9405 360 01981

N = galvanisch verzinkt staal, gepassiveerd en verzegeld (conform RoHS)
S = roestvrij staal
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9 Certiicaten

Volgnr. Benaming Documentnr. zie paragraaf

1 CE marking CE-PR 6001 9.1

2 Declaration of Performance 001/2021 9.2

3 Conformity of the Factory Production
Control

2451-CPR-EN1090-2014.2089.004 9.3
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9.1 CE-PR 6001
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9.2 001/2021
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9.3 2451-CPR-EN1090-2014.2089.004
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