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Förord
Beakta följande!
Alla uppgifter i detta dokument är, såvida inte detta föreskrivs i lagstiftning, icke bindande för Minebea Intec och
är föremål för ändringar. Användningen/installationen av produkten får endast utföras av utbildad och
yrkeskunnig personal. I händelse av skriftlig kommunikation om denna produkt, vänligen ange typ, beteckning
och versionsnummer/serienummer samt alla med produkten sammanhängande licensnummer.

Upplysning
Detta dokument är delvis upphovsrättsligt skyddat. Det får inte ändras eller kopieras och det får inte användas
utan köp eller skriftligt tillstånd från upphovsrättslig ägare (Minebea Intec). Genom användningen av produkten
godkänner du ovanstående bestämmelser.
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1 Inledning

1.1 Läs handboken
- Läs noga igenom hela handboken innan du arbetar med produkten.

- Denna handbok är en del av produkten. Förvara den på en väl tillgänglig och säker
plats.

1.2 Så här ser hanteringsanvisningarna ut
1. - n. står framför fortlöpande aktionssteg.

1.3 Så här ser listor ut
- kännetecknar en uppräkning.

1.4 Så här ser menyerna och funktionstangenterna ut
[ ] ramar in menyalternativ och funktionstangent.
Exempel:
[Start]- [Program]- [Excel]

1.5 Så här ser säkerhetsanvisningarna ut
Signalord kännetecknar farans svårighetsgrad som uppträder när åtgärderna för att
avvärja faran inte följs.

FARA

Varning för personskador
FARA, som omedelbart hotar eller som leder till dödsfall eller svåra bestående skador
om lämpliga försiktighetsåtgärder inte vidtas

Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.

VARNING

Varning för ett riskområde och/eller personskador
VARNING för situationer som möjligen kan uppstå med dödsfall och/eller allvarliga,
bestående skador som följd om lämpliga försiktighetsåtgärder inte vidtas.

Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.

OBSERVERA

Varning för personskador.
SE UPP för situationer som möjligen kan uppstå med lindriga, reversibla skador som
följd om lämpliga försiktighetsåtgärder inte vidtas.

Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.

står framför ett aktionssteg.
beskriver resultatet av ett aktionssteg.
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OBS

Varning för ett sak- och/eller miljöskador.
OBSERVERA situationer som möjligen kan uppstå med sak- och/eller miljöskador som
följd om lämpliga försiktighetsåtgärder inte vidtas.

Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.

Upplysning:

Användningstips, användbar information och upplysningar.

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

2.1 Allmänna upplysningar

OBS

Varning för ett sak- och/eller miljöskador.
Produkten lämnade fabriken i ett säkerhetstekniskt felfritt tillstånd.

För att bibehålla detta tillstånd och säkerställa en säker drift måste användaren följa
anvisningarna och varningarna i denna dokumentation.

2.2 Avsedd användning
Monteringssatserna PR 6001 får endast användas för vägning enligt bestämmelserna.
Monteringssatserna PR 6001 är avsedda för installation av lastcellerna PR 6201, PR 6203,
PR 6204.
Samtliga installations- och konstruktionsdelar är dimensionerade på ett sådant sätt att de
under beaktande av motsvarande normer säkerställer ett tillräckligt
överbelastningsmotstånd för alla laster som kan uppstå. Särskilt ska stående vägobjekt
säkras på ett sådant sätt att tippning eller förskjutning av våginstallationen och därmed
en fara för personer, djur eller föremål utesluts vid brott av en vågmodul.
Installations- och reparationsarbeten får endast genomföras av sakkunnig/utbildad
personal.
Monteringssatserna utvecklades enligt den senaste modernaste tekniken. Tillverkaren
övertar inget ansvar för skador som har uppstått genom andra anläggningsdelar eller
felaktig användning av produkten.

2.3 Inspektion när godset tas emot
Försändelsen måste kontrolleras för fullständighet. Gör en visuell kontroll för att ta reda
på om försändelsen har skadats. Om en anmärkning föreligger så måste den direkt
reklameras hos överlämnaren. Ett Minebea Intec försäljnings- eller serviceställe måste
underrättas.

2.4 Innan idriftsättning

OBS

Visuell kontroll!
Innan idriftsättning, efter lagring och transport, måste du säkerställa att
monteringssatsen inte uppvisar några mekaniska skador.
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3 Konstruktionsrekommendationer

3.1 Anordning av lastceller och bindningar
Exemplen:

Teckenförklaring

Bind inte denna punkt.

Ratt

Belastning

möjliga rörelseriktningar

- För att garantera den nödvändiga rörelsefriheten på våganordningen får högst
3 monteringssatser med ratt användas för att binda ett vågobjekt.
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Undantaget är runda behållare (bild① och ②). Eventuellt antal rattar kan installeras
här, så länge de är tangentiellt inriktade.

Särskilda monteringspaket inns tillgängliga för vägningspunkterna utan bindning.
Alternativt kan ratten enkelt avlägsnas.

Vid elastiska konstruktioner kan det vara nödvändigt att avvika från denna
rekommendation för att garantera en tillräcklig stabilitet på vågobjektet.

3.2 Monteringshjälp
Exempel: PR 6001/00

Monteringsstödplåten (1) främjar en enkel installation av monteringssatsen och lastcellen.

3.3 Internt lyftskydd och monterings- och demonteringshjälp (upphissning)
Internt lyftskydd

Pos. Beteckning

1 Topplattan på installationssatsen

2 Topplattan på portalstödet

3 Mutter (2×)

4 Platta/bricka

5 Skruvar
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Monterings- och demonteringshjälp

Pos. Beteckning

1 Topplattan på installationssatsen

2 Topplattan på portalstödet

3 Skruvar

Upplysning:

Monterings- och demonteringsstödet ingår endast i installationssatser för lastceller upp
till 10 t.

Monterings- och demonteringsstödet är monterat mellan installationssatsens topplatta
och portalstödets topplatta och används för att lyfta den tomma behållaren om lastcellen
är nyinstallerad eller om en defekt sådan har bytts ut.

Upplysning:

Lyftskyddet måste tas bort innan monterings- och demonteringsstödet används.

Installationssatserna är utrustade med ett internt lyftskydd; det vill säga att man inte
behöver ytterligare borrhål förutom fästhålen i behållarens fot.
Lyftskyddet installeras på manöversidan (se kapitel 5.1.1) mellan installationssatsens
topplatta och portalstödets bottenplatta.
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4 Speciikation

4.1 Leveransomfång
4.1.1 Installationssats PR 6001/00

Pos. Beteckning

1 Skruv (2×), fjäderbricka (2×) och skiva (2×) för potentialutjämningskabeln (last-
cellens leveransomfång)

2 Topplatta

3 övre tryckstycke

4 Monteringsstödplåt

5 Monterings- och demonteringshjälp (upphissning)

6 Lyftskydd

7 Centrering (3× skruv)

8 undre tryckstycke (endast för PR 6001/00S)

9 Stödring (endast för PR 6001/00S)

10 Portalstöd

Följande positioner är utan bild:

11 Specialverktyg

12 Snabb vägledning
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4.1.2 Installationssatser PR 6001/01, ../02, ../03

Pos. Beteckning

1 Skruv (2×), fjäderbricka (2×) och skiva (2×) för potentialutjämningskabeln (last-
cellens leveransomfång)

2 Topplatta

3 övre tryckstycke

4 Monteringsstödplåt

5 Lyftskydd

6 Centrering (3× skruv)

7 undre tryckstycke (endast för PR 6001/0xS)

8 Stödring (endast för PR 6001/0xS)

9 Portalstöd

Följande positioner är utan bild:

10 Specialverktyg

11 Snabb vägledning
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4.1.3 Maxi FLEXLOCK-installationssats PR 6001/10

Sidvyn visas utan tvärlänk.

Pos. Beteckning

1 Skruv (2×), fjäderbricka (2×) och skiva (2×) för potentialutjämningskabeln (last-
cellens leveransomfång)

2 Topplatta

3 Tvärlänk med länkhuvud (2×), gängad anslutning, mutter (2×), bultar (2×) och
låsbricka (4×)

4 Monteringsstödplåt

5 övre tryckstycke

6 undre tryckstycke (endast för PR 6001/10S)

7 Stödring (endast för PR 6001/10S)

8 Centrering (3× skruv)

9 Portalstöd

10 Lyftskydd

11 Monterings- och demonteringshjälp

Följande positioner är utan bild:

12 Specialverktyg

13 Snabb vägledning

4 Speciikation Monteringssatserna PR 6001

Minebea Intec SV-11



4.1.4 Maxi FLEXLOCK-installationssats PR 6001/11

Sidvyn visas utan tvärlänk.

Pos. Beteckning

1 Skruv (2×), fjäderbricka (2×) och skiva (2×) för potentialutjämningskabeln (last-
cellens leveransomfång)

2 Topplatta

3 Tvärlänk med länkhuvud (2×), gängad anslutning, mutter (2×), bultar (2×) och
låsbricka (4×)

4 Monteringsstödplåt

5 övre tryckstycke

6 undre tryckstycke (endast för PR 6001/11S)

7 Stödring (endast för PR 6001/11S)

8 Centrering (3× skruv)

9 Portalstöd

10 Lyftskydd

Följande positioner är utan bild:

11 Specialverktyg

12 Snabb vägledning
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4.1.5 Maxi FLEXLOCK-installationssats PR 6001/20

Sidvyn visas utan tvärlänk.

Pos. Beteckning

1 Skruv (2×), fjäderbricka (2×) och skiva (2×) för potentialutjämningskabeln (last-
cellens leveransomfång)

2 Topplatta

3 Tvärlänk med länkhuvud (2×), gängad anslutning, mutter (2×), bultar (2×) och
låsbricka (4×)

4 Monteringsstödplåt

5 övre tryckstycke

6 Centrering (3× skruv)

7 undre tryckstycke (endast för PR 6001/20S)

8 Stödring (endast för PR 6001/20S)

9 Portalstöd

10 Lyftskydd

11 Monterings- och demonteringshjälp

Följande positioner är utan bild:

12 Specialverktyg

13 Snabb vägledning
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4.1.6 Maxi FLEXLOCK-installationssats PR 6001/21

Sidvyn visas utan tvärlänk.

Pos. Beteckning

1 Skruv (2×), fjäderbricka (2×) och skiva (2×) för potentialutjämningskabeln (last-
cellens leveransomfång)

2 Topplatta

3 Tvärlänk med länkhuvud (2×), gängad anslutning, mutter (2×), bultar (2×) och
låsbricka (4×)

4 Monteringsstödplåt

5 övre tryckstycke

6 Centrering (3× skruv)

7 undre tryckstycke (endast för PR 6001/21S)

8 Stödring (endast för PR 6001/21S)

9 Portalstöd

10 Lyftskydd

Följande positioner är utan bild:

11 Specialverktyg

12 Snabb vägledning
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4.1.7 Maxi FLEXLOCK-installationssats PR 6001/26N

Pos. Beteckning

1 Topplatta

2 Skruv (6×), skiva (6×)

3 Lyftskydd M24

4 PR 6001/21N (se kapitel 4.1.6)

5 Skruv (6×), skiva (6×)

6 Bottenplatta

7 Snabb vägledning (utan bild)
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4.1.8 Höglast-installationssatser PR 6001/30N, ../31N, ../32N, ../33N
Exempel: PR 6001/30N

Framvyn visas utan PR 6001/0xN och lyftskydd.
Sidvyn visas utan tvärlänk.

Pos. Beteckning

1 Axelhållare (2×)

2 Tvärlänk med länkhuvud (2×), gängad anslutning, mutter (2×), bultar (2×)

3 Skruv (4×), skiva (4×)

4 Topplatta

5 Lyftskydd M24 (2×)

6 PR 6001/30N: Installationssats PR 6001/00N (se kapitel 4.1.1)
PR 6001/31N: Installationssats PR 6001/01N (se kapitel 4.1.2)
PR 6001/32N: Installationssats PR 6001/02N (se kapitel 4.1.2)
PR 6001/33N: Installationssats PR 6001/03N (se kapitel 4.1.2)

7 Bottenplatta
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Pos. Beteckning

8 Skruv (4×), skiva (4×)

Följande positioner är utan bild:

9 Specialverktyg

10 Snabb vägledning

4.2 Mått
Installationssatser PR 6001/00…03

alla mått i mm
X = Manöversida

Installationssats 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-installationssatser PR 6001/10, ../11

alla mått i mm
X = Manöversida
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Maxi FLEXLOCK-installationssatser PR 6001/20, ../21

alla mått i mm
X = Manöversida
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Maxi FLEXLOCK-installationssats PR 6001/26N

alla mått i mm
X = Manöversida
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Maxi FLEXLOCK-installationssatser PR 6001/30N…33N

alla mått i mm
X = Manöversida

Installationssats 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 Tekniska data
Installationssatser PR 6001/00, ../01, ../02, ../03

PR 6001/
00N

PR 6001/
00S

PR 6001/
01N

PR 6001/
01S

PR 6001/
02N

PR 6001/
03N

LC* nominella last 500 kg…10 t 20…75 t 100 t 200 t, 300 t

tillåten horisontal kraft max. 10 kN max. 10 kN max. 14 kN max. 17 kN

Horisontal brottkraft >20 kN >20 kN >28 kN >34 kN

tillåten lyftkraft max. 20 kN max. 30 kN max. 40 kN max. 50 kN

tillåten vertikal last
utan LC*

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

tillåten last (för upp-
hissning)

max. 1,5 t … …

tillåten horisontal ut-
böjning

max. ±5 mm max. ±5 mm max. ±5 mm

tillåtet temperaturom-
råde

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

Material ** *** ** *** **

Nettovikt 9,7 kg 9,7 kg 28 kg 65 kg

* LC = lastcell
** Galvaniskt förzinkat stål, förkromat och förseglat (överensstämmer med ROHS)
*** rostfritt stål 1.4301 enligt DIN EN 10088-3
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Maxi FLEXLOCK-installationssatser PR 6001/10, ../11

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

LC* nominella last 500 kg…10 t 20…75 t

tillåten horisontal kraft max. 25 kN 25 kN

Horisontal brottkraft >45 kN >39 kN >45 kN >39 kN

tillåten lyftkraft max. 20 kN 30 kN

tillåten vertikal last utan LC* max. 25 t 25 t

tillåten horisontal utböjning max. ±5 mm max. ±5 mm

tillåtet temperaturområde -40 °C…+100 °C -40 °C…+100 °C

Material ** *** ** ***

Nettovikt 16,7 kg 16,7 kg

* LC = lastcell
** Galvaniskt förzinkat stål, förkromat och förseglat (överensstämmer med ROHS)
*** rostfritt stål 1.4301 enligt DIN EN 10088-3

Maxi FLEXLOCK-installationssatser PR 6001/20, ../21

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

LC* nominella last 500 kg…10 t 20…75 t

tillåten horisontal kraft max. 50 kN max. 50 kN

Horisontal brottkraft >100 kN >100 kN

tillåten lyftkraft max. 20 kN max. 30 kN

tillåten vertikal last utan LC* max. 25 t max. 25 t

tillåten horisontal utböjning max. ±5 mm max. ±5 mm

tillåtet temperaturområde -40 °C…+100 °C -40 °C…+100 °C

Material ** *** ** ***

Nettovikt 25,8 kg 25,8 kg

* LC = lastcell
** Galvaniskt förzinkat stål, förkromat och förseglat (överensstämmer med ROHS)
*** rostfritt stål 1.4301 enligt DIN EN 10088-3
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Maxi FLEXLOCK-installationssats PR 6001/26N

Lastcellens nominella last 20…75 t

tillåten horisontell kraft max. 50 kN

Horisontal brottkraft >100 kN

tillåten lyftkraft max. 180 kN

Lyftbrottkraft >250 kN

tillåten vertikal last utan lastcell max. 25 t

tillåten horisontal utböjning max. ±5 mm

tillåtet temperaturområde -40 °C…+100 °C

Material Galvaniskt förzinkat stål, förkromat och för-
seglat (överensstämmer med ROHS)

Nettovikt 76 kg

Höglast-installationssatser PR 6001/30N, ../31N, ../32N, ../33N

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

LC* nominella last 500 kg…10 t 20…75 t 100 t 200 t, 300 t

tillåten horisontal
kraft

max. 200 kN max. 200 kN

Horisontal brottkraft >236 kN >236 kN

tillåten lyftkraft max. 180 kN max. 250 kN

Lyftbrottkraft >250 kN >400 kN

tillåten vertikal last
utan LC*

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

tillåten horisontal ut-
böjning

max. ±5 mm max. ±5 mm

tillåtet temperatu-
rområde

-40 °C…+100 °C -40 °C…+100 °C

Material ** ** ** **

Nettovikt 163 kg 163 kg 224 kg 318 kg

* LC = lastcell
** Galvaniskt förzinkat stål, förkromat och förseglat (överensstämmer med ROHS)
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4.4 Svetsplattor
Som tillbehör till installationssatserna kan satser med svetsplattor levereras.
Var och en består av en övre svetsplatta, en undre svetsplatta och tillhörande skruvar och
skivor.

Svetsplattor PR 6001/90, ../91, ../96, ../98 Svetsplatta PR 6001/92

alla mått i mm

alla mått i mm

Svetsplatta B B1 B2 B3 D H L L1 L2 Vikt

PR 6001/90N
för PR 6001/00N, ../01N

120 28 64 … M12 20 260 30 200 9,8 kg

PR 6001/90S
för PR 6001/00S, ../01S

120 28 64 … M12 20 260 30 200 9,8 kg

PR 6001/91N
för PR 6001/10N, ../11N

170 28 64 … M12 20 260 30 200 13,9 kg

PR 6001/91S
för PR 6001/10S, ../11S

170 28 64 … M12 20 260 30 200 13,9 kg

PR 6001/92N
för PR 6001/20N, ../21N

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

PR 6001/92S
för PR 6001/20N, ../21N

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

PR 6001/96N
för DE 6001/02N

150 33 84 … M16 30 320 33 254 22,6 kg

PR 6001/98N
för DE 6001/03N

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

5.1 Innan montering

5.1.1 Manöversidan på installationssatsen

1 Markering (fram)

2 Markering (sida)

③ Manöversida

Installera installationssatsen så att manöversidan är lättåtkomlig (i de lesta fallen pekar
den utåt).
Lastcellen, det interna lyftskyddet och monteringsstödplåten är tillgängliga från
manöversidan.

Upplysning:

Monteringsstödplåten säkerställer korrekt höjd vid monteringen.

Markeringen på installationssatsens framsida och på den högra sidan möjliggör korrekt
justering av installationssatsen:
Tryckstycket sitter exakt i mitten om markeringarna står över varandra.
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5.1.2 Förbered fundament/underkonstruktion
- Fundamentet för monteringssatsen måste vara vågrätt (använd vattenpass), slätt och

orubbligt för avsedda laster.

- Belastningen måste fördelas så jämnt som möjligt på beintliga lastceller för att inte
överbelasta enskilda lastceller.

- Fundamentet/anliggningsytorna på underkonstruktionen för installationssatsen
måste beinna sig på samma höjd, och anliggningsytorna på vågobjektet (t. ex.
behållarens fot) måste vara parallellt anordnade.

- Om mjuka mellanlägg (t. ex. av gummi eller plast) ska användas mellan
installationssatsen och behållare och/eller mellan installationssatsen och
underkonstruktionen för vibrationsdämpning resp. temperaturisolering, måste en
lastutjämningsplatta tillhandahållas mellan det mjuka mellanlägget och
installationssatsen som säkerställer en jämn belastning i installationssatsen.

Utförandet på isolerings- och utjämningsplattorna beror på tillämpningen.

För att inte påverka mätnoggrannheten för mycket ska den maximalt tillåtna skevheten
ovillkorligen beaktas (se igur).
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5.2 Startmoment
En skiva måste innas mellan skruvhuvudet och plattan.
Se tillämpliga startmoment i tabellen nedan.

Installationssats Gänga Skiva Startmo-
ment

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 Montering
5.3.1 Säkerhetsanvisningar

VARNING

Behållaren kan tippa vid montering.
Säkra ovillkorligen behållaren så att den inte tippar.

Använd motsvarande lyftdon.

VARNING

Varning för ett riskområde och/eller personskador
Knäledsanordningarnas låsbrickor får endast användas en gång.

Vid skador eller borttagning är det obligatoriskt att sätta in nya låsbrickor. För
reservdelar, se kapitel 8.1.

OBS

Svets- eller blixtström som lyter genom cellen kan leda till skador.
Innan lastcellen installeras måste alla svetsarbeten vara avslutade på våganordningen.

Överbrygg lastcellen med en lexibel kopparledning direkt vid installationen (ingår i
leveransomfånget).

Vid efterföljande elektrisk svetsning i närheten av lastcellen

- ska lastcellens kabel tas bort.

- ska det sörjas för en god elektrisk överbryggning av lastcellen genom den lexibla
kopparledningen.

- jordledningskontakten ska placeras så tätt som möjligt på svetsstället.
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5.3.2 Montera installationssatsen och sätt in lastcellen

Upplysning:

Skruvmonteringen av topp- och bottenplattan beskrivs nedan.

Arbetsstegen måste genomföras på alla uppläggningspunkter (t. ex.: behållare) på
vägobjektet.

Förutsättningar:

- Alla gängade hål för bottenplattan inns tillgängliga i fundamentet/
underkonstruktionen (se kapitel 4.2).

- Alla gängade hål för topplattan inns tillgängliga i behållarens stödfäste/behållarens
fot (se kapitel 4.2).

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

Exempel: PR 6001/10

Tillvägagångssätt:

1. Ställ installationssatsen på fundamentet (7)/den undre svetsplattan (8) och dra åt
skruvarna (11) en aning.

2. Ställ vågobjektet (1) vid behov med den övre svetsplattan (4) på installationssatsen
och rikta in via de avlånga hålen; justeringsspåren (fram och till höger) måste
anpassas (se bild i kapitel 5.1.1).
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Detaljerna för avlyftningsskyddet visas utan monteringsstödplåt.

3. Dra åt skruvarna (3) på topplattan (2) och skruvarna (11) på bottenplattan (10) på
portalstödet. Ta ovillkorligen hänsyn till skruvarnas hållfasthetsklasser och
åtdragningsmoment och skivornas hållfasthetsklasser, (se kapitel 5.2).

4. Lossa muttrarna (5) på det interna lyftskyddet och vrid till änden av stiftskruvens
gänga.

5. Ta bort en skruv (9) på den undre plattan (10) på portalstödet (där lastcellen ska
skjutas in).

6. Lyft vågobjektet (1) med hjälp av monterings- och
demonteringsstöd (upphissning) (6) eller motsvarande lyftanordning ca. 5 mm.

7. Rengör lastcellens säte på den undre plattan (10) på portalstödet.
8. Förse kontaktytorna mellan lastcell/tryckstycke med tillräckligt mycket fett.
9. Sätt in och placera lastcellen (15) med det undre tryckstycket (16) och stödringen (17).
10. Skruva in skruven (9) igen och dra åt med bifogad nyckel.
11. Ta bort monteringsstödplåten (12).
12. Ställ tillbaka vågobjektet med hjälp av monterings- och

demonteringsstöd (upphissning) (6) eller motsvarande lyftanordning på
installationssatsen.

13. Kontrollera att justeringspåren är i korrekt position, justera vid behov (se
arbetssteg 2).

14. Ställ med den ena muttern (5a) in ett avstånd (A) på 2 mm.
15. Kontra lyftskyddet med den andra muttern (5b).
16. Fäst den ena änden av potentialutjämningsledningen (14) (ingår i lastcellens

leveransomfång) på den övre plattan (2) och den andra änden på den undre
plattan (10) på portalsupporten med skruv (13), fjäderring och bricka.
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5.3.2.2 PR 6001/01, ../02, ../03, ../11, ../21

Exempel: PR 6001/11

Tillvägagångssätt:

1. Ställ installationssatsen på fundamentet (7)/den undre svetsplattan (8) och dra åt
skruvarna (11) en aning.

2. Ställ vågobjektet (1) vid behov med den övre svetsplattan (4) på installationssatsen
och rikta in via de avlånga hålen; justeringsspåren (fram och till höger) måste
anpassas (se bild i kapitel 5.1.1).

3. Dra åt skruvarna (3) på topplattan (2) och skruvarna (11) på bottenplattan (10) på
portalstödet. Ta ovillkorligen hänsyn till skruvarnas hållfasthetsklasser och
åtdragningsmoment och skivornas hållfasthetsklasser, (se kapitel 5.2).

4. Lossa muttrarna (5) på det interna lyftskyddet och vrid till änden av stiftskruvens
gänga.

5. Ta bort en skruv (9) på den undre plattan (10) på portalstödet (där lastcellen ska
skjutas in).

6. Lyft vågobjektet (1) med motsvarande lyftanordning ca. 5 mm.
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Detaljerna för avlyftningsskyddet visas utan monteringsstödplåt.

7. Rengör lastcellens säte på den undre plattan (10) på portalstödet.
8. Förse kontaktytorna mellan lastcell/tryckstycke med tillräckligt mycket fett.
9. Sätt in och placera lastcellen (15) med det undre tryckstycket (16) och stödringen (17).
10. Skruva in skruven (9) igen och dra åt med bifogad nyckel.
11. Ta bort monteringsstödplåten (12).
12. Ställ åter ner vågobjektet på monteringssatsen med motsvarande lyftanordning.
13. Kontrollera att justeringspåren är i korrekt position, justera vid behov (se

arbetssteg 2).
14. Ställ med den ena muttern (5a) in ett avstånd (A) på 2 mm.
15. Kontra lyftskyddet med den andra muttern (5b).
16. Fäst den ena änden av potentialutjämningsledningen (14) (ingår i lastcellens

leveransomfång) på den övre plattan (2) och den andra änden på den undre
plattan (10) på portalsupporten med skruv (13), fjäderring och bricka.
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5.3.2.3 PR 6001/26N

Tillvägagångssätt:

Upplysning:

Avståndet som krävs för avlyftningsskyddets funktion ska anges via monteringen,
kan dock vid behov ställas in i efterhand genom att muttern (22) lossas.

Stoppa in skruvmejseln i spåret (20) på avlyftningsskyddet och lossa muttern.

1. Ställ installationssatsen på fundamentet (7) och dra åt skruvarna (11) en aning.
2. Ställ vågobjektet (1) på installationssatsen och rikta in via borrhålen; justeringsspåren

(fram och till höger) måste anpassas (se bild i kapitel 5.1.1).
3. Dra åt skruvarna (3) på topplattan (18) och skruvarna (11) på bottenplattan (21). Ta

ovillkorligen hänsyn till skruvarnas hållfasthetsklasser och åtdragningsmoment och
skivornas hållfasthetsklasser, (se kapitel 5.2).

4. Lossa muttrarna (5) på det interna lyftskyddet och vrid till änden av stiftskruvens
gänga.

5. Lossa skruven med hjälp av muttern (19) och dra ut min. 5 mm.
6. Ta bort en skruv (9) på den undre plattan (10) på portalstödet (där lastcellen ska

skjutas in).
7. Lyft vågobjektet (1) med motsvarande lyftanordning ca. 5 mm.
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Detaljerna för avlyftningsskyddet visas utan monteringsstödplåt.

8. Rengör lastcellens säte på den undre plattan (10) på portalstödet.
9. Förse kontaktytorna mellan lastcell/tryckstycke med tillräckligt mycket fett.
10. Sätt in och placera lastcellen (15) med det undre tryckstycket (16) och stödringen (17).
11. Skruva in skruven (9) igen och dra åt med bifogad nyckel.
12. Ta bort monteringsstödplåten (12).
13. Ställ åter ner vågobjektet på monteringssatsen med motsvarande lyftanordning.
14. Kontrollera att justeringspåren är i korrekt position, justera vid behov (se

arbetssteg 2).
15. Ställ med den ena muttern (5a) in ett avstånd (A) på 3 mm.
16. Kontra lyftskyddet med den andra muttern (5b).
17. Kontra skruven med hjälp av muttern (19).
18. Fäst den ena änden av potentialutjämningsledningen (14) (ingår i lastcellens

leveransomfång) på den övre plattan (2) och den andra änden på den undre
plattan (10) på portalsupporten med skruv (13), fjäderring och bricka.
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5.3.2.4 PR 6001/30N

Tillvägagångssätt:

Upplysning:

Avståndet som krävs för avlyftningsskyddets funktion ska anges via monteringen,
kan dock vid behov ställas in i efterhand genom att muttern (22) lossas.

Stoppa in skruvmejseln i spåret (20) på avlyftningsskyddet och lossa muttern.

1. Ställ installationssatsen på fundamentet (7) och dra åt skruvarna (11) en aning.
2. Ställ vågobjektet (1) på installationssatsen och rikta in via de avlånga hålen;

justeringsspåren (fram och till höger) måste anpassas (se bild i kapitel 5.1.1).
3. Dra åt skruvarna (3) på topplattan (18) och skruvarna (11) på bottenplattan (21). Ta

ovillkorligen hänsyn till skruvarnas hållfasthetsklasser och åtdragningsmoment och
skivornas hållfasthetsklasser, (se kapitel 5.2).

4. Lossa muttrarna (5) på det interna lyftskyddet och vrid till änden av stiftskruvens
gänga.

5. Lossa skruven med hjälp av muttern (19) och dra ut min. 5 mm.
6. Ta bort en skruv (9) på den undre plattan (10) på portalstödet (där lastcellen ska

skjutas in).
7. Lyft vågobjektet (1) med hjälp av monterings- och

demonteringsstöd (upphissning) (6) eller motsvarande lyftanordning ca. 5 mm.
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Detaljerna för avlyftningsskyddet visas utan monteringsstödplåt.

8. Rengör lastcellens säte på den undre plattan (10) på portalstödet.
9. Förse kontaktytorna mellan lastcell/tryckstycke med tillräckligt mycket fett.
10. Sätt in och placera lastcellen (15) med det undre tryckstycket (16) och stödringen (17).
11. Skruva in skruven (9) igen och dra åt med bifogad nyckel.
12. Ta bort monteringsstödplåten (12).
13. Ställ tillbaka vågobjektet med hjälp av monterings- och

demonteringsstöd (upphissning) (6) eller motsvarande lyftanordning på
installationssatsen.

14. Kontrollera att justeringspåren är i korrekt position, justera vid behov (se
arbetssteg 2).

15. Ställ med den ena muttern (5a) in ett avstånd (A) på 3 mm.
16. Kontra lyftskyddet med den andra muttern (5b).
17. Kontra skruven med hjälp av muttern (19).
18. Fäst den ena änden av potentialutjämningsledningen (14) (ingår i lastcellens

leveransomfång) på den övre plattan (2) och den andra änden på den undre
plattan (10) på portalsupporten med skruv (13), fjäderring och bricka.
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5.3.2.5 PR 6001/31N

Tillvägagångssätt:

Upplysning:

Avståndet som krävs för avlyftningsskyddets funktion ska anges via monteringen,
kan dock vid behov ställas in i efterhand genom att muttern (22) lossas.

Stoppa in skruvmejseln i spåret (20) på avlyftningsskyddet och lossa muttern.

1. Ställ installationssatsen på fundamentet (7) och dra åt skruvarna (11) en aning.
2. Ställ vågobjektet (1) på installationssatsen och rikta in via de avlånga hålen;

justeringsspåren (fram och till höger) måste anpassas (se bild i kapitel 5.1.1).
3. Dra åt skruvarna (3) på topplattan (18) och skruvarna (11) på bottenplattan (21). Ta

ovillkorligen hänsyn till skruvarnas hållfasthetsklasser och åtdragningsmoment och
skivornas hållfasthetsklasser, (se kapitel 5.2).

4. Lossa muttrarna (5) på det interna lyftskyddet och vrid till änden av stiftskruvens
gänga.

5. Lossa skruven med hjälp av muttern (19) och dra ut min. 5 mm.
6. Ta bort en skruv (9) på den undre plattan (10) på portalstödet (där lastcellen ska

skjutas in).
7. Lyft vågobjektet (1) med motsvarande lyftanordning ca. 5 mm.
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Detaljerna för avlyftningsskyddet visas utan monteringsstödplåt.

8. Rengör lastcellens säte på den undre plattan (10) på portalstödet.
9. Förse kontaktytorna mellan lastcell/tryckstycke med tillräckligt mycket fett.
10. Sätt in och placera lastcellen (15) med det undre tryckstycket (16) och stödringen (17).
11. Skruva in skruven (9) igen och dra åt med bifogad nyckel.
12. Ta bort monteringsstödplåten (12).
13. Ställ åter ner vågobjektet på monteringssatsen med motsvarande lyftanordning.
14. Kontrollera att justeringspåren är i korrekt position, justera vid behov (se

arbetssteg 2).
15. Ställ med den ena muttern (5a) in ett avstånd (A) på 3 mm.
16. Kontra lyftskyddet med den andra muttern (5b).
17. Kontra skruven med hjälp av muttern (19).
18. Fäst den ena änden av potentialutjämningsledningen (14) (ingår i lastcellens

leveransomfång) på den övre plattan (2) och den andra änden på den undre
plattan (10) på portalsupporten med skruv (13), fjäderring och bricka.
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5.3.2.6 PR 6001/32N, ../33N

Exempel: PR 6001/32

Tillvägagångssätt:

Upplysning:

Avståndet som krävs för lyftstödets funktion anges under monteringen.

Muttern (22) får inte tas bort!

1. Ställ installationssatsen på fundamentet (7) och dra åt skruvarna (11) en aning.
2. Ställ vågobjektet (1) på installationssatsen och rikta in via de avlånga hålen;

justeringsspåren (fram och till höger) måste anpassas (se bild i kapitel 5.1.1).
3. Dra åt skruvarna (3) på topplattan (18) och skruvarna (11) på bottenplattan (21). Ta

ovillkorligen hänsyn till skruvarnas hållfasthetsklasser och åtdragningsmoment och
skivornas hållfasthetsklasser, (se kapitel 5.2).

4. Lossa muttrarna (5) på det interna lyftskyddet och vrid till änden av stiftskruvens
gänga.

5. Lossa skruven med hjälp av muttern (19) och dra ut min. 5 mm.
6. Ta bort en skruv (9) på den undre plattan (10) på portalstödet (där lastcellen ska

skjutas in).
7. Lyft vågobjektet (1) med motsvarande lyftanordning ca. 5 mm.
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Detaljerna för avlyftningsskyddet visas utan monteringsstödplåt.

8. Rengör lastcellens säte på den undre plattan (10) på portalstödet.
9. Förse kontaktytorna mellan lastcell/tryckstycke med tillräckligt mycket fett.
10. Sätt in och placera lastcellen (15) med det undre tryckstycket (16), ringen (23) och

stödringen (17).
11. Skruva in skruven (9) igen och dra åt med bifogad nyckel.
12. Ta bort monteringsstödplåten (12).
13. Ställ åter ner vågobjektet på monteringssatsen med motsvarande lyftanordning.
14. Kontrollera att justeringspåren är i korrekt position, justera vid behov (se

arbetssteg 2).
15. Ställ med den ena muttern (5a) in ett avstånd (A) på 3 mm.
16. Kontra lyftskyddet med den andra muttern (5b).
17. Kontra skruven med hjälp av muttern (19).
18. Fäst den ena änden av potentialutjämningsledningen (14) (ingår i lastcellens

leveransomfång) på den övre plattan (2) och den andra änden på den undre
plattan (10) på portalsupporten med skruv (13), fjäderring och bricka.
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5.4 Kontrollera monteringen
Kontrollera att monteringen är korrekt när alla installationssatser har installerats.
I synnerhet måste kraftavledningar undvikas.

Exempel: PR 6001/11

Exempel: PR 6001/31N

Kontrollera

- att monteringsstödplåten har tagits bort.

- att lastcellen har satts in lodrätt och rakt i installationssatsen.

Detta säkerställs om justeringsspåren är korrekt placerade (se bild i kapitel 5.1.1

- att topp- och bottenplattan har monterats vågrätt.

- att vertikal rörelsefrihet och nödvändigt spel för termisk expansion inns.
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- att ledarmen kan röra sig fritt, lossa muttrarna (1 och 3) vid behov, ställ in med den
gängade anslutningen (2) och dra åt muttrarna igen.

Rörelsefrihet, som är nödvändig för mätobjektets förlyttning genom termisk expansion,
vibration o. l. kan endast användas vid exakt installerad lastcell och bindningsenhet utan
att begränsa mätnoggrannheten.
För att undvika kraftavledningar ska alla in- och utloppsledningar (slangar, rör, kabel)
kopplas så lexibelt som möjligt.
Lastcellerna måste bära hela lasten!
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6 Rengöring

Monteringssatsen är lätt att rengöra. Den kan spolas med vatten.
För därmed vattenstrålen uppifrån och ned och runt om monteringssatsen.

OBS

Det kan hända att rengöringsmedlet inte är kompatibelt med monteringssatsens
material.

När du använder rengöringsmedel måste du se till så att du uteslutande använder
rengöringsmedel, vars kompatibilitet har kontrollerats med monteringssatsens
material (se kapitel 4.3).
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7 Bortskafande

Om förpackningen inte används mer ska denna levereras till den lokala
avfallshanteringen resp. en godkänd specialirma eller en uppsamlingscentral.
Förpackningen består till största delen av miljövänligt material som kan användas som
sekundärt råmaterial.
Denna produkt får inte - inte heller av mindre företag – bortskafas tillsammans med
hushållsavfallet eller vid uppsamlingscentraler på lokala avfallsanläggningar.
EU-lagstiftningen kräver i medlemsländerna att elektrisk och elektronisk utrustning
behandlas separat från det osorterade hushållsavfallet för efterföljande återanvändning.

Före bortskafande eller skrotning av produkten ska eventuella batterier avlägsnas och
levereras till en där för avsedd uppsamlingscentral.
Vidare information inns i våra Allmänna afärsvillkor.

Serviceadresser för inlämning för reparation inns i den produktinformation som
medföljer med produkten samt på vår internetsida www.mineba-intec.com.
Vi förbehåller oss rätten att inte ta emot produkter som är kontaminerade med farliga
ämnen (ABC-kontaminering).
Om du har frågor, vänd dig till våra lokala servicemedarbetare eller vår servicecentral.
Minebea Intec GmbH
Reparationscentrum
Meiendorfer Straße 205 A
22145 Hamburg, Tyskland
Tel.: +49.40.67960.666
service.HH@minebea-intec.com
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8 Reservdelar och tillbehör

8.1 Reservdelar

Pos. Beteckning Lastnivå/tillåten Horisontell kraft Beställningsnr.

1 Övre tryckstycke, höghållfast stål 500 kg…10 t 5312 693 98106

2 Övre tryckstycke, rostfritt stål 500 kg…10 t 5312 693 98096

3 Övre tryckstycke, höghållfast stål 20…75 t 5312 693 98116

4 Övre tryckstycke, rostfritt stål 20…75 t 5312 693 98097

5 Övre tryckstycke, höghållfast stål 100 t 5312 693 98098

6 Övre tryckstycke, höghållfast stål 200 t, 300 t 5312 693 98099

7 Tvärlänk, höghållfast stål 25 kN

8 Tvärlänk, rostfritt stål 25 kN

9 Tvärlänk, höghållfast stål 50 kN

10 Tvärlänk, rostfritt stål 50 kN

11 Tvärlänk, höghållfast stål 200 kN

12 Flexibel kopparledning, 250 mm lång 5312 321 28056

13 Flexibel kopparledning, 400 mm lång 5312 321 28057

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

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

8.2 Tillbehör
8.2.1 Svetsplattor

Vi rekommenderar att du använder följande svetsplattor:

Pos. Beteckning Lastnivå Beställningsnr.

1 Sats med svetsplattor PR 6001/90N (för PR 6001/00N, PR 6001/01N) 500 kg…10 t 9405 360 01901

2 Sats med svetsplattor PR 6001/90S (för PR 6001/00S, PR 6001/01S) 500 kg…10 t 9405 360 01902

3 Sats med svetsplattor PR 6001/91N (för PR 6001/10N, PR 6001/11N) 500 kg…10 t 9405 360 01911

4 Sats med svetsplattor PR 6001/91S (för PR 6001/10S, PR 6001/11S) 500 kg…10 t 9405 360 01912

5 Sats med svetsplattor PR 6001/92N (för PR 6001/20N, PR 6001/21N) 500 kg…10 t 9405 360 01921

6 Sats med svetsplattor PR 6001/92S (för PR 6001/20S, PR 6001/21S) 500 kg…10 t 9405 360 01922

7 Sats med svetsplattor PR 6001/96N (för PR 6001/02N) 100 t 9405 360 01961

8 Sats med svetsplattor PR 6001/98N (för PR 6001/03N) 200 t, 300 t 9405 360 01981

N = Galvaniskt förzinkat stål, passiverat och förseglat (överensstämmer med RoHS)
S = rostfritt stål
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9 Certiikat

Löpnr. Beteckning Dokumentnr. se kapitel

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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