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Przedmowa
Koniecznie przestrzegać!
Wszelkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie – o ile nie jest to nakazane przepisami prawa – nie są
wiążące dla irmy Minebea Intec, która zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian. Obsługę/instalację
produktu można powierzyć wyłącznie odpowiednio przeszkolonemu i wykwaliikowanemu personelowi.
W przypadku prowadzenia korespondencji dotyczącej niniejszego produktu prosimy podać typ, nazwę i numer
wersji/numer seryjny oraz wszelkie numery licencji związane z tym produktem.

Wskazówka
Fragmenty niniejszego dokumentu są chronione prawem autorskim. Nie wolno go zmieniać ani kopiować,
a korzystanie z niego bez dokonania jego zakupu lub uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich
(Minebea Intec) jest niedozwolone. Korzystanie z produktu oznacza wyrażenie zgody na powyższe
postanowienia.
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1 Wprowadzenie

1.1 Przeczytać instrukcję.
- Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem uważnie przeczytać niniejszą

instrukcję.

- Niniejsza instrukcja jest częścią produktu. Przechowywać ją w dobrze dostępnym i
bezpiecznym miejscu.

1.2 Tak wyglądają instrukcje postępowania
1. - n. stoi przed kolejnymi czynnościami.

1.3 Tak wyglądają listy
- oznacza wyliczenie.

1.4 Tak wyglądają menu i przyciski ekranowe
[ ] otaczają pozycje menu i przyciski ekranowe
Przykład:
[Start]- [Programy]- [Excel]

1.5 Tak wyglądają instrukcje bezpieczeństwa
Hasła określają stopień występującego zagrożenia w przypadku nieprzestrzegania
środków chroniących przed nim.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ostrzeżenie przed uszczerbkami na zdrowiu osób
NIEBEZPIECZEŃSTWO, które zagraża bezpośrednio i prowadzi do śmierci lub ciężkich,
nieodwracalnych obrażeń ciała, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie czynności
zapobiegawcze.

Podjąć odpowiednie czynności zapobiegawcze.

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie przed miejscami zagrożeń i/lub obrażeniami ciała osób.
OSTRZEŻENIE przed możliwą sytuacją, która może skutkować śmiercią i/lub ciężkimi,
nieodwracalnymi obrażeniami ciała, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie czynności
zapobiegawcze.

Podjąć odpowiednie czynności zapobiegawcze.

znajduje się przed opisem czynności.
opisuje wynik czynności.
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PRZESTROGA

Ostrzeżenie przed uszczerbkami na zdrowiu osób.
OSTROŻNIE, możliwa sytuacja, która może skutkować lekkimi, odwracalnymi
obrażeniami ciała i/lub stratami materialnymi, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie
czynności zapobiegawcze.

Podjąć odpowiednie czynności zapobiegawcze.

UWAGA

Ostrzeżenie przed stratami materialnymi i/lub szkodami dla środowiska
naturalnego.
UWAGA, możliwa sytuacja, która może skutkować stratami materialnymi i/lub szkodami
dla środowiska naturalnego, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie czynności
zapobiegawcze.

Podjąć odpowiednie czynności zapobiegawcze.

Notyikacja:

Porady dotyczące zastosowania, użyteczne informacje i wskazówki.

1.6 Infolinia
Telefon: +49.40.67960.444
Faks: +49.40.67960.474
e-mail: help@minebea-intec.com

Mini FLEXLOCK PR 6143/00N+S, ../10N+S, ../15N, ../25N 1 Wprowadzenie

PL-4 Minebea Intec



2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

2.1 Informacje ogólne

UWAGA

Ostrzeżenie przed stratami materialnymi i/lub szkodami dla środowiska
naturalnego.
Produkt opuszcza zakład produkcyjny w stanie wolnym od wad z punktu widzenia
bezpieczeństwa technicznego.

Aby ten stan zachować i zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, użytkownik musi
się stosować do instrukcji i ostrzeżeń podanych w tej dokumentacji.

2.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Zestawy montażowe PR 6143 można stosować wyłącznie do ważenia zgodnego z
przeznaczeniem.
Zestawy montażowe PR 6143 są przeznaczone do montażu przetworników
wagowych PR 6201, PR 6203, PR 6204.
Wszystkie parametry elementów montażowych i konstrukcyjnych należy dobrać w taki
sposób, aby zapewniały wystarczająco dużą odporność na przeciążenia dla ewentualnie
występujących obciążeń, uwzględniając odpowiednie normy. W szczególności należy
zabezpieczyć stojące obiekty ważone, aby wykluczyć przewrócenie się lub przesunięcie
instalacji ważącej, a przez to zagrożenie dla osób, zwierząt lub samych przedmiotów,
nawet w przypadku pęknięcia przetwornika wagowego lub elementów wbudowanych.
Prace instalacyjne i naprawcze mogą wykonywać wyłącznie odpowiednio przeszkoleni i
wykwaliikowani pracownicy.
Zestawy montażowe zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy technicznej. Za
szkody powstałe z powodu innych części instalacji lub w wyniku nieprawidłowej obsługi
produktu producent nie ponosi odpowiedzialności.

2.3 Kontrola przyjęcia towaru
Przesyłkę należy sprawdzić pod kątem kompletności. Przeprowadzając kontrolę
wzrokową stwierdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia natychmiast złożyć reklamację u doręczyciela. Koniecznie powiadomić punkt
sprzedaży i serwisu irmy Minebea Intec.

2.4 Przed uruchomieniem

UWAGA

Kontrola wzrokowa!
Przed uruchomieniem, po przechowywaniu i transporcie sprawdzić, czy zestaw
montażowy nie jest uszkodzony mechanicznie.
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3 Zalecenia dotyczące montażu

3.1 Rozmieszczenie przetworników wagowych i pozycjonerów
Przykłady:

Legenda

Nie pozycjonować w tym miejscu.

Wahacz

Działanie obciążenia

Możliwy kierunek ruchu

- Aby zapewnić wymaganą swobodę ruchów urządzenia ważącego, do pozycjonowania
ważonego obiektu wolno użyć maksymalnie 3 elementów Mini FLEXLOCK.
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Wyjątek stanowią pojemniki okrągłe (ilustracja① i ②). W ich przypadku można
zainstalować dowolną liczbę wahaczy pod warunkiem, że są one ustawione stycznie.

Do punktów ważenia bez pozycjonowania oferowane są następujące zestawy
montażowe: PR 6145/00, PR 6145/08, PR 6145/10.

W przypadku konstrukcji elastycznych może zaistnieć konieczność odstąpienia od
tego zalecenia, aby zagwarantować wystarczającą stabilność ważonego obiektu.

3.2 Dodatkowe zabezpieczenie przed podnoszeniem

Aby zwiększyć siłę podnoszenia w przypadku zastosowania zestawu montażowego z
wahaczem, można zamontować dodatkowe zabezpieczenie przed podnoszeniem.
W najprostszej wersji konieczne są następujące elementy:

- 1× pręt gwintowany (1)

- 3× nakrętki (2)

- 1× podkładka (3)

Montaż:

- Zamontować pręt gwintowany (1) w taki sposób, aby zapewniona była wystarczająca
swoboda ruchu w otworze.

- Zabezpieczyć nakrętkę (2) tak, aby pozostał dystans A* od podkładki (3).

* A = 2 mm

Ten dystans należy bezwzględnie zachować w celu uniknięcia wpływu działania sił
pobocznych.
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Przestrzegać momentów dokręcających podanych w poniższej tabeli.

MiniFLEXLOCK Pręt gwin-
towany/
nakrętki

Pod-
kładka

Moment
dokręca-
jący

Maks. całkowi-
ta siła podnos-
zenia

Siła rozrywa-
jąca podczas
podnoszenia

PR 6143/00N M16-8.8 * 100 Nm 60 kN >75 kN

PR 6143/00S M16-A2-70 * 100 Nm 50 kN >75 kN

PR 6143/10N M20-8.8 ** 190 Nm 70 kN >100 kN

PR 6143/10S M20-A2-70 ** 190 Nm 60 kN >100 kN

PR 6143/15 M30-8.8 *** 1400 Nm 210 kN >280 kN

PR 6143/25 M30-8.8 *** 1400 Nm 290 kN >330 kN

*
zalecenie do podkładek do
pręt gwintowany M16:

DIN 7349 (d = 40, h = 6) albo
ISO 7093 (d = 50, h = 3)

**
zalecenie do podkładek do
pręt gwintowany M20

DIN 7349 (d = 44, h = 8) albo
ISO 7093 (d = 60, h = 4)

***
zalecenie do podkładek do
pręt gwintowany M30:

DIN 7349 (d = 69, h = 10) albo
ISO 7093 (d = 92, h = 6)
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4 Specyikacja techniczna

4.1 Zakres dostawy
4.1.1 PR 6143/00, PR 6143/10

Poz. Nazwa

1 Pomocnicza blacha montażowa

2 Płyta górna

3 Górny element dociskowy

4 Wahacz poprzeczny z główką przegubu (2×), łącznik gwintowany, nakręt-
ka (2×), sworzeń (2×) i podkładka zabezpieczająca (4×)

5 Śruba (2×), pierścień sprężysty (2×) i podkładka (2×) do przewodu wyrównawc-
zego (zakres dostawy przetwornika wagowego)

6 Centrowanie (3× trzpień)

7 tylko w przypadku PR 6143/00S i ../10S dla 0,5…10 t
Dolny element dociskowy
(nr katalogowy dla 20…75 t, patrz rozdział 8.1)

8 tylko w przypadku PR 6143/00S i ../10S dla 0,5…10 t
Pierścień oporowy
(nr katalogowy dla 20…75 t, patrz rozdział 8.1)

9 Płyta dolna

10 Skrócona instrukcja obsługi (bez ilustracji)
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4.1.2 PR 6143/15, PR 6143/25

Poz. Nazwa

1 Nakładka ustalająca oś (2×)

2 Wahacz poprzeczny z główką przegubu (2×), łącznik gwintowany, nakręt-
ka (2×), sworzeń (2×)

3 Górny element dociskowy

4 Płyta górna

5 Śruba (2×), pierścień sprężysty (2×) i podkładka (2×) do przewodu wyrównawc-
zego (zakres dostawy przetwornika wagowego)

6 Pomocnicza blacha montażowa

7 Centrowanie (3× trzpień)

8 Płyta dolna

9 Skrócona instrukcja obsługi (bez ilustracji)
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4.2 Wymiary
PR 6143/00

* gwint prawoskrętny, ** gwint lewoskrętny
wszystkie wymiary w mm
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PR 6143/10

* gwint prawoskrętny, ** gwint lewoskrętny
wszystkie wymiary w mm
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PR 6143/15

wszystkie wymiary w mm
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PR 6143/25

wszystkie wymiary w mm
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4.3 Dane techniczne
PR 6143/00

PR 6143/00N PR 6143/00S

Obciążenie znamionowe przetwornik wa-
gowy

500 kg…75 t 500 kg…75 t

dop. siła dział. w poziomie maks. 25 kN maks. 25 kN

Siła rozrywająca dział. w poziomie >35 kN >35 kN

dop. zakres temperatur -40 °C…+100 °C -40 °C…+100 °C

Materiał * **

Masa netto/brutto 10,5 kg/11,3 kg 11,6 kg/12,4 kg

* Stal ocynkowana galwanicznie, chromowana i powlekana (zgodnie z dyrektywą ROHS)
** Stal nierdzewna 1.4301 wg DIN EN 10088-3

PR 6143/10

PR 6143/10N PR 6143/10S

Obciążenie znamionowe przetwornik wa-
gowy

500 kg…75 t 500 kg…75 t

dop. siła dział. w poziomie maks. 50 kN maks. 50 kN

Siła rozrywająca dział. w poziomie >70 kN >70 kN

dop. zakres temperatur -40 °C…+100 °C -40 °C…+100 °C

Materiał * **

Masa netto/brutto 15,8 kg/17,1 kg 17,5 kg/19,3 kg

* Stal ocynkowana galwanicznie, chromowana i powlekana (zgodnie z dyrektywą ROHS)
** Stal nierdzewna 1.4301 wg DIN EN 10088-3

PR 6143/15N

Obciążenie znamionowe przetwornik wa-
gowy

100 t

dop. siła dział. w poziomie maks. 150 kN

dop. zakres temperatur -40 °C…+100 °C

Materiał Stal ocynkowana galwanicznie, chromowana i powlekana
(zgodnie z dyrektywą ROHS)

Masa netto/brutto 69 kg/77,5 kg
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PR 6143/25N

Obciążenie znamionowe przetwornik wa-
gowy

200 t, 300 t

dop. siła dział. w poziomie maks. 150 kN

dop. zakres temperatur -40 °C…+100 °C

Materiał Stal ocynkowana galwanicznie, chromowana i powlekana
(zgodnie z dyrektywą ROHS)

Masa netto/brutto 101 kg/101 kg +
(Masa brutto ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju
dostawy.)
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5 Instalacja

5.1 Przed montażem
5.1.1 Przygotowanie fundamentu / konstrukcji wsporczej

- Fundament pod zestaw montażowy musi być wypoziomowany (użyć poziomnicy),
płaski i niepoddający się przewidywanym obciążeniom.

- Obciążenie na przetwornikach wagowych musi być rozmieszczone możliwie jak
najbardziej równomiernie, aby uniknąć przeciążenia któregoś z przetworników
wagowych.

- Fundamenty / powierzchnie wsporcze konstrukcji wsporczych pod zestawy
montażowe muszą znajdować się w jednej płaszczyźnie, a powierzchnie wsporcze
ważonych obiektów (np. stopki zbiorników) muszą być równoległe w stosunku do
siebie.

- W celu przykręcenia płyty górnej i dolnej:

- Przygotować układ otworów wierconych w dolnej płycie zestawu montażowego
(patrz rozdział 4.2) zgodnie z rozplanowaniem ustawienia systemu ważącego na
fundamencie / konstrukcji wsporczej.

- Jeżeli w celu wytłumienia drgań lub zapewnienia izolacji cieplnej między zestawem
montażowym a zbiornikiem i/lub między zestawem montażowym a konstrukcją
wsporczą użyto miękkich podkładek (np. z gumy lub tworzywa sztucznego), wówczas
między miękką podkładką a zestawem montażowym należy umieścić płytę
wyrównującą obciążenie, która zapewnia równomierne rozmieszczenie obciążenia w
zestawie montażowym.

Wybór rodzaju płyt wyrównawczych i izolacyjnych zależy od zastosowania.

Należy bezwzględnie przestrzegać maksymalnej wartości położenia skośnego, aby nie
wpłynąć zbytnio na dokładność pomiaru (patrz ilustracja).
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5.2 Momenty dokręcające
Przestrzegać momentów dokręcających podanych w poniższej tabeli.

Zestaw montażowy Gwint Podkładka Moment dokręcający

PR 6143/00N M12-8.8 * 85 Nm

PR 6143/00S M12-A2-70 * 60 Nm

PR 6143/10N M16-8.8 ** 210 Nm

PR 6143/10S M16-A2-70 ** 150 Nm

PR 6143/15N M20-8.8 *** 300 Nm

PR 6143/25N M20-8.8 *** 300 Nm

*
zalecenie do podkładek do śrub mocu-
jących M12:

DIN 7349 (d = 30, h = 6) lub DIN 9021 albo ISO 7093-2 (d = 37, h = 3)

**
zalecenie do podkładek do śrub mocu-
jących M16:

DIN 7349 (d = 40, h = 6) lub ISO 7093 (d = 50, h = 3)

***
zalecenie do podkładek do śrub mocu-
jących M20:

DIN 7349 (d = 44, h = 8) lub ISO 7093 (d = 60, h = 4)

5.3 Montaż
5.3.1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

W trakcie montażu zbiornik może się przewrócić.
Koniecznie zabezpieczyć zbiornik przed przewróceniem się.

Zastosować odpowiednią dźwignicę.

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie przed miejscami zagrożeń i/lub obrażeniami ciała osób
Podkładki zabezpieczające wahaczy poprzecznych mogą być używane tylko raz.

W przypadku uszkodzenia lub po ich wyjęciu należy koniecznie zastosować nowe
podkładki zabezpieczające. Części zamienne patrz rozdział 8.1.
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UWAGA

Prąd spawania lub prąd pioruna przepływający przez przetwornik wagowy może go
uszkodzić.
Przed zamontowaniem przetworników wagowych należy zakończyć wszelkie prace
związane ze spawaniem w obrębie urządzenia ważącego.

Podczas instalacji przetwornika wagowego należy bezzwłocznie zbocznikować go
podłączając elastyczny, miedziany przewód wyrównawczy (objęty zakresem
dostawy przetwornika wagowego).

W przypadku późniejszego spawania elektrycznego w pobliżu przetwornika wagowego

- odłączyć wszystkie przewody przetworników wagowych.

- zadbać o dobre elektryczne zbocznikowanie przetwornika wagowego elastycznym
przewodem miedzianym.

- przyłączyć zacisk masy systemu spawania możliwie jak najbliżej miejsca spawania.

5.3.2 Mini FLEXLOCK i wstępny montaż przetwornik wagowy

Notyikacja:

W przypadku używania zestawu Mini FLEXLOCK (500 kg…10 t) ze stali nierdzewnej
należy zastosować dołączony dolny element dociskowy oznaczony podwójnym rowkiem
oraz odpowiedni pierścień oporowy dopuszczony do kontaktu z żywnością
(jasnobeżowy).

W przypadku montażu przetworników wagowych 20…75 t należy zastosować dolny
element dociskowy z pierścieniem oporowym PR 6143/54S, nr katalogowy patrz
rozdział 8.1!

1. Wyczyścić miejsce pod przetwornik wagowy na dolnej płycie oraz wyfrezowanie pod
element dociskowy w płycie górnej.

2. Nałożyć odpowiednią ilość smaru na powierzchnie styku między przetwornikiem
wagowym a elementami dociskowymi oraz między płytą górną a elementem
dociskowym.
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Notyikacja:

Elementy dociskowe ze stali nierdzewnej są oznaczone podwójnym rowkiem.

Na poniższych ilustracjach schematycznie przedstawiono przetwornik wagowy i
górny element dociskowy.

mały promień przetwornika wagowego
(15 mm)

duży promień przetwornika wagowego
(35 mm)

Emaks. = 500 kg…10 t Emaks. = 20…75 t

3. Ustawić przetwornik wagowy pionowo.

4. Umieścić element dociskowy w płycie górnej i zamknąć zespół montażowy.
5. Połączyć górną i dolną płytę za pomocą elastycznego przewodu miedzianego

(wchodzącego w zakres dostawy przetwornika wagowego).
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5.3.3 Montaż zespołu montażowego
Warunki:

- W fundamencie/konstrukcji wsporczej wykonano wszystkie otwory gwintowane
(patrz rozdział 4.2).

- W łapie/stopce zbiornika wykonano wszystkie otwory gwintowane potrzebne do
przykręcenia płyty górnej oraz otwory przelotowe pod zabezpieczenie przed
podnoszeniem (patrz rozdział 4.2).

Sposób postępowania:

Notyikacja:

Czynności opisane poniżej należy wykonać dla wszystkich punktów podparcia ważonego
obiektu (łapa/stopka zbiornika)!

1. Zamontować zespół montażowy pomiędzy dwiema ustawionymi poziomo
powierzchniami montażowymi. Maksymalna dozwolona wartość położenia skośnego
patrz rozdział 5.1.1.

2. Dokręcić górną i dolną płytę do fundamentu oraz wspornika ważonego obiektu za
pomocą śrub i pierścieni sprężystych. Bezwzględnie przestrzegać przy tym
momentów dokręcania śrub (patrz rozdział 5.2).

3. Pomocnicze blachy montażowe usunąć dopiero po zamontowaniu zestawu
Mini FLEXLOCK na urządzeniu ważącym. Wkręcić odpowiednie śruby w gwintowane
otwory górnej i dolnej płyty.

5 Instalacja Mini FLEXLOCK PR 6143/00N+S, ../10N+S, ../15N, ../25N

Minebea Intec PL-21



5.4 Kontrola montażu
Po zamontowaniu wszystkich zestawów montażowych należy sprawdzić poprawność
montażu całej instalacji.
W szczególności należy sprawdzić i wyeliminować wpływ działania sił pobocznych.

Należy skontrolować:

- czy usunięto pomocniczą blachę montażową (4).

- czy przetwornik wagowy w zestawie montażowym jest ustawiony pionowo i bez
odchylenia od pionu.

- czy górną i dolną płytę zamontowano w poziomie.

- czy istnieje wystarczający luz umożliwiający ruch w pionie oraz dla skutków
rozszerzalności termicznej.

- czy można swobodnie poruszać wahaczami. W przeciwnym razie należy poluzować
nakrętki (1 i 3), ustawić je za pomocą łącznika gwintowanego (2), a następnie
ponownie dokręcić nakrętki.

Tylko w przypadku prawidłowego montażu przetwornika wagowego i pozycjonera
możliwe jest jednoczesne zachowanie dokładności pomiaru oraz zapewnienie swobody
ruchu ważonego obiektu, która jest niezbędna do jego przemieszczania ze względu na
rozszerzalność termiczną, wibrację itp.
W celu uniknięcia wpływu działania sił pobocznych, wszystkie połączenia mechaniczne
(węże, rury, kable) ważonego obiektu z instalacją muszą być w miarę możliwości jak
najbardziej elastyczne.
Całkowite obciążenie ważonego obiektu musi być przenoszone przez przetworniki
wagowe!

Mini FLEXLOCK PR 6143/00N+S, ../10N+S, ../15N, ../25N 5 Instalacja

PL-22 Minebea Intec



6 Czyszczenie

Zestaw montażowy jest łatwy do czyszczenia. Można go spryskiwać wodą.
Strumień wody należy przy tym prowadzić od góry do dołu i wokół zestawu
montażowego.

UWAGA

Istnieje możliwość nietolerancji środków czyszczących przez materiały zestawu
montażowego.

Podczas stosowania środków czyszczących należy pamiętać, aby używać wyłącznie
środków czyszczących, które przetestowano pod kątem ich tolerancji przez materiał
zestawu montażowego (patrz rozdział 4.3).
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7 Utylizacja

Jeżeli opakowanie nie jest już potrzebne, należy je przekazać do lokalnego punktu
usuwania odpadów wzgl. dostarczyć do renomowanego przedsiębiorstwa zajmującego
się utylizacją lub do punktu zbiórki. Opakowanie składa się głównie z materiałów
ekologicznych, które mogą być używane jako surowiec wtórny.
Tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarstw domowych, ani
przekazywać do lokalnych punktów zbiórki prowadzonych przez publiczne zakłady
gospodarki odpadami – dotyczy to również drobnych przedsiębiorców.
Ustawodawstwo UE wymaga, aby utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych w
państwach członkowskich dokonywana była osobno od niesegregowanych odpadów
komunalnych w celu późniejszego poddania ich recyklingowi.

Przed utylizacją lub zezłomowaniem produktu należy wyjąć z niego baterie i przekazać je
do właściwego punktu zbiórki.
Dodatkowe informacje można znaleźć w naszych OWH.

Adresy punktów serwisowych świadczących usługi naprawy podane są w dołączonej do
produktu karcie informacyjnej, jak również na naszej stronie internetowej www.minebea-
intec.com.
Zastrzegamy sobie prawo odmówienia przyjęcia do naprawy produktów skażonych
materiałami niebezpiecznymi (skażenie ABC).
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikiem naszego serwisu na
miejscu lub z centralą serwisową.
Minebea Intec GmbH
Centrum Napraw
Meiendorfer Straße 205 A
22145 Hamburg, Niemcy
Tel.: +49.40.67960.666
service.HH@minebea-intec.com
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8 Części zamienne i akcesoria

8.1 Części zamienne

Poz. Nazwa Poziom obciążenia Nr zamówienia

1 Dolny element dociskowy z pierścieniem oporowym
standardowym

500 kg…10 t 5322 693 91164

2 Dolny element dociskowy z pierścieniem oporowym
standardowym

20…75 t 5322 693 91165

3 Pierścień oporowy, standardowy (ciemnoszary) 500 kg…75 t 5322 532 70298

4 Pierścień oporowy, dopuszczony do kontaktu z
żywnością (jasnobeżowy)

500 kg…75 t 5322 532 70317

5 Elastyczny przewód miedziany, 400 mm dł. 5312 321 28057

6 Wahacz poprzeczny do Mini FLEXLOCK, 150 kN 100…300 t

7 2× podkładka zabezpieczająca, 15 mm, DIN 6799 15-A2 5312 530 78004

8.2 Akcesoria
8.2.1 Elementy dociskowe

Do montażu przetworników wagowych zalecane jest zastosowanie niżej podanych
elementów dociskowych:

Poz. Nazwa Poziom obciążenia Nr zamówienia

1 Górny element dociskowy, standardowy PR 6143/50N 500 kg…75 t 9405 361 43501

2 Górny element dociskowy, PR 6143/50S 500 kg…75 t 9405 361 43502

3 Dolny element dociskowy z pierścieniem oporowym
PR 6143/24S

500 kg…10 t 9405 361 43242

4 Dolny element dociskowy z pierścieniem oporowym
PR 6143/54S

20…75 t 9405 361 43542

N = stal cynkowana galwanicznie, pasywowana i powlekana, (zgodna z dyrektywą RoHS)
S = stal nierdzewna
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9 Certyikaty

Nr bież. Nazwa Nr dokumentu patrz rozdział

1 CE marking CE-PR 6143 9.1

2 Declaration of Performance 002/2021 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 6143
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9.2 002/2021
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9.3 2451-CPR-EN1090-2014.2089.004
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