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1.  In ledning

PI ABs ram mon terade vågutrust ning är ett nog grannt mät in stru ment. Vik ten reg istre ras 
med hjälp av ett an tal last cel ler.  Last cel lerna mon teras mel lan last bilens ram och last -
bärarens ram el ler fäs ten. An ta let be stäms av las tens stor lek el ler hur ra marna får 
be lastas. Last bära ren kan ex em pel vis vara en tank, en con tainer el ler ett sop skåp.
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PI ABs vågutrust nin gar kan an pas sas till många typer av last bi lar och trail ers. Monter -
ing spro ce duren är prak tiskt taget densamma, vare sig mon taget ut förs som ny bygg -
nad el ler på ett äl dre for don.

Det är mycket vik tigt att följa dessa monter ing san visn in gar och att använda angivna
ma te rial, Detta för att man skall vara säker på att mon taget kom mer att behålla sin
håll fas thet och där med uppnå maxi mal säk er het. 
Att följa an visn in garna är en förutsätt ning för att erhålla en hög nog grann het och en
lång livslängd för Ditt vågsys tem.

VARN ING!
Un derlåten het att följa dessa in struk tioner kan or saka fara.

Efter det att last cel lerna har mon ter ats, skall se dan det digi tala våg in stru men tet och
sum mer ingsen he ten/kop plinslådan mon teras. Ka bel skall dras mel lan dessa en he ter
och kop plas in en ligt bi fo gade sche mor. Vågutrust nin gen skall se dan ka li bre ras en ligt
an visn in gar i våg in stru men tets använ dar man ual (lev ere ras med våg in stru men tet).

VARN ING!
In stal la tionen måste följa Sven ska be stäm mel ser, stat liga och lo kala bruk och
nor mer, samt re kom men da tioner ut fär dade av last bils- och trail er tillverk are.

Använ dare utanför Sverige:  In stal la tionen måste följa be stäm mel ser från re spek tive
land.

En kon trol lista för in stal la tionen finns i slu tet av manu alen. 
Använd den un der in stal la tionen och pricka av de vik tiga åt gär dena allt efter som
dessa blivit ut förda.

Frågor angående in stal la tionen bes varas av PIAB. 
På manu alens bak sida  finns ad ress, te le fon num mer och fax num mer. 
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2.  Över sikt av vågsys te met

PI ABs ram mon terade last bils vågar är ide al iska för in dus tri ell vägning. Ex em pel vis för
mät ning av for donets brut to vikt el ler vik ten på det ma te rial som lastas el ler los sas.
Bassys te met be står av ett an tal gi vare (last cel ler), ett elek tron iskt mät in stru ment (våg -
in stru ment). 
Våg in stru men tet ka li bre ras så att det vi sar vik ten i lämplig en het (ton, kg el ler lb).
Elkab lar och kop plings de tal jer förbinder last cel lerna med våg in stru men tet . 
(Se ne dan stående figur.) 

Denna man ual be hand lar huvud sak li gen in stal la tionen av last cel ler och kab lage.
I denna in struk tion berör vi inte alla typer av våg in stru ment / in di ka torer. 
Har ni fått kom po nen ter som inte finns nämnda i denna in struk tion, så kom plet terar vi

med rit nin gar och manu aler för dessa (last cel ler, våg in stru ment m m). 
Råd fråga till hörande man ual för rätt in stal la tion och användning av våg ins ru men tet.

Maxi mal prestanda hos den mo bila vågen erhål les när last cel lerna in stal le ras mel lan
den last bärande över bygg naden (sop behål lare, tank, flak bot ten osv.) och for donets
chas siram, d.v.s. bär den to tala vik ten av över bygg naden plus nyt to las ten. 

In gen lastöverförande struk tur, an nan än last cel lerna, får förbinda över bygg naden
med
chas sira men. Detta skulle re sul tera i fe lak tig vikt, d.v.s. detta kom mer att även tyra 
nog grann he ten hos vågutrust nin gen.
I många fall är det ound vik ligt att vissa kab lar,hy draulslan gar el ler luftslan gar förbinder 
över del med un der del. Man måste då se till att dessa är så mjuka som möjligt och går
i re la tivt stora buk ter och ab so lut inte spän ner.

Typ iska ap plika tioner om fat tar: tipp bi lar, tank bi lar, sop bi lar m.m. som är mon terade
antin gen på last bilschas sit el ler trail ern.
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In stal la tion styper

Hos en last bilsin stal la tion vi lar i allmän -
het över bygg naden med nyt to last på last -
cel lerna som är mon terade di rekt på chas -
sira men. (Se bil den till höger.)

Hos en trail er in stal la tion får man van ligt vis 
ge nom att skilja den bakre 
hju lup phängnings ra men från trail er ra men
och in stal lera last cel ler mel lan dessa två
kon struk tioner.(Se bild till höger.)

OBS!
An dra likar tade ap plika tioner som inte täcks av denna man ual är last cells mon tage
(vågar) un der King pin på semi trail er drag bi lar, mon tage ov anför king pin plåten på semi -
trail er släp, last cell mon tage vid tippcy lin drar och vågar på vag nar avs edda för jord -
brukspro duk ter. Kon takta Din PIAB- representant så att Du få den rätta manu alen för
dessa typer av in stal la tioner, om dom är ak tu ella.
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Monter ingssätt

Hos last bi lar med ram mon terade last cel ler (vågutrust nin gar) kan man sär skilja två
grun dläg gande monter ing sprin ci per. Över ram monter ing och ut sides monter ing.

Över ram monter ing

En över ram mon te rad
last cell är helt en kelt in -
stal lerad mel lan övre
flän sen på bilens ram -
balk och un dre de len på 
över bygg nad ens ram.
Last cel len sit ter  i linje
med dessa ram-
de lar.

Ut sides monter ing.

En ut sides mon te rad last -
cell är in stal lerad längs
ram de larna med hjälp av
kon soler plac er ade
utanför 
ra men.

OBS!
Förslag på ut förande av
un dre och övre kon soler
för olika last cell styper
finns i bi la gan på si dan
27 i denna man ual.

Fak torer, såsom dis ponibelt utrymme, fritt utrymme för hju len och restrik tioner för for -
donets to tala höjd är fak torer som påverkar valet av monter ingssätt. 

Föl jande ta bell vi sar vad som kän ne teck nar de båda monter ingssät ten.
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Över ram monter ing Ut sides monter ing

Används när det fria utrym met vid si dan
om ra men är be grän sat p.g.a. hju lup -
phängning el ler dy likt.

Behöver utrymme för last cellsin stal la tion
utanför chas sira men.

Behöver ibland en dast ett monter ings -
fäste för last cel len.

Behöver en övre och en ne dre monter -
ingkon sol per last cell

Höjer den to tala for don shöjden med ca
90 mm, såvida inte ra men görs insänkt.
(Se bild på sid. 11)

Behöver bara höjer den to tala for don -
shöjden med  10 - 25 mm.

Monter ing shål för last cel lerna måste
göras i den övre ram struk turen

Monter ing shål för last cel lerna är plac er -
ade i monter ingskon sol erna

Last cel lens ka belans lut ning antin gen mot 
in si dan el ler ut si dan

Last cel lens ka belans lut ning plac eras van -
li gen mot ut si dan bör skyd das).

Rätt vänd el ler upp och ned

Det van li gaste sät tet att mon tera last cel len är att plac era den så att svetsplat torna blir
plac er ade un der last cel len. In stal la tionen kan emel ler tid i vissa fall bli enklare, ge nom

att vända upp och ned på last cel len. Svetsplat torna ham nar då ov anför last cel len. 
Ut sides mon terade last cel ler plac eras ofta upp och ned.
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Plac er ing av last cel lens ka belans lut ning.

På den sida där ka beln går ut krävs ett utrymme på ca 35 mm. Tvärare än så skall 
ka beln ej böjas. Större utrymme krävs om någon form av skyddss lang används. 

Last cel len kan plac eras så att
dess ans lut ningska bel ham nar
antin gen utåt, el ler inåt  i förhål -
lande till bilens cen trum.

Utåt rik tad ka belans lut ning är i
allmän het bät tre åt kom lig för 
in spek tion. 
Last cel len kan plac eras när mare
ram bal ken, vil ket in nebär lägre
mo ment på kon so len och där med
lägre vri dande mo ment på ram bal -
ken. 
Ka belans lut nin gen bör skyd das mot
mekan isk påverkan och väg sprut,
lämpli gen i form av en kraf tig täck plåt.

Inåt rik tad ka belans lut ning blir 
van ligt vis mer skyd dad. Dock kan 
in spek tion bli lite svårare att ut föra, då
dessa är mer svåråt kom liga.

Om ka belans lut nin gen plac eras inåt på 
en ut sides mon te rad last cell, måste last cel len län gre ut frå ram bal ken för att ka beln
med sin förskruvning skall får plats. Last cellskon sol erna måste då göras bre dare, vil -
ket in nebär högre vrid påkän ning på ram bal kens liv. Man kan ibland und vika detta ge -
nom att plac era ka bel och förskruvning mel lan bal karna.   
Dock är det ofta många an dra förutsätt nin gar som påverkar val av mon tagesätt, vil ket 
in nebär att även dessa måste vägas in, in nan man kan bes luta sig för hur det skall 
ut föras.
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3.  Nog grann het och prestanda

Tre fak torer som kan påverka nog grann het och prestanda hos vågsys te met:

1. Maxi mal last som bärs upp av last cel lerna.  Last cel lens dy na mi ska ka pacitet
an ger max.last för varje en skild last cell, för for don som rör sig i has tighe ter
större än 8 km/tim.  Las ter upp till den sta tiska ka pacite ten kan bara komma i
fråga hos fasta in stal la tioner och är inte tillämpliga på ap plika tioner för mo bila
last bils vågar.  Se PI ABs måt trit ning (mått- och dat ab lad) för varje last cell styp, för 
att där få den dy na mi ska ka pacite ten bekräf tad.

2. Max.avstånd mel lan last cel lerna.  Bästa prestanda erhålls när c/c- avståndet
mel lan last cel lerna , ej över sti ger de max.mått som anges i ne dan stående ta bell.

3. Be last ning från överhäng på last cel lerna.  Plac era om möjligt last cel lerna så
att överskju tande las ter und vikes. Last cel len bör plac eras maxi malt  1 m in -
nanför över bygg nad ens bak kant. Detta ger inte bara en starkare kon struk tion,
utan man förbät trar också nog grann he ten. Stora överhäng kan ge nog grann het -
sprob lem.

Föl jande ta bell an ger max dy na misk ka pacitet och maxi malt re kom menderat 
last cel lavstånd för de van li gaste last celltyperna, som används för mo bil vägning.

Typ- 
be teckn ing

Yt ter di men sioner
inkl. svetsplat tor
längd x br. x hö.

Dy na misk 
ka pacitet

Max..
c/c-
 avstånd

PM 30866 333 x 70 x 89  5670 kg 2,5 m

Swed ish 13" 335 x 74 x 59 10.9- skruv-4500 kg
  8.8- skruv-3800 kg

2,5 m

PM 30945 625 x 76 x 91 5670 kg 5,5 m
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4.  Fär dig stäl lande av över bygg nad

Last cel lens monter ingskon soler svet sas i allmän het i över bygg nad ens ram. För att
kunna mon tera last cel lerna och monter ingskon sol erna (be hand las i ett senare avsnitt), 
kan modi fi er in gar av över bygg naden bli nö dvän diga. Modi fi er in garna kan ibland 
en dast in nebära att ordna en plan yta för fasts vetsn ing av kon sol erna. I vissa fall mer
om fat tande, som att ordna en insänkn ing i ram verket för last cel lerna.

Modi fi er in gen i över bygg naden kom mer att vari era bero ende på vilken typ av in stal la -
tion som skall ut föras, t. ex. om det gäl ler ett mon tage ov anpå en hju lup phängnings-
ram för trailer el ler ov anpå en last bils ram som stö der hela över bygg naden. Ut sides -
mon terade last cel ler kan ske bara kräver plats för de svet sade el ler bul tade  monter -
ingskon soler. Över ram- monterade last cel ler kräver fäs thål bor rade i över bygg nad ens
ram för sina fästskru var.

När man modi fi erar en kon struk tion måste man vara noga med att behålla både styrka 
och styvhet i de bärande de larna. Varje kon struk tion de formeras (böjs, vrids el ler sät -
ter sig) till en viss grad när den be lastas. In stal latören måste försäkra sig om att den
modi fi er ade kon struk tionen är stark nog att för hin dra be stående de for ma tion (ej elas -
tisk), och även be gränsa elas tisk de for ma tion, så att över bygg naden inte kom mer i
kon takt med de un dre bärande de larna som t. ex. chas siera men, och däri ge nom
skapa en al ter na tiv be last nings bana förbi last cel lerna.  För stor ned böjn ing av över -
bygg nad ens ram kan för hin dras ge nom att antin gen för stärka densamma el ler ge nom
att använda fler last cel ler i detta om rådet för ex tra stöd.

För stärkn ingsplåtar:

Om ram verket ov anför last cel len är av öp pen typ, t ex en U- balk el ler en I- balk,
behövs för stärkn ingsplåtar för att und vika att dess flän sar böjer sig.  (Se bild ne dan).
För stärkn ingsplåtarna plac eras vid svetsplat tor nas än dar när last cel lerna är mon -
terade up pochnedvända, el ler mel lan de inre fästskru varna när last cel lerna är 
mon terade  så att svetsplat torna sit ter un der last cel lerna.

Monter ing med insänkn ing:

Mon tage med insänkn ing i över bygg nad ens ram är ofta den mest prak tiska lösn in gen,
sär skilt då man valt över ram monter ing av  last cel lerna och inte vill ha någon oönskad 
ökn ing av höjden på for donet/släpet. 
En allmän re kom men da tion för detta tillvägagångssätt vi sas på föl jande bild.  
In stal latören skall försäkra sig om att den modi fi er ade kon struk tion kom mer att ha
samma styrka och styvhet som den ur sprun gliga kon struk tionen hade.
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Trimn ing

En våg in stal la tion in nebär att skilja över bygg naden från chas siera men. Man måste 
därför försäkra sig om att de separ erade de larna mon teras till baka i samma läge i
förhål lande till varan dra.  Att märka de re la tiva po si tion erna på ram de larna före isärta -
gan det är ett ef fek tivt sätt att få de larna rätt åter mon terade.  
Se också till att ram de larna fort farande är raka efter even tu ell skärning el ler svetsn ing, 
så att inte de larna utsätts för oönskad böjn ing el ler vridning un der åter mon taget.  
Att använda sig av en en kel tillfäl lig för styvning (stötta), som svet sats på plats före
modi fi er in gen, är ofta ett ef fek tivt sätt att för hin dra ovan nämnda prob lem.

Ra mens upp bygg nad vid last cellfäs tet

För att få hög nog grann het hos vågsys te met krävs ett sta bilt monter ings un der lag för
last cel lerna. Sär skilt fäs tet för last cel lens svetsplat tor.  Ma te ria let i kon sol erna bör vara 
12 - 15 mm tjockt, lite bero ende på hur väl upp sta gade dom är. Efter som detta är ett
tjockare ma te rial än det som bru kar använ das på last bi lar och trail ers, behövs kan ske
en för stärkn ingsplåt (sula), för att för dela ut kraf terna och und vika be last ningskon cen -
tra tioner. Dessa kan ge up phov till sprickor i de tun nare sek tion erna av över bygg -
naden.  Att plac era last cel ler i ome del bar när het av tvär bal kar el ler an dra ram för -
stärkande de lar, för att ge maxi malt stöd, är också vik tigt för att in stal la tionen skall bli
struk turellt stark och där med ge ett pål it ligt vågsys tem.
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När man skil jer över bygg naden från bil ra men, bör man vara för sik tig vid 
om dragnin gen av elkab lar, slan gar, luft- och bränslelednin gar osv.  Några av dessa
kan ske behöver by tas ut mot län gre, för att för hin dra sekundära be last nings vägar,
som upp kom mer om dom blir sträckta el ler om dom är korta och styva och går mel lan
över bygg nad och chas siram. Detta ger  dålig nog grann het hos vågen.  Dessa 
kom po nen ter är också käns liga för skada om de inte är till räck ligt långa att klara 
ram sepa ra tionen, el ler om dom inte är or dentligt skyd dade vid mon taget.

När last cell mon taget är klart, skall man noga kon trol lera, att det inte skall kunna upp -
stå prob lem med lednin gar, slan gar osv.,på grund av att dom kan komma i kläm, dras
av el ler på an nat sätt ska das.  Detta gäl ler sär skilt före  för sta provnin gen av 
rör liga kon struk tioner, som t. ex.  front lastande och baklstande sop bi lar.

Fjädrande fäs ten

Vrid styva över bygg nader som t. ex. tankar, sop behål lare m. m. lig ger i prin cip på
bilens chas sieram via över bygg nad ens ram del. Des sutom är över bygg naden fix erad
till  chas siera men me delst ett an tal fäs ten. Dessa kan vara av typen fjädrande el ler
fasta. Fasta fäs ten bru kar använ das bak till och fjädrande fram till. De fjädrande fäs tena 
tillåter chas siera men att vrida sig på ojämnt un der lag.
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Van ligt vis bibehål les an ta let fjädrande och fasta fäs ten och vid varje fäste plac eras en
last cell .
Övre ram de len skall ligga med avstånd till chas siera men, vil ket se dan in nebär att 
las ten överförs via ett an tal last cel ler och dess fäs ten (ra marna får ald rig komma i 
kon takt med varan dra mel lan fäs tena).  De fjädrande och fasta fäs tena skall nu bära
las ten. Ra marna behöver ibland för stärkas och I vissa fall måste man öka an ta let last -
cel ler/fäs ten för att för dela ut las ten.
De sido- och längs styrnin gar som ev. försvin ner när fäs tena modi fi eras, måste ersät -
tas med likvär diga. 
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5.  Iordning stäl lande av chas siera men

Sät tet att fästa last cel lens kon soler till chas siera men vari erar, bero ende på om ra men
till hör en last bil el ler en hju lup phängnings ram på en trailer.  Last bils ra mar tillverkas av
vär me be hand lat höghåll fast stål, vil ket in nebär att man nor malt inte får svetsa i dessa. 
Kon sol erna måste därför fästas mot dessa ra mar me delst skruvför band.  Trail er ra mar
är emel ler tid of tast inte vär me be hand lade och kon sol erna kan därför van ligt vis 
svet sas mot dessa ra mar.

Varn ing
Gå ige nom last bils- el ler trail er tillverk ar ens re kom men da tioner in nan svetsn ing
mot ram sker.

Kra ven på kon sol er nas skruvför band

De håll fas thetsmäs siga kra ven på  last cel lens kon soler och dess skruvför band,
påverkas av lasterna som dessa kom mer att utsät tas för. Hän syn skall även tas till de
dy na mi ska fak tor erna, vilka be stäms av förvän tade väg förhål lan den. Kon sol er nas 
frik tions för band är benägna att glida om man inte har till räck ligt stort an tal skruv i för -
ban det el ler om skru varna inte är dragna med det re kom mender ade vrid mo men tet.
Ne dan stående ta bell ger riktlin jer för be stäm man det av rätt an tal skruv.
I ta bel len på sid. 24  fin ner Du de re kom mender ade åt dragnings mo men ten.

An tal bul tar som
används
M16, 10.9

Max.be last ning på last cel len

En bart lands vägar Sämre vägar

5 5670 kg 3175 kg

6 - 4082 kg

7 - 4536 kg

8 - 5443 kg

9 - 5670 kg

Om man använ der M14, 10.9 skruv, bör man använda ca 40% fler skru var.

När det gäl ler över ram mon terade last cel ler, använ der man re kom men da tion erna 
en ligt, användning på lands väg oavsett väg förhål lan dena.
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In spek tion av chas si ets ram bal kar

In spek tera ram bal karna och se till att de är rena, raka och utan sprickor, kor ro sion,
frät ning, borr skägg el ler an nan de fekt, som kan påverka deras styrka och kval ite ten på 
infäst nin gen av monter ingskon sol erna/vinklarna.

In stal la tion av monter ingskon soler/vinklar

Sätt monter ingsvinklarna (för över ram monter ing) el ler monter ingskon sol erna (för
ut sides mon er ing) på plats på ram bal karna.  Avgör om och var de måste skäras el ler
for mas för att ge rum åt be fint liga bul tar, ni tar, fjäderfäs ten osv. på ra men.  Märk
dessa stäl len på kon so len/vinkeln,  och ge dem en 25 mm ra die - inga vassa hörn.
Av lägsna vinklarna/kon sol erna, putsa vid be hov, och slipa vinklarna jämna.

OBS!

Det är inte nö dvän digt att göra urtag i last cel lens monter ingsvinklar el ler 
kon soler för föremål som är lätta att flytta, t.ex. bränsle tankar, bat ter ilådor.  Dessa
kom po nen ter kan ofta plac eras om, så att till räck ligt utrymme friläggs
åt  last cel len med sina vinklar/kon soler.
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Fix era monter ingsvinklarna/kon sol erna tätt mot ra men.  Se till att spel rum 
och ut skärnin garna är kor rekta.  Plac era och borra hål en ligt re kom men da tion erna i 
ta bel len på föregående sida och rit nin garna på kon sol erna i bi la gan på sid. 28 i denna
man ual.

OBS!

Skruvhålen  måste bor ras. De får t.ex. inte skäras med gas.  Det skall vara god
passn ing mel lan skruv och hål. 
Hålet för t.ex. M16 skruv bor ras lämpli gen med en borr Ø16.

Använd minst 5 skru var per monter ingsvinkel el ler kon sol. 
Plac era  skru varna inom 25- 38 mm från vinkeln/kon so lens ände.  Gör det samma 
med varje ut skärning dju pare än 25 mm.

Använd skruv och mut ter i ma te ri alk lass ISO/DIN10.9  (SAE grad 8 / grad C) och
använd hårda brickor, min HB 200, un der mut trarna.   Skru var med en di ame ter på
minst  16 mm re kom menderas. Skru vens längd skall vara så tillta gen att den sticker ut 
minst 3 gängvarv utanför lås mut tern.  Dra  alla skruvför ban den med det rätta vrid mo -
men ten.
Gän gorna skall vara anol jade. Se ta bell sid. 24.

Vid svetsn ing av fäs ten till icke vär me be hand lade ra mar skall en lågvätesprocess och
en AWS E7018- elektrod el ler liknande använ das.

Kon trol lera läng den på alla förbin del ser  som har flyt tats un der in stal la tionen av
vinklarna/kon sol erna.  Dessa förbin del ser kan om fatta bat ter ilednin gar, bränslelednin -
gar, luft lednin gar och elek triska kab lar.
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6. Fören ing av över bygg nad och chas siram

Skruva ihop de övre kon sol erna
med last cel lerna (dum mys 
lämpli gast). 
( I vissa fall mon teras last cel lerna 
di rekt mot fäs ten in tegrerade i
den övre ra men, till hörande t ex
en behål lare. Dessa fäs ten är då i 
förväg an pas sade till last cel ler nas 
plac er ing på chas siera men.)
Använd med lev ere rad last -
cellskruv - höghåll fast.

Se till att skru varna har den rätta
läng den. De får inte vara för långa, så att dom bott nar i last cel lens gän gade  fäs thål.
Om dom gör det är det stor risk att  last cel len ska das. Even tu ellt är man tvun gen att
kom plet tera kon so lens tjock lek med yt ter li gare max 1 bricka el ler en dis tans.
Minst 10 gän gor skall vara i in grepp i last cel len 
(vil ket in nebär: 18.1 mm för 1" - 14 UNS   &  16 mm för 3/4" - 16 UNF).

I ta bel len på sid. 24 är de re kom mender ade slut gil tiga åt dragnings mo men angivna.
På detta sta dium kan det räcka med ett lägre tillfäl ligt åt dragnings mo ment
Säk er he ten även ty ras om skruvför ban den inte på alla punk ter är rik tigt ut förda.

Plac era tillfäl liga dis tansbi tar (van ligt vis ca 20 mm) på for donets ram för att få det rätta 
mel lan rum met mel lan över bygg naden och for donets ram. 
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Sänk ned över bygg naden på dis tansbi tarna.  Kon trol lera över bygg nad ens plac er ing i
förhål lande till for dons ra men.

Ställ last cellsen he terna (last cell + övre kon sol), på for dons ra mens monter ings-
vinklar/kon soler, vilka mon terades enl. “Iordning stäl lande av ra men”. Justera in last -
cellsen he terna i rätt läge, och se till att de lig ger väl an mot över bygg naden. 

De övre kon sol erna skru vas el ler svet sas till över bygg naden. Om dom skall skru vas,
bor ras nu fäs thålen och skru varna dras fast. 

Skall kon so len svet sas fast, skall den nu häfts vet sas fast på några lämpliga punk ter.
Fär digs vetsn ing får ej ske med mon te rad last cell då den ej tål hög värme. 

Läs si dan 20 och kapi tel 7 Svetsn ing, in nan svetsn ing påbör jas.

Fär digs vetsa därefter övre kon sol erna och mon tera dit last cel lerna igen. 
Av lägsna de tillfäl liga dis tansbi tarna. 

Över bygg naden med last cel ler/kon soler skall nu sänkas ned och stäl las  i rätt läge på
for dons rames monter ingsvinklar/kon soler.
Kon trol lera att över bygg nad ens läge i förhåll lande till for dons ra men är det rätta. 
Kon trol lera också att alla last cel lers svetsplat tor har god kon takt med for dons ra mens
vinklar/kon soler. (Fyll ut med mel lanlägg i varje glipa större änca 1 mm.)
Häfta nu fast svetsplat torna till de un dre kon sol erna. 

De mon tera cel lerna (gäl ler ej dum mys) och fär digs vetsa därefter. Se Svetsn ing av
svetsplat tor sid. 19 & 20.
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Gi var och ka bel skydd

PIAB re kom menderar ett skydd shölje (spi ralslang el ler liknande) utanpå kab larna
som skydd mot väg sprut  i form av grus och smås ten. Den för sta me tern, in nan ka beln 
lig ger i ra men, bru kar vara mest kri tisk. Detta gäl ler spe ciellt de ut sides-
mon terade cel lerna.
Om ka belförskruvnin gen / kablen sit ter ut satt, d.v.s. att det före lig ger risk för slag el ler
att man lätt av mis stag kliver på dem, bör de skyd das med någon plåt el ler liknande.
Se bi la gan på sid. 26 med förslag på skydd.

Man skall ald rig spruta med hög tryckstvätt di rekt på last cel lerna el ler dess 
förskruvnin gar.

Svetsn ing av svetsplat tor

Vik tigt:

Läs först svetsin struk tionen på föl jande si dor full stän digt.
Svetsn in gen av svetsplat torna är det mest kri tiska mo men tet i 
in stal la tion sproces sen.

Se till att for donets elek triska sys tem inte ska das av svetsn in gen.

För hin dra att svets ström går ige nom elkom po nen ter ge nom att fästa 
els vet sens jord klämma di rekt mot kon struk tionen, på samma sida som svetsn -
ing skall ske.

Sär skilt käns lig ut rust ning måste helt avskil jas från elsys te met.

Slut för fastsätt nin gen av över bygg naden/last cellsen he ten i föl jande ordning (i en lighet
med svetsin struk tion erna på sid. 21):
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Svetsa inte med last cel len mon te rad, utan använd all tid en last cel lat trapp
(dummy). 
An lednin gen till detta är att last cel lerna blir per ma nent för störda om dom blir 
uppvärmda  till en tem pera tur på mer än ca 65ºC.

Des sutom kan last cel lerna bli för störda av svets ström marna vid els vetsn ing.

1. Börja med att häfts vetsa svetsplat torna till kon sol len. 
Om man är väldigt för sik tig med vär men och svets ström mar kan last cel len sitta

 på plats un der detta mo ment.

2. Un der alla förhål lan den skall last cel len nu tas bort. Om in gen dummy sit ter 
 mon te rad är det stor risk att man får svetslop por i svetsplat tans gän gor, vil ket 
ger up phov till stora bes vär när skru varna skall dras i.

3. Ta bort slag get från häfts vet sarna med en slip maskin så att man får en jämn 
övergång för käls vet sens rot.

4. Al tern era svetsn in gen från sida till sida och från ända till ända,  för att däri ge nom 
 und vika att ingående de lar slår sig.
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7.  Svetsn ing

Detta kapi tel har utar be tats för att ge den rätta me to den för svetsn ing av last cel lens
svetsplat tor mot ans lutande ram de lar (kon soler, fäst vinklar).

VARN ING!

All svetsn ing, metal lar bete och monter ing måste ut föras av en kvali fi cerad 
per son som använ der lämpliga verk tyg och säkra ar bets me to der.  Vid svetsn ing 
är det vik tigt att använda en me tod som ger en bra kval itet på svet sen.
För mycket svets kan ge up phov till spän nin gar och att kon struk tionen slår sig.
För lite svets kan re sul tera i otill räck lig styrka.

OBS!

Vidta nö dvän diga före byg gande åt gär der så att for donets elek triska sys tem 
inte blir ska dat av svetsn in gen. Fäst jord kläm man di rekt på svets stäl let för att
däri ge nom und vika att få svets ström ge nom for donets elsys tem.

Svets me tod

Använd en lågvätesprocess och ESAB OK 4800- elektrod el ler liknande.  Svetsplat tan
kan svet sas me delst manu ell metall bågs vetsn ing, MAG skydds gas spraybåge, el ler
MAG röre lek trod med skydds gas.

Svetskon figu ra tion

Svetsplat tan skall svet sas till sin kon sol me delst ett fler faldigt käls vets för band, 
se bild ne dan.
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Stor le ken på käls vet sen

Den slut liga stor le ken skall var minst 13 mm, se bild ovan.
Svetsplat tan kan lämpli gen förses med ett ex tra änd stöd enl. ne dan

Me to der och elek trod ma te rial

Me tod Stor lek Typ Anm.

Manu ell metall bågs -
vetsn ing

3.25 (min),
4,  5

OK 4800 (torkad) Torr elek trod

MAG röre lek trod 1.2 OK Tu berod, ba sisk Med  skydds gas

MAG skydds gas 1.0 OK Autorod 12.51 Spraybåge

Förvärmning

Svetsplat tan och grund ma te ria lets monter ingsyta skall vär mas upp som en för bere -
delse för svetsn ing för att min ska krymp spän ning. Det går bra med en lämplig skär -

08-630 25 00 sida 23 Våg - Bilrammont.   38 60 007 s

Lastcell

Svetsplatta

Svets 
på 3 sidor

13

13
Lastcellens
svetsplatta

Svetssekvens:
1. Rotsvets
2. Stödsvets
3. Slutlig svets

Vid svetsning skall
lastcellen vara

ersatt av en atrapp
(dummy).

Svetsplatta

Ändstöd

Placeras så att extra
säkerhet uppnås vid

bromsning av fordonet.
Båda ändar kan förses

med detta stöd. 

Lastcell



brän nare. Und vik punk tuppvärmning. Tem pera turen vid förvärmning skall vara minst
20°C och högst 65°C.

Rengör ing före svetsn ing

Svetsplat tan är fär dig för svetsn ing när den kom mer till kun den. Svetsplat tans basyta
och kan ter skall dock granskas visu ellt, detta för att kon trol lera att det inte finns någon
olja, smuts, färg el ler något an nat främ mande ämne, som försäm rar svet sens kval ité. 
Monter ingsvinklarna/kon sol lerna skall vara plans li pade el ler bor stade, så att  all färg,
grund färg el ler an nan färg beläggning blir av lägsnad. 
Ett om råde av svetsplat tans basy tas stor lek plus ca 3 cm, skall rengöras och sli pas så 
att bas ma te ria let blir helt rent.

Rengör ing un der svetsn ing

Varje käls vets skall granskas visu ellt efter det att slag gen av lägsnats, in nan man
fortsät ter med näst svets. En slagg ham mare, hård stål bort ste el ler an nat lämpligt verk -
tyg kan använ das för att få bort slag gen.

Sista gransknin gen

Hög kval litet och rätt slut lig stor lek på käls vet sarna ger lång livslängd på svets-
för ban det. Kval ite ten skall veri fi eras ge nom kon troll. Det får inte fin nas något smält -
dike på vare sig övre de len (svetsplat tan) el ler un dre de len (kon sol len/fäst vinkelnl).
Alla smält diken skall repare ras med yt ter li gare en svets el ler for mas ge nom slipn ing,
Gran ska alla stäl len där svetsn in gen påbör jats el ler avbru tits. Svetskra trar bör fyl las i.
Alla svet savbrottt skall anord nas i sick sack. Ett tunt la ger av primer och täck färg kan 
ap pli ceras efter sista gransknin gen.

Pe rio disk granskning

Dessa vik tiga last bärande käls vet sar skall granskas vid de nor mala
rutinkon troll tillfäl lena el ler när un derhållsserv ice ut förs..

 VARN ING:
Hetta från svetsn ing kan lossa skruvför ban den. Därför skall alla vrid mo ment vär -
den åter kon trol le ras efter in stal la tionen när alla svet sar har sval nat.
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8.  Skru var nas åt dragnings mo ment

Er for der ligt åt dragnings mo ment vari erar avsevärt bero ende på om skru vens gän gor är 
smorda el ler inte. Föl jande mo ment vär den är bas erade på nya, rena gän gor som är
anol jade. PIAB re kom menderar användnin gen av kop par pasta, Lock tite 767 el ler
mots varande. Dessa för hin drar att skru varna fast nar när för ban det sut tit en tid.
Använd en dast nya skru var och mut trar.

Ap plika tion Skruvs tor lek Åt dragnings mo ment

Ram monter ing av kon sol ler M14, 10.9 160 Nm

M16, 10.9 250 Nm

Yt tre fästskru var
(last cell - svetsplatta)

3/4" - 16 UNF, 10.9
3/4" - 16 UNF, 8.8

450 Nm
370 Nm + Nord-Lock

1" - 14 UNS, 10.9 1000 Nm

1.1/4" - 12 UNF, 10.9 1200 Nm

Inre fästskru var - last cell
(last cell - kon sol)

3/4" - 16 UNF, 10.9
3/4" - 16 UNF, 8.8

450 Nm
370 Nm + Nord-Lock

1" - 14 UNS, 10.9 1000 Nm
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9.  Ka belin stal la tion

PIAB- kablarna är spe ciellt ut for made för att ge maxi mal sig nal styrka och hög tillför lit -
lighet. Att ersätta kab lar med an dra än PI ABs kan föror saka in sta bila och fe lak tiga
viktvär den. Man måste vara nog grann med var man läg ger ka beln, så att den inte ska -
das av vassa kan ter, rör liga de lar, avgas rör el ler någon an nan even tu ell fara. 
Säkra kab larna med bunt band, så att den sit ter tätt och sta bilt.

10.  Bi laga

Denna bi laga in nehål ler måt trit nin gar, som kan ge riktlin jer  för tillverkning av de kon -
sol ler och vinkelfäs ten som behövs för att mon tera  last cel lerna på ett sta bilt och 
säk ert sätt. För storade kopior finns på begäran. Föl jande punk ter gäl ler alla fäs ten:

 1. Måt tup gif terna skall ses som riktlin jer och att de ak tu ella förutsätt nin -
garna  påverkar hur de tal jerna slut li gen ut for mas. 

2. Ma te rial:  SS 1412, SS 2172- stål el ler mots varande.

3. Svets fo gar en ligt ANSI/AWS D1.1. Struk turell svet skod - stål.

4. Yt be han dling:  ros thäm mande primer.

Monter ingsvinkel för över ram monter ing av last cell.

Denna monter ingsvinkel är skru vad mot ram de len för att ge ex tra styvhet och en  yta
att svetsa last cel lens svetsplat tor på  (på sid. 15 vi sas plac er in gen av skru var nas 
monter ing shål).
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 OBS! 
Om man så vill, kan monter ingsvinklar för över ram monter ing  tillverkas lika 
monter ingskon sol erna för ut sides monter ing , men utan is vet sade hörn stöd/fjädrar/, se 
sid 28. 

Hörn stöd för monter ingskon soler

Ta bel len ne dan vi sar hörn stö dens/
fjädrar nas di men sioner för 
ut sides monter ingskon sol erna 
på dessa två si dor.

Typ av last cell Typ av kon sol “A” “B”

D30866 Över bygg nad (övre) 75 100

For dons ram (ne dre) 85 125

D30945 Över bygg nad (övre) 85 100

For dons ram (ne dre) 100 120

Swed ish 13" Över bygg nad (övre) 75 100

For dons ram (ne dre) 85 125
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115
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100

Fas här i båda ändar

900  D 30945

Vinkelprofilstöd för chassiram

700  D30866 & Swedish 13"

A

B20

20

10

10

För lastcell 
D30866

115 16
25

13

125
38

65
48

Ø9

120
5

50

60

För lastcell 
D30945

6

R13

120

13

11

50

55
75

150

9

R10



Kab lage skydd
Dessa ihop satta skydd häf tar vid över bygg nad ens monter ingskon soler för att skydda
last cel lens kab lage från skada.

Över bygg nad ens monter ingskon soler för ut sides monter ing

De kon soler som vi sas här fästas med skruv mot över bygg nad ens ram och 
används för att mon tera last cel lerna i ut side spo si tion. 
Se sid. 16 för hörn plåts di men sioner.
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65
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200 120

50

16

32 300
Ø27

70 110

190
215

190

M8
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45
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Bil ra mens monter ingskon soler för ut sides monter ing

De kon soler som vi sas här är tänkta att fästas med skruv mot for donets chas sieram
och en ligt det ut sides mon terade ut föran det. Se sid. 26 för hörn plåts di men sion
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11.  Åter kom mande un derhåll

Ne dan är några en kla kon troll och åt gärdspunk ter lis tade. 
Dessa bör ut föras med jäma tidsin ter vall, för att garantera säk er he ten och hålla 
vågsys te met i bästa skick.

1. Kon trol lera alla svets stäl len med avseende på sprickor och kor ro sion.

2. Kon troll dra alla skruvför band en ligt de spe ci fi cer ade vrid mo ment vär dena. 
(Se sid. 24.)

3. Av lägsna sand,grus, sten, is el ler an dra ma te rial, mel lan ram de larna el ler un -
der last cel len. Blir det mycket kan detta störa vägnin gen 

4. Av lägsna (för sik tigt) vassa ste nar m.m. från last cel lens kab lar och
förskruvnin gar. Skall kan ske ka bel och förskruvning skyd das bät tre?

5. Kon trol lera kab lar och förskruvnin gar med avseende på  ev.ska dor, att de är
åt dragna or dentligt och att de är rena. 
Spola ej med hög tryckstvätt di rekt på last cel lerna, deras förskruvnin gar 
el ler kon tak ter 

6. Rengör even tu ella kon taktdon mel lan last bil och trailer.
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12. In stal la tionskon trol lista

Monter ingsvinklar el ler kon soler har kon trol ler ats med avseende på sprickor,
rakhet, måt trik tighet och svet sar nas kval itet.

Chas siera men och över bygg nad ens ram har kon trol ler ats och är i gott skick.

Un der laget för last cel ler nas svetsplat tor är plana och sta bila.

Svetsplat tor nas svets fo gar be står av tre strän gar och har kon trol ler ats var för
sig. (Se Svetsn ing på sid. 21).

Alla skruvför band är mo ment dragna en ligt spe ci fi ka tion erna. (Se sid. 24.)

Alla kon taktdon är rätt in satta och åt dragna. (Se sid. 25.)

Alla kab lar är lagda och säk rade i skyd dade de lar av ra men.

Monter ing av Våg in stru ment/in di ka tor: Se “Digi tal In di ca tor Op era tor’s Man -
ual”.

Ka li brering av sys te met: Se “Digi tal In di ca tor Op era tor’s Man ual”.

Fel lo ka lis er ing: Se “On- Board Sys tem Op era tor’s Man ual”.

PIAB AB, Box 4501, 183 04 Täby
Tel. 08- 630 25 00, fax 08- 630 26 90
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