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Produktbeskrivning
C Doka-logga

Produktbeskrivning

D Stapelsko

Doka Material Container 1,20x0,80m är ett transportoch lagringshjälpmedel, uteslutande lämpat för smådelar.

Materialcontainerns innehåll kan skiljas åt med skiljeväggar 1,20m eller 0,80m.
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☞

● Doka påtar sig inget ansvar för förändrade
produkter!
● Låt endast tillverkaren genomföra reparationer!

Materialcontainer skiljevägg

9206-200-01

a ... 1200 mm
b ... 780 mm
c ... 800 mm

A Låsregel för fixering av skiljeväggen

Möjliga skiljeväggar

Uppgifter på typskylten
Doka-Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Beteckning: DOKA MATERIALCONTAINER 1,20x0,80
m
Art.nr.: 583011000
Egenvikt: 70.0 kg (154.3 lbs)
Max. tillåten belastning: 1500 kg (3300 lbs)
Tillåten last vid stapling: 7850 kg (17305 lbs)
Tillverkningsår: se typskylt

Före varje användning
➤ Kontrollera avseende skador och synliga deformationer.
Skadade eller deformerade materialhäckar
som inte uppfyller följande riktlinjer skall
omgående kasseras.
● Sprick- och skadefria svetsfogar
● Inga deformationer.
● Typskylt måste finnas och vara väl läslig.
● Inga deformerade eller skadade stapelplåtar. Om dessa ändå skulle vara krökta skall
stapelplåtarnas yttermått kontrollmätas.
Mätpunkterna är alltid på utsidan.
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Doka Material Container för förvaring

☞

● Stapla på arbetsplatsen (utomhus): Marklutning upp till 3 %, max. 3 Doka materialcontainer 1,20x0,80m får placeras på varandra.
● Stapla inomhus: Marklutning upp till 1%,
max. 6 Doka materialcontainer 1,20x0,80m
får placeras på varandra.
● Vid lagring av fyllda Doka-materialcontrainrar skall alltid stabiliteten och korrekt stapling kontrolleras.
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A Stapelplåt med kranupphängning
B Typskylt
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Doka materialcontainer som transporthjälpmedel
Lyfta med kran

☞

● Endast en Doka-materialcontainer i taget får
lyftas.
● Använd motsvarande kättinglänga. (beakta
tillåten belastning) t.ex: Doka 4-parts kätting
3,20m art. nr 588620000.
● Vinkel β max. 30°!

9206-202-01

Flytta med gaffeltruck eller pallyft
➤ Tänk på korrekt tyngdpunktsläge och
säkerhet mot tippning!
© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
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