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Alkuperäinen käyttöohje
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Säilyttäkää käyttöohje

Doka-kehikko, laidallinen
1,20x0,80m
Art.-nro 583011000

Vuosimalli 1995 ja uudemmat

Muottimestarit

Alkuperäinen käyttöohje Doka-kehikko, laidallinen 1,20x0,80m

Tuotekuvaus
C Doka logo

Tuotteen kuvaus

D Tukiosa

Doka kehikko, laidallinen 1,20x0,80m on kuljetus- ja
varastointiväline, tarkoitettu ainoastaan pienosille.

☞

● Doka ei vastaa muunnellun tuotteen käytöstä!
● Korjaukset saa suorittaa ainoastaan valmistaja!

Laidallisen kehikon jako osastoihin
Laidallisen kehikon sisältö voidaan jakaa kehikon sisällä olevien osastojen 1,20m tai 0,80m avulla.
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Tr755-200-02
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9206-200-01

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

A Lukitus välilevyjen kiinnittämistä varten

Tyyppikilpeen merkityt tiedot
Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Nimike: DOKA-KEHIKKO, LAIDALLINEN 1,20x0,80m
Art.-nro: 583011000
Omapaino: 70.0 kg (154.3 lbs)
Maks. kantavuus: 1500 kg (3300 lbs)
Sallittu kuorma: 7850 kg (17305 lbs)
Vuosimalli: katso tyyppikilpi

Laidallisen kehikon
jaottelu osastoihin
1,20m
0,80m

pituussuunnassa

poikittaissuunnassa

maks. 3 kpl.
—

—
maks. 3 kpl.

Tr755-200-04

Ennen jokaista käyttöä
➤ Tarkista, ettei kehikossa vaurioita tai näkyviä muodonmuutoksia (venymiä).
Vaurioituneet kehikot, jotka eivät täytä seuraavia vaatimuksia, on heti poistettava käytöstä.
● Hitsaussaumojen kunto
● Ei muodonmuutoksia.
● Tyyppikilven tulee olla kiinnitettynä paikalleen ja selkeästi luettavissa.
● Ei muotonsa muuttaneita ja viallisia korvakkeita. Vääntyneet korvakkeet on mitattava.
Mittapisteet sijaitsevat ulkosivulla. Mitat
ulkomittoja.
a

Eri vaihtoehdot

Tr755-200-05

Doka kehikko, laidallinen varastointivälineenä

☞

● Pinoaminen rakennustyömaalla (ulkona):
Alustan kaltevuus enintään 3%, päällekkäin
saa pinota enint. 3 Doka laidallista kehikkoa
1,20x0,80m.
● Pinoaminen hallissa: Alustan kaltevuus
enintään 1%, päällekkäin saa pinota enint. 6
Doka laidallista kehikkoa 1,20x0,80m.
● Täydet Doka-laidalliset kehikot on varastoitaessa pinottava tukevasti ja ohjeiden
mukaisesti.
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C
D
9206-201-01

a
b

Ohje
1200
800

Min.
1190
790

Maks.
1210
810

A Korvakkeet nostolenkeillä
B Tyyppikilpi
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Alkuperäinen käyttöohje Doka-kehikko, laidallinen 1,20x0,80m

Doka laidallinen kehikko kuljetusvälineenä
Nosturilla nosto

☞

● Kerrallaan saa nostaa vain yhtä Doka-kehikkoa.
● Käytä asianmukaisia rakseja. (huomaa sallittu kantavuus) esim: Doka 4-haara nostoraksit 3,20m tuotenro. 588620000.
● Kaltevuuskulma β max. 30°!

9206-202-01

Siirto trukilla tai nostovaunulla
➤ Huomaa oikea painopisteen asema ja estä
kaatumisvaara!
© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
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