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Doka ståltainer
1,20 x 0,80 m
Art.nr. 583011000

Fra produksjonsår 1995

Forskalingseksperten

Original bruksanvisning Doka ståltainer 1,20 x 0,80 m

Produktbeskrivelse
Produktbeskrivelse

Ståltainer skillevegg

Doka ståltainer 1,20x0,80m er transport- og lagerutstyr som utelukkende er beregnet for smådeler.

Innholdet i ståltaineren kan deles opp med ståltainer
skillevegg 1,20m eller 0,80m.

☞

● Doka påtar seg ikke ansvar for produkter
som er blitt endret/modifisert.
● Reparasjoner kan bare utføres av produsenten.
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Tr755-200-02
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9206-200-01

A Skyvebolt til feste av skillevegg

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

Mulige inndelinger

Typeskilt
Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Betegnelse: DOKA STÅLTAINER 1,20x0,80m
Art.nr.: 583011000
Egenvekt: 70.0 kg (154.3 lbs)
Maks. bæreevne: 1500 kg (3300 lbs)
Till. belastning: 7850 kg (17305 lbs)
Produksjonsår: se typeskilt

Før hver bruk
➤ Sjekk alltid Doka stabletainere for evt. skader og
synlige deformasjoner før bruk.
Skadde eller deformerte transportenheter
eller transportenheter som ikke oppfyller kravene, skal straks kasseres.
● Sjekk sveiser for sprekker og skader
● Ingen deformasjoner.
● Typeskilt må være påsatt og tydelig lesbart.
● Ingen deformerte og skadde stableplater.
Dersom disse er bøyd, må du måle stableplatene utvendig. Målepunktene er på utsiden av disse.
a

Ståltainer
inndeling
1,20m
0,80m

I lengderetningen

I tverretningen

maks. 3 stk.
-

maks. 3 stk.

Tr755-200-04

Tr755-200-05

Doka ståltainer som lagerutstyr

☞

● Stabling på byggeplassen (utendørs):
Ved en helning på inntil 3 % skal det stå
maks. 3 Doka ståltainere 1,20 x 0,80 m oppå
hverandre.
● Stabling i hall: Ved en helning på inntil 1%
skal det stå maks. 6 Doka ståltainere 1,20 x
0,80 m oppå hverandre.
● Ved lagring av fulle Doka ståltainere må det
alltid tas hensyn til stabilitet og riktig stabling.
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Nominell
1200
800

Min.
1190
790

Maks.
1210
810

A Stableplater med kranoppheng
B Typeskilt
C Doka-logo
D Stablesko
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Doka ståltainer som transportutstyr
Løfting med kran

☞

● Det skal kun flyttes én Doka ståltainer om
gangen.
● Bruk riktige stropper. (Ta hensyn til tillatt
bæreevne), f.eks.: Doka fireparts kjetting
3,20m art.nr. 588620000.
● Maks. spredningsvinkel β 30°!

9206-202-01

Flytting med truck eller transportvogn
➤ Pass på riktig tyngdeplassering og tippesikring.
© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
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