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Eredeti használati utasítás Doka-tárolóláda 1,20x0,80m

Termékleírás
A Darufüggesztékkel ellátott raklapok

Termékleírás

B Típustábla

A tárolóláda 1,20x0,80m kizárólag apró alkatrészekhez
használható szállító- és raktározóeszköz.

☞

● A módosított termékekért a Doka nem vállal
felelősséget!
● Javításokat a berendezésen csak a gyártó
végezhet!

C Doka-embléma
D Raklap-papucs

Tárolóláda osztófal
A tárolóládák térfogata az 1,20m vagy 0,80m tárolóláda
osztófalakkal választható el.
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a ... 1200 mm
b ... 780 mm
c ... 800 mm

A típustáblán álló adatok

A Az osztófalak rögzítésére szolgáló retesz

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Megnevezés: Doka-tárolóláda 1,20x0,80m
Cikkszám: 583011000
Önsúly: 70.0 kg (154.3 lbs)
Max. teherbírás: 1500 kg (3300 lbs)
Megeng. többletterhelés: 7850 kg (17305 lbs)
Gyártási év: lásd a típustáblát

Lehetséges osztások
Tárolóláda osztófal
1,20m
0,80m

Minden felhasználás előtt

Tr755-200-04

➤ meg kell vizsgálni, hogy a tárolóeszköz nem sérülte, vagy észrevehetően nem deformálódott-e.
Sérült, vagy deformált tárolóeszközöket, amelyek a következő követelményeknek nem
felelnek meg, azonnal el kell különíteni:
● a hegesztési varratoknak repedés és bevágás mentesnek kell lenniük
● Deformáció mentes.
● A típustábla nem hiányozhat, és olvashatónak kell lennie.
● A teherhordó lemezek nem lehetnek deformáltak vagy sérültek. Ha mégis elhajlás
lenne rajtuk látható, akkor a teherhordó
lemezek külső méretét utólagos méréssel
ellenőrizni kell. A mérési pontok mindig a
külső oldalon helyezkednek el.
a

hosszirányban
max. 3 db.
-

keresztirányban
max. 3 db.

Tr755-200-05

Doka tárolóláda, mint raktározó eszköz

☞

● Rakatképzés az építkezés helyszínén (a
szabadban)A talaj lejtése nem haladhatja
meg a 3%-ot, max. 3 Doka 1,20x0,80m tárolóládát szabad egymásra helyezni.
● Rakatképzés a csarnokban:A talaj lejtése
nem haladhatja meg a 1%-ot, max. 6 Doka
1,20x0,80m tárolóládát szabad egymásra
helyezni.
● A megrakott tárolóládák tárolásakor alapvetően ügyelni kell az állékonyságra és a
helyes rakatképzésre.
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Eredeti használati utasítás Doka-tárolóláda 1,20x0,80m

Doka tárolóláda, mint szállító eszköz
Áthelyezés daruval

☞

● Egyszerre csak egy Doka-tárolóládát szabad
áthelyezni.
● Használjon megfelelő függesztéket. (a megeng. terhelést vegye figyelembe) pl. Doka
négyágú lánc 3,20m cikkszám 588620000.
● Hajlásszög β max. 30°!

9206-202-01

Targoncával vagy raklapemelő kocsival
helyezhető át.
➤ Ügyeljen a megfelelő súlyponti helyzetre
és a borulás elleni védelemre!
© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
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