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Πρωτότυπο οδηγιών χειρισμού
Πρέπει να φυλάσσονται για μελλοντική χρήση

Frami-Παλέτα 1,20m
και 1,50m
Aρ. ειδ. 588478000
Aρ. ειδ. 588476000

έτος κατασκευής 1997

Πρωτότυπο οδηγιών χειρισμού Frami-Παλέτα 1,20m

Περιγραφή προϊόντος
Περιγραφή προϊόντος

Πριν από κάθε εφαρμογή

Η Frami-Παλέτα 1,20m και 1,50m είναι ένα μέσο
μεταφοράς και απόθεσης, που προορίζεται ειδικά για
στοιχεία Frami.

➤ Ελέγχετε εμφανείς φθορές και παραμορφώσεις.

● H Doka δεν αναλαμβάνει εγγύηση για
προϊόντα στα οποία έχουν γίνει μετατροπές!
● Eπισκευές επιτρέπεται να γίνονται μόνον
από τον κατασκευαστή!
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Ξεχωρίζετε αμέσως τις φθαρμένες ή
παραμορφωμένες παλέτες που δεν
ανταποκρίνονται στις ακόλουθες
προδιαγραφές.
● Απόλυτα λείες και χωρίς ρωγμές
συγκολλήσεις
● Χωρίς παραμορφώσεις.
● Πρέπει να υπάρχει ευανάγνωστη ετικέτα
χαρακτηριστικών.
● ∆εν επιτρέπονται παραμορφωμένοι ή
φθαρμένοι ορθοστάτες. Αν παρατηρήσετε
στρεβλώσεις, μετρήστε τις εξωτερικές τους
διαστάσεις. Τα σημεία μέτρησης βρίσκονται
κάτω από τις λαμαρίνες στοίβαξης,
αντίστοιχα στην εξωτερική πλευρά των
ορθοστατών.

9211-200-01
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c ... 100 mm
d ... 1140 mm
e ... 1004 mm
f ... 939 mm

a
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Frami-Παλέτα
1,20m
1,50m
1379
1679
1225
1525

Στοιχεία ετικέτας χαρακτηριστικών
(Frami-Παλέτα 1,20m)
Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Περιγραφή: FRAMI-ΠΑΛΕΤΑ 1,20m
Aρ. ειδ.: 588478000
Καθαρό βάρος: 68,0 kg (149.9 lbs)
Μέγ. φέρουσα ικανότητα: 800 kg (1760 lbs)
Μέγ. επιφόρτιση: 3500 kg (7710 lbs)
Ετος κατασκευής: βλ. ετικέτα χαρακτηριστικών
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Frami-Παλέτα 1,20m
Προβλ. Ελάχ.
Μεγ.
1325
1315
1335
935
930
940

Frami-Παλέτα 1,50m
Προβλ. Ελάχ.
Μεγ.
1625
1615
1635
935
930
940

A Λαμαρίνες στοίβαξης
B Ετικέτα χαρακτηριστικών
C Ορθοστάτης

Στοιχεία ετικέτας χαρακτηριστικών
(Frami-Παλέτα 1,50m)
Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Περιγραφή: FRAMI-ΠΑΛΕΤΑ 1,50m
Aρ. ειδ.: 588476000
Απόβαρο: 74.0 kg (163.1 lbs)
Μέγ. φέρουσα ικανότητα: 800 kg (1760 lbs)
Μέγ. επιφόρτιση: 3500 kg (7710 lbs)
Ετος κατασκευής: βλ. ετικέτα χαρακτηριστικών
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Πρωτότυπο οδηγιών χειρισμού Frami-Παλέτα 1,20m

Tρόπος φόρτωσης (από τα πλάγια)
➤ Σηκώστε αριστερά και δεξιά τις πλαϊνές γωνιές.

9211-202-01

➤ Στρίψτε τις πλαϊνές γωνιές προς τα έξω.

Παραδείγματα φόρτωσης
Στις Frami-Παλέτες 1,20m ή 1,50m μπορούν να
αποθηκευτούν και μεταφερθούν
● Frami-Στοιχεία (κατακόρυφα και οριζόντια)
● Εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες
● Γωνίες με μεντεσέ
● Συμπληρωματικές λαμαρίνες
● Συμπληρωματικά ξύλα (μόνο δεμένα)
με τυποποιημένα ύψη 1,20m ή 1,50m.
Μεγ. δυνατότητα ανάληψης φορτίου: 800 kg

9211-203-01

Φόρτωση
Frami-Στοιχεία
0,90m
0,75m
0,60m
0,45m
0,30m

➤ Φορτώστε τις παλέτες.
➤ Σηκώστε αριστερά και δεξιά τις πλαϊνές γωνιές και
κλείστε.
Οι δυο πλαϊνές γωνιές πρέπει να ασφαλίσουν

oριζόντια
στοιχεία

9714-294-01
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μεγ. ποσότητα φόρτωσης [τεμ.]
10
11
13
20
30

κάθετα στοιχεία

9714-295-01

ανάμικτα
στοιχεία

9714-296-01
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Πρωτότυπο οδηγιών χειρισμού Frami-Παλέτα 1,20m

Frami-Παλέτα ως αποθηκευτικό μέσο

☞
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● Στοίβαξη στο εργοτάξιο (στην ύπαιθρο):
Kλίση δαπέδου έως 3%, μπορείτε να
στοιβάζετε μόνον έως 2 Frami-Παλέτες τη
μία επάνω στην άλλη.
● ∆εν επιτρέπεται να στοιβάζετε κενές FramiΠαλέτες τη μία επάνω στην άλλη!
● Στοίβαξη σε κλειστό χώρο: Kλίση δαπέδου
έως 1%, μπορείτε να στοιβάζετε μόνον έως 5
Frami-Παλέτες τη μία επάνω στην άλλη.
● Oταν αποθηκεύετε γεμάτες παλέτες πρέπει
να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της
ευστάθειας και της σωστής τους
στοίβαξης.
● Οι παλέτες που βρίσκονται από κάτω πρέπει
να είναι γεμάτες σε όλο τους το ύψος!
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Πρωτότυπο οδηγιών χειρισμού Frami-Παλέτα 1,20m

Frami-Παλέτα ως μεταφορικό μέσο
Μεταφορά με τον γερανό
➤ Προτού σηκώσετε την παλέτα με τον γερανό
ελέγξτε.
Οι δυο πλαϊνές γωνιές πρέπει να ασφαλίσουν

☞

● Eπιτρέπεται η μεταφορά μόνο μίας FramiΠαλέτας.
● Χρησιμοποιείτε αντίστοιχους αναρτήρες.
(προσέχετε την επιτρ. φέρουσα ικανότητα)
π.χ: Doka-Τετραπλή αλυσίδα ανάρτησης
3,20m αρ. προϊόντος 588620000.
● Γωνία β μεγ. κλίσης 30°!

9714-297-01

Μεταφορά με το περονοφόρο ή το
αμαξίδιο ανύψωσης παλετών
➤ Προσέχετε τη σωστή θέση κέντρου
βάρους και την ασφάλεια ανατροπής!
© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
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