999216018 - 10/2020
no

Forskalingseksperten.

Dekkebordsvogn DF
Art.nr.: 586080000 | fra produksjonsår 1995

Original bruksanvisning
Tas vare på for fremtidige behov

© by Doka GmbH, A-3300 Amstetten

© by Doka GmbH, A-3300 Amstetten

Original bruksanvisning Dekkebordsvogn DF

Produktbeskrivelse
Deleliste

c

Dekkebordsvogn DF
Art.nr.: 586080000

9216-200-01

a

e

b

d

a ... 1440 mm
b ... 1804 mm
c ... 1540 mm til 3030 mm
d ... 1340 mm
e ... 1300 mm

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
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Håndpumpespak
Knapp for løfting
Strømforsyning
El-motor 220 V/50 Hz
Hydraulikkpumpe
Tilbakeslagsventil
Hurtiglåskobling for motor til dekkebordsvogn
Hurtiglåskobling for motor til dekkebordsvogn
Sylinder med rørbruddsikring
Manuell senkeventil
Strupeventil
Overtrykksventil
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Typeskilt
Betegnelse: Dekkebordsvogn DF
Art.nr.: 586080000
Egenvekt: 566,0 kg (1247,8 lbs)
Maks. bæreevne: 1500 kg (3300 lbs)
Produksjonsår: se typeskilt

Tiltenkt bruksområde
Dekkebordsvogn DF er et løfteredskap. Den brukes til
løfting av Dokaflex- og Dokamatic-bord (tiltenkt bruk).
VARSEL
▪ Annen bruk eller bruk som går utover dette,
er ikke tiltenkt og krever skriftlig tillatelse fra
Doka!
▪ Flytting av forskaling fra andre produsenter
er strengt forbudt.
▪ Denne skal kontrolleres av en fagperson før
bruk slik at monteringen foregår på riktig
måte.

Kjøretillatelse
Utstyret må kun brukes av personer som har fått tilstrekkelig opplæring og som er kjent med alle nødvendige bruksanvisninger og forskrifter.
Arbeidsgiveren skal forsikre seg om at personene er
egnet til å betjene disse kjøretøyene.
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Vedlikehold / kontroll
▪ Reparasjoner kan bare utføres av produsenten.
▪ Doka påtar seg ikke ansvar for produkter som er blitt
endret/modifisert.

Etter levering av
dekkebordsvognen DF
Transportskader
Dekkebordsvognen DF sjekkes og testes nøye på produsentens anlegg før den sendes. For å sikre at det
ikke har oppstått skader under transporten, bør dekkebordsvognen DF kontrolleres grundig ved mottak. Skader må rapporteres skriftlig til leveringsstedet. Dekkebordsvognen DF kan bare tas i drift etter at reklamasjoner om mangler er blitt godkjent.

Garantivilkår
Garantien gjelder ikke ved ikke-forskriftsmessig bruk
eller overbelastning.

Før hvert arbeid på nye byggeplasser
▪ Foreta smøring med smørefett via smøreniplene.
- ved føringer 2 ganger innvendig og 2 ganger
utvendig
- ved styreruller (rullelager og svingkrans)
▪ Smør inn lastkjedet og førerullene med fett.
Årlig visuell inspeksjon av kjedet for endringer under
smøring.
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Før hver bruk
➤ Kontroller for skader eller visuelt synlige deformasjoner.
Deformerte og ødelagte deler må skiftes ut
umiddelbart. Av sikkerhetsgrunner kan det
bare brukes originale reservedeler.
▪ Sveisesømmer skal være fri for sprekker
og hakk.
▪ Ingen deformasjoner
▪ Typeskiltet må være påsatt og godt leselig.

Med jevne mellomrom
▪ Løfteredskapene skal kontrolleres med jevne mel-

lomrom av en sakkyndig iht. nasjonale forskrifter.
Med mindre annet er oppført, skal kontrollen gjennomføres minst en gang i året.

Rengjøring/vedlikehold
Rengjør dekkebordsvognen DF etter hver tilsmussing,
spesielt i området ved
▪ hydraulikken
▪ de bevegelige delene til føringene
▪ kontaktflatene til bærerammen
▪ styrerullene
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Hydraulikksystem

Løftemotor

Utlufting

Montering av løftemotoren

Etter hvert oljeskift eller etter reparasjoner kan hele
systemet luftes ut med en luftskrue på sylinderen.

Løftemotoren er festet til dekkebordsvognen DF med 2
unbrakoskruer M8x30 og unbrakomutre M8. Skru slangene til løftemotoren på hydraulikkslangene til dekkebordsvognen DF.

Sikkerhetstiltak
Trykkbegrensningsventilen er satt til et maksimalt trykk
på 200 bar (grå hydraulikksylinder) eller 250 bar (blå
hydraulikksylinder) avhengig av utførelse.
Justeringsskruen til trykkbegrensningsventilen er merket. Enhver form for manipulasjon på denne ventilen er
forbudt.
Rørbruddsikringen er montert mellom hydraulikkslangen og hydraulikksylinderen og stilt inn på en strømningshastighet på 20 l/min. Det er forbudt å justere
strømningshastigheten.

Vedlikehold
Bytt hydraulikkolje hvert annet år.
Kuldebestandig hydraulikkolje: Aero Shell Fluid 4 eller
av lignende kvalitet.
Påfyllingsmengde for hydraulikkolje: 6 l.

Idriftsetting av løftemotoren
Gå frem som følger for å forhindre at det kommer luft
inn i hydraulikksystemet etter at løftemotoren er koblet
til igjen:
▪ Kjør bærerammen med håndpumpearmen ut i endeposisjon
▪ Bruk håndsenkeventilen til dekkebordsvognen DF.
Etter en bevegelse på 5 cm må du slå på elektromotoren med knappen.
▪ Etter 30 sekunder må du slippe opp håndsenkeventilen. Elektromotoren er nå klar til drift.

Lagring
▪ Lasteredskap skal lagres "luftig og tørt", der de ikke
påvirkes av været eller aggressive emner.

FORSIKTIG
Hydraulikkolje er skadelig for miljøet!
➤ Lekkasjer må derfor umiddelbart tettes av
fagpersoner!
➤ Hydraulikkolje som lekker, må samles opp
og bortskaffes i henhold til gjeldende lover
og forskrifter!
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Høydejustering
Høydeområder inkl. fordelerbjelke
Antall stablerammer DF
1
2
3

a

D

h

B

A

9216-206-01

a ... Høyde stableramme
A
B
C
D

Dekkebordsvogn DF
Stableramme
Fordelerbjelke (Doka-bjelke H20 2,65m)
Bjelkeholder 8

VARSEL
Ta hensyn til følgende ved asymmetriske
bord:
Sentrert plassering tar utgangspunkt i lasttyngdepunktet.
Vær obs ved asymmetriske bord (kantbord,
bord med endesteng).

h min. [cm]
249,0
324,0
399,0

h maks.[cm]
398,0
473,0
548,0

Maks. bæreevne per dekkebordsvogn DF med stableramme DF ved sentrert lastpåføring:
▪ Med stableramme DF: 1418 kg
▪ Med to stablerammer DF: 1336 kg
▪ Med tre stablerammer DF: 1254 kg
NB:
Hvis det brukes stabelrammer DF, må disse skrus sammen med 4 unbrakoskruer M12x40 hver (følger med)

Med aluminiumsramme DM 2,25m
Art.-nr. 586238000

a

C

uten stablerammer
c

Høydeområder inkl. fordelerbjelke

Maks. bæreevne per dekkebordsvogn DF uten stableramme med sentrert lastpåføring: 1500 kg

med stableramme DF

a

Art.-nr. 586079000

e

h maks.[cm]
323,0
d

h min. [cm]
174,0

b

a ... 2250 mm
b ... 1340 mm
c ... 1873 mm
d ... 1010 mm
e ... 1285 mm
Vekt: 59,2 kg

Høydeområder inkl. fordelerbjelke
h min. [cm]
399,0

h maks.[cm]
548,0

c

Maks. bæreevne per dekkebordsvogn DF med aluminiumsramme DM 2,25 m med sentrert lastpåføring:
1440 kg

b

a ... 750 mm
b ... 1340 mm
c ... 1300 mm
Vekt: 82 kg
6
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Flyttingen
Plassering under dekkebordet

Med stablerammer

Generelt
B

Avhengig av bordstørrelse og betingelsene på byggeplassen skyves dekkebordsvogn DF under bordet fra
kort- eller langsiden.
Maks. eksentrisk posisjonering til lasttyngdepunktet
ved full belastning:
a=maks. 300 mm, b=maks. 100 mm.

9216-202-01

Kun dekkebordsvogn med fordelerbjelke H20

a ... 1450 eller 1500 mm
b ... maks. 50 mm
c ... 750 mm

c
a a

b

A

C
D

b

A Dekkebordsvogn DF
B Stableramme DF
C Fordelerbjelke (Doka-bjelke H20 2,65m)
D Bjelkeholder 8

Festing av fordelerbjelkene (Doka-bjelke H20 2,65m)
på bærerammen eller på stablerammen DF.
▪ trinnløst med bjelkeholder 8 (4 stk. følger med)
▪ med mellomleggsplate og unbrakoskrue M8x60 (hull
tilgjengelig i bærerammen)

9216-215-01

c ... maks. 900 mm

NB:
Det finnes sentreringsmerker (røde piler) på bærerammen til dekkebordsvognen DF og stablerammen DF;
disse sikrer en lett sentrert plassering under bordene.
Sentrert plassering tar utgangspunkt i vekttyngdepunktet. Vær obs ved asymmetriske bord (kantbord, bord
med endesteng).
FORSIKTIG
➤ Monter alltid stikkbøylene til dekkestøttene
fra innsiden og utover, ellers blir kjøringen
blokkert.

VARSEL
Ved Dokaflex- og Dokamatic-bord må det alltid
brukes fordelerbjelker H20 med en minstelengde på 2,65 m.
Unntak: Ved bruk av Dokamatic-dekkebordsrammer 1,50m.

Etter posisjonering
Juster alle styrerullene i henhold til ønsket forlengelsesretning – deretter første løfting.

Uten stablerammer

A

C
D

9216-201-01
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Forflytning
Dekkebordsvognen DF er utstyrt med 4 solide hjul
ø250 mm. To hjul er utstyrt med parkeringsbremser.
VARSEL
Ta spesielt hensyn til følgende ved flytting:
▪ Bruk dekkebordsvognen DF kun til Dokaflex- og Dokamatic-bord.
▪ Bakkeklaring av støttene maks. 5 cm.
▪ Flytting med hydraulikken kjørt ut er forbudt.
▪ Kjøring er bare tillatt opptil en helning på
5 %.
- maks. bæreevne på 15 kN ved en helning på opptil 3 %.
- maks. bæreevne på 9 kN ved en helning på opptil 5%.
▪ Underlaget må være plant, stabilt og ha tilstrekkelig bæreevne (f.eks. betong).
▪ Vær spesielt forsiktig ved:
- høydefremspring
- trinn
- hull
- kraftig vind
▪ Rydd kjørestrekningen og hold den fri for
hindringer.
▪ Byggverksåpninger må enten stenges med
sklisikkert belegg med tilstrekkelig bæreevne, eller utstyres med tilsvarende sterk
kantavsperring.
▪ Transport av personer er ikke tillatt!
▪ Maks bordlengde 5 m. Flytt lengre bord
med 2 dekkebordsvogner DF.
▪ Bruk av andre flyttehjelpemidler er forbudt!
Unntak: Motor til dekkebordsvogn DF
▪ Maks. flyttehastighet 4 km/h (gangfart)!
▪ Ved lengre pauser eller parkering må forskalingen tas av.
▪ Etter flytting og parkering, må du sikre dekkebordsvognen mot utilsiktede bevegelser
(sett på parkeringsbremser, stoppeklosser
osv.).
▪ Det er forbudt å flytte dekkebordsvognen
med tilkoblet strømkabel.
▪ Krantransport kun med kranøyet som er tiltenkt dette (merket rødt).

Plassering eller posisjonering av
dekkebordet
➤ Etter hver flytting eller kjøring må du kontrollere:

▪ riktig posisjon for stikkbøylen til dekkestøttene

▪ og fastklemming av dekkestøttene i Dokamatic-dreiehodene.

Løfting og senking (med/uten last)
Det finnes to alternativer for hydraulisk løfting og senking:
▪ med håndpumpen
▪ med den elektriske løftemotoren
Utfør en posisjonskontroll før løfting.

Løfting manuelt
▪ Bruk pumpearmen
- Løftehastighet: 1 cm/dobbeltløft
- Maks. løftehøyde: 150,0 cm
- Overlastvern takket være innebygd trykkbegrensningsventil.

Løfting med løftemotor
▪ Trykk på den gjeldende knappen
-

Tilkobling: 220 V/50 Hz
Løftehastighet: 1 m/min
Maks. løftehøyde: 150,0 cm
Overlastvern takket være innebygd trykkbegrensningsventil.

Senking
▪ Åpne senkeventilen
- Juster senkehastigheten med ventilen

A

B

C

A
9216-205-01

B
9216-204-01

A Kranstropper 1-parts
B Kranøye

A Pumpespak
B Senkeventil
C Knapp

Følg bruksanvisningen "Motor til dekkebordsvogn DF"!
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Innretting
Med dekkebordsvognen DF kan Dokaflex- og Dokamatic-bord posisjoneres og innrettes nøyaktig.
Den medfølgende justeringshendelen brukes til å
innrette heavyduty styrerullene nøyaktig i kjøreretningen.
➤ Skyv justeringshendelen inn i grunnrammen helt til
stopp.
➤ Trykk justeringshendelen nedover.
Det tilsvarende hjulet løftes fra bakken og kan enkelt
settes i ønsket kjøreretning.
➤ Gå frem på samme måte på alle 4 hjulene.
➤ Skyv deretter bordet i den nøyaktig posisjonen.
➤ Løft bordene til ønsket høyde, og finjuster dem med
dekkestøtter.
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Støttehjul for dekkebordsvogn DF
VARSEL
Ved en bordhøyde fra 5,80 til 7,30 m må støttehjulet for dekkebordsvogn DF monteres
og kjøres ut på dekkebordsvogn DF.

Med aluminiumsramme DM 2,25m
J
I
H

Art. nr. 5860150000
a
c

b

d

g

G

e

E
F

h

i

D
K

f

h

a ... 1284 mm
b ... 580 mm
c ... 204 mm
d ... 500 mm
e ... 150 mm
f ... 1174 mm til 1866 mm
g ... 253 mm
h ... 200 mm
i ... 398 mm

B

A
9216-213-01

h ... 5,80 m til maks. 7,30 m

Brukseksempel
med stableramme DF
J
I
H
G

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Støttehjul for dekkebordsvogn DF
Dekkebordsvogn DF
Stableramme DF
Dekkestøtte Eurex 20 550
Bjelkeholder 8
Doka-bjelke H20 (fordelerbjelke)
Dokamatic dekkebordsramme 1,50 m
Diagonalkryss 18.250
Tårntilkobling komplett
Dokamatic dekkebord 2,50x5,00m
Aluminiumsramme DM 2,25m

E
F

h

D

➤ Hvis du bruker Dokamatic-dekkebordsrammer 1,50m, må du sørge for at H20-fordelerbjelkene er lange nok.

C

H

a

a

B
F
A
9216-207-01
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a ... min. 500 mm
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Montering
C

Plassering under dekkebordet

D

A
G
H
I
E

A
B
C
D
E
F
G
H
I
K

FORSIKTIG
➤ Monter alltid stikkbøylene til dekkestøttene
fra innsiden og utover, ellers blir kjøringen
blokkert.
➤ Støttehjulet må være skjøvet inn når det monteres
på dekkebordsvognen DF.
➤ Kjør og posisjoner dekkebordsvognen DF under
Dokaflex- eller Dokamatic-bordet.

F

Støttehjul for dekkebordsvogn DF
Dekkebordsvogn DF
Avstandsplate
Sikringsbøyle
Støttehjul 1 komplett
Støttehjul 2 komplett (kort side)
Sekskantskrue M16 x 45
Sekskantmutter M16
Skive 17
Drivenhet dekkebordsvogn DF

Kjøre ut støttehjulene
➤ Løft sikringsbøylen (D)

➤ Sikre dekkebordsvognen DF mot utilsiktede bevegelser (sett på parkeringsbremse, stoppeklosser
osv.).
➤ Skyv støttehjulet (A) under dekkebordsvognen DF.
➤ Kjøre ut støttehjulet (F) (kort side) min. 50 mm.
➤ Støttehjulet (F) (kort side) er på samme side som drivenheten (K) .

D

➤ Trekk ut hjulet helt til stopp.
Sikringsbøylen må låses på plass.

B

9216-210-01

D

K

F
9216-211-01

a

Kjøre inn støttehjulene

a ... 50 mm

➤ Bruk skruematerialet (unbrakoskrue M16x45 (G) ,
unbrakomutter M16 (H) og skive 17 (I) ) til festing.
x

➤ Løft sikringsbøylen (D)
➤ Skyv inn hjulet helt til stopp.
Sikringsbøylen må låses på plass.

B

G
H
I

C
A

9216-212-01

x ... Klaring

Hvis det er for mye klaring mellom U-profilene til dekkebordsvognen DF (B) og støttehjulet (A) , må
avstandsplatene (C) skrus med.
Trekk alle 4 skruene godt til.
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Feilanalyse
Lasten løftes ikke
Mulige årsaker:
▪ For tung last (> 1500 kg, inkludert stableramme)
▪ Oljemangel
▪ Skader eller deler i klem i den mekaniske styringen
▪ Defekt hydraulikkpumpe
▪ Feiljustert eller defekt overtrykksventil
▪ Manuell senkeventil utett (f.eks. pga. skitten olje))

Lasten løftes ikke helt opp
Mulig årsak:
▪ Oljemangel

Lasten senkes av seg selv
Mulige årsaker:
▪ For tung last (> 1500 kg, inkludert stableramme)
▪ Utett ledningssystem
▪ Feiljustert eller defekt overtrykksventil
▪ Utett tilbakeslagsventil i elektrisk hydraulikkpumpe
▪ Manuell senkeventil utett (f.eks. pga. skitten olje))
▪ Håndpumpens ventiler utette

Umulig å senke lasten
Mulige årsaker:
▪ Ved lave temperaturer (for tungtflytende hydraulikkolje)
▪ Tilstoppet strupeventil (f.eks. pga. skitten olje)
▪ Manuell senkeventil defekt
▪ Rørbruddsikring defekt

Rykkete løft eller fjæring av lasten

Hydraulikkslangene til motoren til
dekkebordsvogn DF kan ikke kobles
til/fra (hurtigkobling)
Mulige årsaker:
▪ Høyt trykk i hydraulikksystemet til dekkebordsvogn
DF
▪ Høyt trykk i hydraulikksystemet til motoren til dekkebordsvogn DF
▪ Rester av smuss på koblingsdeler
▪ Hurtiglåskobling defekt

Elektrisk hydraulikkpumpe fungerer
ikke.
Sjekk først om det er mulig å bruke håndpumpen. Hvis
ja, følgende
Mulige årsaker:
▪ Strømforsyning defekt
▪ Oljemangel
▪ Innkoblingsknapp defekt
▪ Elektromotor defekt (f.eks. kondensator)
▪ Mekanisk brudd (tannhjulspumpe, kobling)
▪ Skadede pumpepakninger

Hydraulikkhåndpumpen fungerer
ikke
Mulige årsaker:
▪ Oljemangel
▪ Brudd i det mekaniske drivsystemet (hendel, ledd,
stempel)
▪ Skadede eller slitte pakninger i pumpesystemet
▪ Mekanisk brudd (tannhjulspumpe, kobling)
▪ Pumpeventiler lekker

Mulige årsaker:
▪ Luft i slangesystemet eller i hydraulikksylinderen
▪ Skader eller deler i klem i den mekaniske styringen
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Konformitetserklæring

EU-samsvarserklæring
iht. EU-direktiv 2006/42/EU.
Produsenten erklærer herved at
Dekkebordsvogn DF, art.nr. 586080000
med hensyn til prinsipp og konstruksjonsmåte samt i den utførelse
den ble satt i omsetning av oss, oppfyller de gjeldende grunnleggende sikkerhets- og helsekrav til EU-direktivet.
Henvisning til relevante sertifiserte standarder:
▪ EN ISO 12100:2010
▪ EN 349:1993+A1:2008
Dokumentasjonsansvarlig
(iht. Maskindirektivet vedlegg II):
Harald Ziebula
Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten
Doka GmbH
Amstetten, 10.02.2020
Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten

Harald Ziebula
Administrerende direktør

Dipl.ing. Peter Reisinger
Prokurist / Leder Engineering
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