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A jövőbeni használatra megőrzendő
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Doka rácsos tároló láda
1,70x0,80m
Cikkszám: 583012000

Az 1999-es évjárattól

a zsaluzás szakértői

Eredeti használati utasítás Doka rácsos tároló láda 1,70x0,80m

Termékleírás
Termékleírás

Minden felhasználás előtt

A Doka rácsos tárolóláda kizárólag apró alkatrészekhez használható szállító- és raktározóeszköz.

➤ meg kell vizsgálni, hogy a tárolóeszköz nem sérülte, vagy észrevehetően nem deformálódott-e.

☞

● A módosított termékekért a Doka nem vállal
felelősséget!
● Javításokat a berendezésen csak a gyártó
végezhet!
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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.
● Ne legyenek deformálódott és sérült paletták. Amennyiben a paletták mégis deformálódtak, a lemezek külső méretét ellenőrizni
kell. A mérési pontok közvetlenül a lemezek
alatt, mindenkor a külső oldalon legyenek.
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a ... 1710 mm
b ... 1132 mm
c ... 800 mm
d ... 100 mm
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A típustáblán álló adatok
Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Megnevezés: DOKA RÁCSOS TÁROLÓ LÁDA
1,70x0,80 m
Cikkszám: 583012000
Dead weight (Önsúly): 87,0 kg (191,8 lbs)
Max. teherbírás: 700 kg (1540 lbs)
Megeng. többletterhelés: 3 150 kg (6950 lbs)
Gyártási év: lásd a típustáblát
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névleges érték min. max.
1610
1600 1620
750
740 760

A rakat képző lemez
B típustábla
C merevítés

Berakodás
A
B
C
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➤ A csapóajtót (A) felemeljük és lehajtjuk.
➤ A rácsos tároló ládát a csapóajtó alsó éléig (B) rakjuk meg.
➤ A csapóajtót felhajtjuk és mindkét hevederbe (C)
befüggesztjük.
➤ A rácsos tároló ládát teljesen megrakjuk.
A csapóajtót biztonságosan akasszuk be!
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Doka rácsos tárolóláda 1,70x0,80m, mint raktározó eszköz

☞

● Rakatképzés az építkezés helyszínén (a
szabadban)A talaj lejtése nem haladhatja
meg a 3%-ot, max. 2 Doka 1,70x0,80m
rácsos tárolóládát szabad egymásra
helyezni. Üres ládákból nem képezhető
rakat!
● Rakatképzés a csarnokban:A talaj lejtése
nem haladhatja meg a 1%-ot, max. 5 Doka
1,70x0,80m rácsos tárolóládát szabad egymásra helyezni.
● Megrakott paletták tárolásánál alapvetően
ügyelni kell az állékonyságra és a helyes
rakatképzésre.

999234019 - 01/2011

3

a zsaluzás szakértői

Eredeti használati utasítás Doka rácsos tároló láda 1,70x0,80m

Doka rácsos tárolóláda 1,70x0,80m, mint szállító eszköz
Áthelyezés daruval
➤ Csak megfelelően beakasztott fedéllel
helyezhető át!

☞

● Egyszerre csak egy Doka 1,70x0,80 m-es
rácsos tároló ládát szabad áthelyezni.
● Használjon megfelelő függesztéket. (a megeng. terhelést vegye figyelembe) pl. Doka
négyágú lánc 3,20m cikkszám 588620000.
● Hajlásszög β max. 30°!

9234-200-01

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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