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Odborníci na bednění.

Textilní popruh Dokamatic 13,00m
Číslo výrobku: 586231000, 586231500 | od roku výroby 2004

Originální provozní příručka
Uchovejte pro pozdější použití

© by Doka GmbH, A-3300 Amstetten

© by Doka GmbH, A-3300 Amstetten

Originální provozní příručka Textilní popruh Dokamatic 13,00m

Zobrazení výrobku
A

B

Údržba / kontrola

C

D

▪ Opravy nechte provádět pouze výrobcem!
▪ Za upravené výrobky nepřebírá firma Doka žádné
ručení!

9265-201-01

a

a ... 13,00 m
A
B
C
D

Zvedací pás
Popruhová botka
Ochranná hadice
Pojistka proti vypadnutí popruhových botek

Před každým použitím
➤ Textilní popruhy jsou vybaveny ochrannou hadicí,
která chrání samotné zvedací pásy před poškozením.
➤ Zkontrolujte, zda nejsou ochranné hadice nebo zvedací pásy poškozeny.

▪ Popruhové botky pro bezpečné přemístění horních

▪ Při jakémkoliv poškození musí být vyřazen

▪
▪

▪ musí být umístěn dobře čitelný typový ští-

konstrukcí bednicích stolů ve stohu.
Pojistka proti vypadnutí popruhových botek
Pohyblivá ochranná hadice délky 8 m umožňuje při
přemísťování vodorovnou polohu a chrání textilní
materiál popruhu.

Údaje na typovém štítku
Označení: Textilní popruh Dokamatic 13,00m, Textilní
popruh Dokamatic 13,00m SN
Číslo výrobku: 586231000, 586231500
Vlastní hmotnost: 10.5 kg (23.1 lbs)
Max. nosnost: 2000 kg (4400 lbs)
Rok výroby: viz typový štítek

celý textilní popruh Dokamatic 13,00m.
tek.

V pravidelných intervalech
▪ Kontrola prostředků k uchopení břemen odborně

způsobilou osobou v souladu s národními zákonnými předpisy, musí být prováděna v pravidelných
intervalech.
Pokud není jinak předepsáno, musí být kontrola provedena minimálně jednou ročně.

Skladování
▪ Prostředky k uchopení břemen uchovávejte v

suchém a větraném prostředí a chraňte je před vlivy
povětrnosti a agresivních látek.

Předpokládané použití
Textilní popruh Dokamatic 13,00m je prostředek k
uchopení břemen, určený výhradně k přemísťování
bednicích stolů Doka a stohů prvků Doka.
Na každou přemísťovací jednotku jsou zapotřebí 2 textilní popruhy Dokamatic.
Max. nosnost:
2000 kg / textilní popruh Dokamatic 13,00m

☞▪

Důležitá informace:
Používání k jinému, než předpokládanému
účelu je zakázáno!
▪ Přemísťování bednicích stolů /
prvků jiných výrobců je zakázáno.
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Originální provozní příručka Textilní popruh Dokamatic 13,00m

Popruhové botky

Všeobecné pokyny

V závislosti na způsobu nasazení musí být popruhové
botky textilního popruhu demontovány nebo opět
namontovány.

➤ Před přemísťováním se řiďte následujícími body!
▪ Zavěste břemeno symetricky (v těžišti).
▪ Zvedací pás musí vždy obepnout břemeno.
▪ Dbejte na správnou polohu popruhu!
▪ Nakládejte, vykládejte, dopravujte a stohujte
prvky tak, aby nemohly vypadnout, převrátit
se nebo rozpadnout.
▪ Odstavujte a stohujte prvky pouze na rovných a dostatečně nosných plochách.
▪ Úhel sklonu úchytné součásti max. 30°.

Demontáž
➤ Odstraňte závlačku.
➤ Vytáhněte čep.
A

B

☞

9265-200-01

A Závlačka
B Čep

Uschovejte popruhovou botku smontovanou se
závlačkovým trnem a závlačkou pro další použití.

9767-265-02

▪ Odstraňte prvek ze závěsu teprve tehdy,
když je bezpečně odstavený.

▪ Nelezte na stoh prvků.

Montáž
➤ Demontujte čep a závlačku z popruhové botky.
➤ Nasaďte po sobě popruhové botky ve správné
poloze na zvedací pás.
➤ Zajistěte čepem a závlačkou.

VAROVÁNÍ
➤ Jednostranné umístění popruhů je velmi
nebezpečné a proto zakázané!

C
E
D
9265-200-02

C Zvedací pás
D Rovná strana
E Zalomený plech

Dbejte na správnou polohu popruhových
botek na textilním popruhu:
▪ Rovné strany musí směřovat proti sobě.
▪ Zalomený plech musí směřovat směrem
nahoru.

9265-205-01

VAROVÁNÍ
➤ Popruhové botky smí být montovány pouze
na originální zvedací pásy (Textilní popruh
Dokamatic 13,00m).
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☞

Přemísťování stohů
S popruhovými botkami
Pro přemístění horních konstrukcí bednicích stolů
ve stohu použijte textilní popruh Dokamatic 13,00m s
integrovanými popruhovými botkami.
▪ Bednicí stůl Dokamatic
▪ Bednicí stůl Dokaflex

☞

Důležitá informace:
U zvláštních provedení stolů dbejte na:
▪ větší vykonzolování příčného nosníku
▪ vyšší váha
▪ šikmý tah textilního popruhu
Pro zesílení příčného nosníku přibijte např.
pruh bednicí desky .

Důležitá informace:
Nebezpečí poškození spodního stolu, pokud je
textilní popruh použit bez popruhových botek.
9767-349-01

Bez popruhových botek

9767-281-01

Pro přemístění např. prvků Framax
ve stohu použijte textilní popruh Dokamatic 13,00m
bez popruhových botek.
▪ prvek Framax
▪ prvek Framax
▪ Panel FF20
▪ prvek FF100 tec
▪ rám Xbright

Max. počet prvků ve stohu:
Bednicí stůl Dokamatic
Bednicí stůl Dokamatic S
Bednicí stůl Dokaflex

☞

max. 6 prvků
max. 4 prvky
5 prvků

Důležitá informace:
Montáž popruhové botky vždy na druhém příčném nosníku od kraje prvku.

➤ Popruhové botky textilního popruhu Dokamatic
nasaďte úplně na příčný nosník.
1
A

9764-235-01

VAROVÁNÍ
➤ Vyobrazené překládání se smí provádět jen
v případě, když je zcela vyloučeno prokluzování textilních popruhů13,00m a přesunutí
nákladu.

B
2

9767-266-01

A Textilní popruh Dokamatic 13,00m
B Popruhová botka

Obě popruhové botky musí být nasazeny na
stejném nosníku v protilehlé poloze!
➤ Namontujte popruhové botky druhého textilního
popruhu stejným způsobem.
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Přemístění jednotlivých stolů
Integrované popruhové botky nejsou nasunuty na
příčných nosnících, aby se mohl textilní popruh 13,00m
obsluhovat ze země.
Popruhové botky mohou zůstat na popruhu nebo se
v případě potřeby sejmou.

☞

Stoly s předmontovanými okrajovými pruhy
resp. osazením bednicí deskou v plné šířce.
Fošna přibitá hřebíky (cca 15 x 5 x 60 cm)
zabraňuje, aby textilní popruh poškodil nebo
odtrhl okrajový pruh.
A

C

e

9767-280-01

D

e ... ca. 1,0 cm

B

A Textilní popruh Dokamatic 13,00m
C Okrajový pruh
D Fošna

9265-204-01

B Popruhové botky

☞

9767-265-01

Důležitá informace:
V průběhu jednoho zdvihu jeřábu smí být přemísťován pouze jeden bednicí stůl!
VAROVÁNÍ
Nebezpečí zřícení mezipodpěr při přemísťování
➤ Odstraňte před přemístěním mezipodpěry s přidržovací hlavicí H20 DF a ty, co
jsou zajištěny pouze proti převrácení.
➤ Mezipodpěry, které jsou připevněny
mezihlavicí DF a nejsou demontovány,
dostatečně zasuňte.
VAROVÁNÍ
➤ Přeprava osob je zakázána!
➤ Před přemístěním odstraňte z bednicího
stolu volné díly (např. výrovnávací pruhy).
➤ Před přemístěním zkontrolujte spoje mezi
stropními podpěrami a bednicími stoly.
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ES prohlášení o shodě
ve smyslu směrnice ES 2006/42/ES.
Výrobce prohlašuje, že výrobek
Textilní popruh Dokamatic 13,00m, číslo výrobku 586231000
Textilní popruh Dokamatic 13,00m SN, číslo výrobku
586231500
vzhledem ke své konstrukci, typu a rovněž provedením námi uvedeným do oběhu odpovídá příslušným základním bezpečnostním a
zdravotním požadavkům příslušné směrnice ES.
Byly použity následující harmonizované normy:
▪ EN ISO 12100:2010
▪ EN ISO 12100-2:2009
▪ EN 349:1993+A1:2008
▪ EN 1492-1:2000+A1:2008
Zmocněnec pro dokumentaci
(podle strojní směrnice příloha II):
Ing. Johann Peneder
Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten
Doka GmbH
Amstetten, 26.06.2015
Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten

Dipl.-Ing. Ludwig Pekarek
Jednatel

Ing. Johann Peneder
Prokurista / Vedoucí R&D
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