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Instrucţiuni de operare
A se păstra pentru utilizări viitoare
© by Doka GmbH, A-3300 Amstetten

Chingă de manevrare Dokamatic 13,00m
Nr.art. 586231000, 586231500 | începând cu anul de fabricaţie 2004
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Instrucţiuni de operare Chingă de manevrare Dokamatic 13,00m

Prezentarea produsului

a ... 13,00 m

 ▪ Cleme de prindere pentru manevrarea în siguranţă a 
stivelor de mese.

 ▪ Opritor de siguranţă pentru clemele de prindere.
 ▪ Manşonul de protecţie mobil, cu o lungime de 8 m, 

permite menţinerea unei poziţii orizontale în timpul 
manevrării şi protejează materialul chingii.

Datele de pe plăcuţa de inscripţionare 

Denumire: Chingă de manevrare Dokamatic 13,00m, 
chingă de manevrare Dokamatic 13,00m SN
Nr. art.: 586231000, 586231500
Greutate proprie: 10,5 kg (23,1 lbs)
Încărcarea admisibilă max.: 2.000 kg (4400 lbs)
Anul de fabricaţie: vezi pe plăcuţa de inscripţionare

Utilizarea conform destinaţiei 

Chinga de manevrare Dokamatic 13,00m este un dis-
pozitiv de ridicare, adecvat exclusiv manevrării meselor 
Doka de cofrare a planşeelor şi stivelor de panouri 
Doka.
Pentru fiecare unitate de mutare este nevoie de 2 
chingi de manevrare Dokamatic.

Întreţinere / verificare

 ▪ Reparaţiile vor fi efectuate doar de către producător!
 ▪ Doka nu răspunde de produsele modificate!

Înaintea fiecărei utilizări 

➤ Chingile de manevrare sunt dotate cu un manşon de 
protecţie care împiedică deteriorarea benzilor de 
ridicare propriu-zise.

➤ Verificaţi integritatea manşonului de protecţie şi a 
benzilor de ridicare.

La intervale regulate

 ▪ Verificarea dispozitivelor de ridicare de către un spe-
cialist, în conformitate cu prevederile legale naţio-
nale, trebuie efectuată la intervale regulate.  
În lipsa altor prevederi, verificarea trebuie efectuată 
cel puţin o dată pe an.

Depozitare

 ▪ Depozitaţi mijlocul de preluare a încărcăturii într-un 
loc uscat şi aerisit, ferit de influenţa intemperiilor şi a 
substanţelor agresive.

A Bandă de ridicare
B Clemă de prindere
C Manşon de protecţie
D Opritor de siguranţă pentru clemele de prindere

Capacitate portantă maximă:  
2000 kg / chingă de manevrare Dokamatic 13,00m

☞ Menţiune importantă:
 ▪ Este interzisă utilizarea neconformă destina-
ţiei!

 ▪ Este interzisă manevrarea meselor de 
cofrare a planşeelor /  
panourilor altor producători.

CB DA

9265-201-01

a

 ▪ Deteriorările de orice natură determină 
retragerea din uz a întregii chingi de mane-
vrare Dokamatic 13,00m.

 ▪ Tăbliţa de inscripţionare trebuie să fie pre-
zentă şi lizibilă
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Cleme de prindere

În funcţie de tipul de utilizare, este necesară demonta-
rea sau remontarea clemelor de prindere ale chingii de 
manevrare.

Dezasamblarea

➤ Îndepărtaţi şplintul.
➤ Extrageţi bolţurile.

Montare

➤ Demontaţi bolţurile şi şplintul de pe clemele de prin-
dere.

➤ Montaţi succesiv clemele de prindere pe banda de 
ridicare, în poziţia corectă.

➤ Asiguraţi cu bolţuri şi şplint.

Indicaţii generale

➤ Înaintea manevrării trebuie avute în vedere următoa-
rele puncte!

A Şplint
B Bolţuri

Păstraţi clemele de prindere asamblate cu bol-
ţuri şi şplintul, în vederea utilizării ulterioare.

C Bandă de ridicare
D Segment dreaptă 
E Element din tablă curbat

Acordaţi atenţie poziţiei corecte a clemelor de 
prindere pe chinga de manevrare:
 ▪ Segmentele drepte trebuie să fie poziţio-

nate faţă în faţă.
 ▪ Capătul elementului din tablă curbat trebuie 

să fie direcţionat în sus.

AVERTIZARE
➤ Montarea clemelor de prindere este permisă 

numai pe benzi de ridicare originale (chingă 
de manevrare Dokamatic 13,00m).

A B

9265-200-01

9265-200-02

D

E

C

☞  ▪ Agăţaţi încărcătura în mod simetric (poziţia 
centrului de greutate).

 ▪ Banda de ridicare trebuie să cuprindă întot-
deauna încărcătura.

 ▪ Acordaţi atenţie dispunerii corespunzătoare 
a chingii!

 ▪ Încărcaţi şi descărcaţi, transportaţi şi stivuiţi 
elementele astfel, încât să fie imposibil ca 
acestea să cadă, să se răstoarne sau să se 
desfacă.

 ▪ Depozitarea şi stivuirea elementelor sunt 
permis doar pe suprafeţe plane, cu o capaci-
tate portantă suficientă.

 ▪ Unghiul de înclinare  al cablurilor de ridi-
care max. 30°.

 ▪ Desprindeţi panoul doar după ce a fost 
depus în siguranţă. 

 ▪ Nu vă căţăraţi pe stivele de mese.

AVERTIZARE
➤ Plasarea chingii pe o singură latură este 

foarte periculoasă şi din acest motiv este 
interzisă!

9767-265-02

9265-205-01
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Manevrarea stivelor

cu cleme de prindere

Pentru manevrarea stivelor de mese se utilizează 
chinga de manevrare Dokamatic 13,00m cu cleme de 
prindere integrate.
 ▪ Masa Dokamatic
 ▪ Masă Dokaflex

Nr. maxim de panouri în stivă:

➤ Împingeţi complet clemele de prindere ale chingii de 
manevrare Dokamatic pe grinda transversală.

➤ Montaţi în acelaşi mod clemele de prindere ale celei 
de-a doua chingi de manevrare.

fără cleme de prindere

Pentru manevrarea de ex. a stivelor cu  
panouri Framax se utilizează chinga de manevrare 
Dokamatic 13,00m fără cleme de prindere.
 ▪ Panou Framax
 ▪ Panou Frami
 ▪ Panou preasamblat FF20
 ▪ Panou FF100 tec
 ▪ Rame Xbright

☞ Menţiune importantă:
Pericol de deteriorare a mesei din poziţia inferi-
oară în cazul utilizării chingii de manevrare fără 
cleme de prindere.

Masă Dokamatic 6 panouri
Masă Dokamatic S 4 panouri
Masă Dokaflex 5 panouri

☞ Menţiune importantă:
Montarea clemelor de prindere se va face 
întotdeauna la a doua grindă transversală de 
la marginea panoului.

A Chingă de manevrare Dokamatic 13,00m
B Clemă de prindere

Ambele cleme de prindere trebuie să fie mon-
tate pe laturile opuse ale aceleiaşi grinzi!

9767-281-01

9767-266-01

A

B

2

1

☞ Menţiune importantă:
În cazul meselor speciale trebuie avut în 
vedere:
 ▪ ieşirea mai mare în consolă a grinzilor trans-

versale
 ▪ greutatea mai mare
 ▪ solicitarea la întindere oblică a chingii de 

manevrare
Pentru consolidarea grinzilor transversale 
puteţi de ex. să prindeţi în cuie un panou de 
cofraj subţire.

AVERTIZARE
➤ Conform imaginii, ridicarea şi mutarea sunt 

permise doar dacă se evită alunecarea chin-
gilor de manevrare 13,00m şi deci o depla-
sare a încărcăturii.

9767-349-01

9764-235-01
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Manevrarea meselor individuale

Clemele de prindere integrate nu sunt împinse pe 
grinzile transversale, pentru a permite manevrarea 
chingii 13,00m de la sol. 
Clemele de prindere pot rămâne pe chingă sau, dacă 
este necesar, pot fi îndepărtate.

e ... cca. 1,0 cm

B Cleme de prindere

☞ Menţiune importantă:
Întotdeauna, la o ridicare a macaralei, se va 
manevra doar o singură masă!

AVERTIZARE
Pericol de cădere a popilor intermediari la 
mutare
➤ Popii intermediari cu cap de susţinere H20 

DF, şi cei care sunt asiguraţi numai contra 
răsturnării, trebuie îndepărtaţi înaintea ope-
raţiunii de manevrare.

➤ Popii intermediari, care sunt fixaţi cu capul 
intermediar DF şi nu sunt demontaţi, tre-
buie strânşi în mod suficient.

AVERTIZARE
➤ Transportul persoanelor este interzis!
➤ Înaintea operaţiunii de manevrare îndepăr-

taţi de pe masa de cofrare a planşeelor toate 
obiectele care nu sunt fixate (de ex. plăci de 
montaj).

➤ Înaintea manevrării controlaţi conexiunile 
dintre popi şi masa de cofrare a planşeelor.

9265-204-01

B

9767-265-01

☞ Mese cu benzi marginale premontate, 
respectiv dispunerea plăcilor pe întreaga 
lăţime.
Prinderea în cuie a unei grinzi (circa 15 x 5 x 
60 cm) împiedică deteriorarea benzii marginale 
de către chinga de manevrare sau ruperea şi 
desfacerea acesteia.

A Chingă de manevrare Dokamatic 13,00m
C Bandă marginală
D Grindă

Declaraţia de conformitate UE
conform Directivei 2006/42/CE.

Producătorul declară că produsul 
Chingă de manevrare Dokamatic 13,00m, nr. art. 586231000

Chingă de manevrare Dokamatic 13,00m SN, nr. art. 586231500
corespunde, pe baza concepţiei şi a modului de construcţie precum 
şi a modelului pus de noi în circulaţie, normelor de siguranţă şi pro-
tecţie a sănătăţii în vigoare, prevăzute în normele UE.
Au fost aplicate următoarele norme armonizate:
 ▪ EN ISO 12100:2010
 ▪ EN ISO 12100-2:2009
 ▪ EN 349:1993+A1:2008
 ▪ EN 1492-1:2000+A1:2008

Responsabil cu documentaţia 
(conform Directivei referitoare la maşini, Anexa II):

Ing. Johann Peneder
Josef Umdasch Platz 1

A-3300 Amstetten

Amstetten, 26.06.2015
Doka GmbH

Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten

Dipl.-Ing. Ludwig Pekarek
Director

Ing. Johann Peneder
Procurist / Şef R&D
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