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Produkttegning

Leveringstilstand 

a ... 900, 1370, 2040 eller 2270 mm 
c ... 4260 mm 
d ... 5800 mm 
e ... 6350 mm 
f ... 5170 mm 
g ... 2450 mm 
h ... 4210 mm 
i ... 276 mm 
j ... 250 mm 
k ... 150 mm 
l ... 2200 mm 
m ... 770 mm

Data på typeskiltet

Betegnelse: Transport gaffel DM 1,5t justerbar, Trans-
port gaffel DM 1,5t justerbar SN
Egenvægt: 1134,0 kg
Maks. løfteevne: 1500 kg
Art. nr.: 586233000, 586233500
Fabrikationsår: se typeskiltet

Følgende punkter skal ubetinget overholdes ved hver 
opgave:

1. Må udelukkende anvendes til Dokadækborde. 
Maks. længde: 9,0 m.

2. 2-vejs kæder skal altid fastgøres ved den bageste 
ophængslaske og - afhængig af tyngdepunktet - 
ved en af de forreste ophængslasker.

3. Vær opmærksom på det korrekte tyngdepunkt ved 
transport af dækborde. Maks. till. excentricitet ved 
fuld belastning ± 15 cm.

4. Når transportgaflen sættes ned på jorden, skal alle 
personer holde en god sikkerhedsafstand til udsty-
ret for at undgå usikre situationer og udelukke 
enhver fare og risiko for kvæstelse.

5. Ved specielle bordkonstruktioner skal der træffes 
yderligere sikkerhedsforanstaltninger.

Tilladelig bæreevne
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VARSEL
 ▪ Den maksimale bæreevne gælder op til en 

afstand af lastens tyngdepunkt på 3,5 m.
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Tilsigtet brug

Dækbordsgaffel DM 1,5t justerbar er et løfteværktøj. 
Den anvendes til at transportere hhv. Dokamatic og 
Dokaflex dækborde (tilsigtet anvendelse).

Service / Kontrol

 ▪ Reparationer må kun foretages af producenten!
 ▪ Doka påtager sig intet ansvar for ændrede/manipu-

lerede produkter!

Før hver brug

➤Kontrolleres for beskadigelser eller synlige deforme-
ringer.

Regelmæssige intervaller

 ▪ Løfteudstyret skal kontrolleres med regelmæssige 
intervaller af en fagkyndig person i overensstem-
melse med de nationale lovbestemmelser.  
Hvis andet ikke er foreskrevet, skal kontrollen udfø-
res mindst én gang om året.

Opbevaring

 ▪ Løfteværktøjer skal opbevares "tørt og på et udluftet 
sted" samt beskyttet mod vejrliget og aggressive 
stoffer.

Valg af krankæder

a1 = a2 ... 2,2 m 
b1 ... 5,0 m (b2 ... 2,3 m) 
c1 ... 6,8 m (c2 ... 3,9 m) 
d ... 4,5 m 
β ... max. 30°

VARSEL
 ▪ Anden brug eller udvidet brug til andre ting 

er ikke i overensstemmelse med den tilsig-
tede brug og kræver skriftlig tilladelse fra 
Doka!

 ▪ Det er forbudt at transportere dækborde 
eller platforme fra andre producenter med 
den!

Løfteværktøj, der ikke overholder bestem-
melserne i nedenstående direktiver, skal 
straks kasseres.
 ▪ Svejsesøm uden revner eller hak.
 ▪ Ingen deformeringer.
 ▪ Typeskiltet og alle labels skal være til 

stede og være i god læsbar tilstand. 
 ▪ Løftestropper kontrolleret for skader og er 

i orden.

Nødvendig bæreevne for krankæden:
3500 kg (2-vejs, hældningsvinkel β op til 30°)

VARSEL
 ▪ Jo længere krankæden er (2-vejs kæde), 

desto mere vandret bliver transportgaflen i 
belastet og ubelastet tilstand.

 ▪ Hældningsvinkel β maks. 30°!
 ▪ Anbefalet længde på krankæden 

min. 5,0 m + løftestrop 2,2 m.
 ▪ Ved dækborde, der er over 5,0 m lange, 

skal den bageste krankæde forlænges med 
ca. 1,0 m, for at transporten af bordene 
foregår i vandret stilling. Denne proces skal 
kontrolleres, hver gang grejet skal anven-
des første gang på byggepladsen.

Er kranens løftehøjde i øverste etage ikke er 
tilstrækkelig, kan der anvendes kortere kran-
kæder, dog skal følgende punkter overholdes.
 ▪ Hældningsvinkel β maks. 30°!
 ▪ Længde på krankæden 

min. 2,3 m + løftestrop 2,2 m.
 ▪ Anvend kæder med justerbare længder.

9270-246-01
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Funktionsbeskrivelse

Parkeringsposition

Nem på- og afmontering af 2-vejs kæden, da udligge-
ren automatisk hælder nedad ved parkeringen.

a ... Justeringsområde for tyngdepunkt

Vippebeslag

Vippebeslaget bruges som skridsikring under transport 
af Dokamatic eller Dokaflex dækborde.

Styrewirer

Styrewirerne bruges til nem og sikker styring af trans-
portgaflerne, når de skal køres ind under Doka dækbor-
dene.

Gaffelafmærkning

b1 ... 1000 mm 
b2 ... 2000 mm (tyngdepunktsmærke) 
b3 ... 3000 mm 
b4 ... 4000 mm 
b5 ... 5000 mm

Info:
Til hver transport er en så vidt mulig vandret bordposi-
tion ønskværdig.

Når den optimale position for et bestemt dækbord er 
konstateret, kan mærkerne på gaflen bruges som 
afmærkning for placeringen ved efterfølgende trans-
porter af samme bordtype.
Mærkerne er desuden en meget synelig advarsel for 
mandskabet når gaflen er i lufteb.

Mulig forkert brug

A Gaffelprofil (justerbar)
D Gaffelafmærkning
E Styrewire d10/5000 mm
F Vippebeslag
G Løftestrop 1
H Løftestrop 2

B 2-vejs kæde
G Løftestrop 1
H Løftestrop 2

F Vippebeslag

9270-247-01

H

D

E
F

G

A

9270-240-01

a

G H

B

a

9270-235-01

F

E Styrewire d10/5000 mm

FORSIGTIGT
Fare for kvæstelser!
➤Det er forbudt at løfte dækboirdsgaflen 

(f.eks. med stabler eller løftestropper) neden 
under gaffelprofilerne!

9270-234-01

E

9270-248-01
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b2

b3

b4

b5

9270-254-01
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Aflæsning på byggepladsen

Med Dokamatic transport båndstrop 
13,00m

➤Læs transportgaflen af lastbilen med 2 Dokamatic 
transport båndstropper 13,00m.

Med integrerede løftestropper

➤Løsn begge løftestropper fra deres parkeringsposi-
tion.

➤Sæt løftestrop 2 ind i den første krankrog.
➤Drej løftestrop 1 over til modsat side af udliggeren og 

sæt den ind i den anden krankrog. På den måde bli-
ver transportgaflen læsset vandret af.

J Tyngdepunktsmærke
K Dokamatic transport båndstropper 13,00m

G Løftestrop 1
H Løftestrop 2
J Tyngdepunktsmærke
L Parkeringsposition for løftestropper

9270-241-01

K J

H

G

L

9270-242-01

H J G
G
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Montage

➤Læg gaflen ned på plan jord.
➤Tag gaffelbolt D37 ud af pos. 1.

➤Løsn løftestrop 1 fra dens parkeringsposition.

➤Sæt løftestrop 1 ind i krankrogen på første kæde på 
2-vejs krankæden.

➤Løft udliggeren op med kranen.

➤Sæt gaffelbolt D37 om fra pos. 1 til pos. 2 og lås den 
fast med hårnål d6.

➤Tag gaffelbolt D37 ud af pos. 3.

Udliggerrøret drejer fremad.

➤Under kranaktiviteter skal alle personer 
holde en god sikkerhedsafstand til transport-
gaflen for at undgå usikre situationer og ude-
lukke enhver fare eller risiko for kvæstelse.

I Gaffelbolt D37
M Hårnål d6

G Løftestrop 1
L Parkeringsposition for løftestropper

G Løftestrop 1

9270-251-01

9270-247-04

1

I
M

L G

9270-249-01

9270-200-01

G

I Gaffelbolt D37
M Hårnål d6

B Standerrør
C Udliggerrør
I Gaffelbolt D37
M Hårnål d6

9270-201-01

9270-247-02

2

M
I

9270-202-01

B

C
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➤Sæt gaffelbolt D37 ind i standerrøret pos. 3 igen og 
lås den fast med hårnål d6.

➤Sænk krankæden ned, indtil krankrogen på den 
anden kæde er klar til at gribe løftestrop 2.

➤Løsn løftestrop 2 fra dens parkeringsposition og sæt 
den på krankrogen.

➤Løft hele transportgaflen med kran.
Transportgaflen svæver frit

➤Tag gaffelbolt D37 ud af pos. 2.

➤Sæt transportgaflen ned og sænk forsigtigt udligge-
ren til parkeringsposition.

➤Sæt gaffelbolt D37 om fra pos. 2 til pos. 4 og lås den 
fast med hårnål d6.
Udliggerforbinderen er spærret.

Info:
Der kræves et mobilt stillads.

a ... ca. 2000 mm

➤Nu er dækbordsgaflen klar til brug.

Info:
Under udførelsen af hele opgaven må der ikke sidde en 
gaffelbolt i pos. 2!

H Løftestrop 2

I Gaffelbolt D37
M Hårnål d6

9270-203-01

H

9270-204-01

9270-247-02

2

I
M

I Gaffelbolt D37
M Hårnål d6

rigtigt: forkert:

9270-205-01

a

92
70

-2
47

-0
3

4I
M

9270-255-02

4 2

9270-255-01
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Indstilling af gaffelbredden

Gaffelbredder a1 - a4 
a1 ... 900 mm 
a2 ... 1370 mm 
a3 ... 2040 mm 
a4 ... 2270 mm

➤Tag alle 3 gaffelbolte D37 ud af pos. 8. 
➤Forskyd den første gaffelprofil parallelt med den 

anden gaffelprofil indtil det ønskede breddemærke.
➤Bolt alle 3 gaffelbolte D37 fast i pos. 8 og lås dem 

fast med hårnål d6. 

➤Forskyd den anden gaffelprofil parallelt med den før-
ste indtil samme breddemærke.

Anvendelse sammen med Dokaflex 
dækborde

Anvendelse sammen med Dokamatic 
dækborde

Gaffelbredder a1 - a4 
a1 ... 900 mm 
a3 ... 2040 mm 
a4 ... 2270 mm 
Bordbredder 
b ... 1950 mm 
c ... 2450 mm

A Gaffelprofil

➤Gaffelprofilerne skal altid justeres enkeltvis.
➤Gaffelprofilerne skal være placeret symme-

trisk. 

VARSEL
 ▪ Transportgaffel DM 1,5t skal hvile på en 

plan flade og udliggeren stå i parkeringspo-
sition.

2,27m

2,04m

1,30m

0,90m

2,27m

2,04m

1,30m

0,90m

a
1

a
2

a
3

a
4

92
70

-2
50

-0
1

A

9270-236-01
2,27m

2,04m

1,30m

0,90m

8

9270-237-01

a1

9270-225-01

b

a1

9270-226-01

c

a4

9270-227-01 9270-228-01

a1 a1

a4

b c
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Anvendelse sammen med Dokamatic 
dækborde og Staxo

Anvendelse sammen med Dokamatic 
dækbordsramme 1,50m

Ved Dokamatic dækborde

Ved Dokaflex dækborde

Gaffelbredder a1 - a4 
a1 ... 900 mm 
a3 ... 2040 mm 
a4 ... 2270 mm 
Bordbredder 
b ... 1950 mm 
c ... 2450 mm

Undtagelse

Er der ikke foretaget nogen indstilling af gaffelbredden 
(leveringstilstand), så kan gaflen sættes på under 
Dokamatic dækbordsramme 1,50m.

a1 ... 900 mm

VARSEL
Borde med Dokamatic dækbordsramme 
1,50m skal altid løftes ved yderkanten, under 
dragerne, der stikker frem.

a3

b c

a4

a3

9270-233-019270-232-01

a3

c

a4

a3

b

9270-229-01 9270-231-01

9270-230-01

c

a4

ADVARSEL
➤Det er meget vigtigt at forbinde transportgaf-

fel DM 1,5t fast med Dokamatic dækbords-
ramme 1,50m med laststropper, ellers er der 
risiko for at de vælter.

➤Til montering af laststropperne skal der bru-
ges et mobilt stillads.

A Laststrop
B Dokamatic dækbordsramme 1,50m

Laststroppernes bæreevne: min. 2000 kg.

A

B

a1

9270-238-01



Original driftsvejledning Dækbordsgaffel DM 1,5t justerbar

11999270008 - 07/2020

Ekstra forholdsregler ved kantborde osv.

Kantbord med bjælke

Ekstra forholdsregel:
Doka-dragere H20 monteres på langs af gaffelretnin-
gen på gaffelprofilen.

Højde bjælke op til 20 cm

b ... maks. 200 mm

➤Stil Doka drager H20 på gaflen.
➤Skub monteringsvinklen på bjælkeklemmen ind på 

gaffelprofilen.
➤Læg samlingspladen på bjælkeklemmen over Doka 

drager H20 og skru den fast på vinklen med seks-
kantmøtrik.

ADVARSEL
Risiko for at dækbordet kan falde ned!
Når der anvendes Doka dragere H20, bliver 
vippebeslaget deaktiveret som skridsikring.
➤Brug ikke transportgaflen til standard løfte-

opgaver, når Doka dragere H20 er påmonte-
ret!

A Bjælkeklemme H20 til gaffel 1,5t
E Kantbord med bjælke
F Doka drager H20 2,65m

B Monteringsvinkel
C Samlingsplade
D Sekskantmøtrik 15,0 (str. 30 mm)

9270-216-01

b

A

F

E

9270-217-01

C

B

D
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Højde bjælke op til 60 cm

a ... 2250 mm 
b ... maks. 600 mm

➤Stil to styk påbygningsprofiler H20 lodret på jorden.
➤Skru 4 styk Doka dragere H20 2,65m fast sammen 

med påbygningsprofilerne (str. 30 mm).

➤ Indstil gaffelbredden til 900 mm.
➤Stil den formonterede enhed på dækbordsgaflen og 

monter den med bjælkeklemmen.

A Bjælkeklemme H20 til gaffel 1,5t
I Påbygningsprofil H20 for gaffel 1,5t
E Kantbord med bjælke
F Doka drager H20 2,65m

I Påbygningsprofil H20 for gaffel 1,5t
J Sekskantskrue M20x70
K Skive R22
L Sekskantmøtrik M20 selvlåsende (str. 30 mm)
M Doka drager H20 2,65m (4 styk)

VARSEL
Montering af påbygningsprofil H20 kun tilladt 
ved en gaffelbredde på 900 mm!

9270-214-01

a

b

A

F

E

I

9270-220-01

KL JI M

A Bjælkeklemme H20 til gaffel 1,5t
I Påbygningsprofil H20 for gaffel 1,5t 

9270-218-01

I

A
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Dokamatic dækborde på tværs af 
gaffelretningen

Ekstra forholdsregel:
Doka-dragere H20 monteres på tværs af gaffelretnin-
gen på gaffelprofilen.

a ... Dragerlængde = min. b/3 (maks. 1,80 m) 
b ... Bordlængde 
c ... maks. 300 mm

➤Stil Doka drager H20 på gaflen.
➤Skub monteringsvinklen på bjælkeklemmen ind på 

gaffelprofilen.
➤Læg samlingspladen på bjælkeklemmen over Doka 

drager H20 og skru den fast på vinklen med seks-
kantmøtrik.

Dokaflex dækborde på tværs af 
gaffelretningen

Ekstra forholdsregel:
Ved større bordbredder er ekstra fiksering af Dokaflex 
dækbordene nødvendig (f.eks. med spændebånd, 
kæder osv.)
Hvis bordets bredde er mindre end den 3-dobbelte gaf-
felbredde, er fiksering ikke nødvendig.

a ... Gaffelbredde
b ... maks. 3 x gaffelbredde

ADVARSEL
Risiko for at dækbordet kan falde ned!
Når der anvendes Doka dragere H20, bliver 
vippebeslaget deaktiveret som skridsikring.
➤Brug ikke transportgaflen til standard løfte-

opgaver, når Doka dragere H20 er påmonte-
ret!

A Bjælkeklemme H20 til gaffel 1,5t
E Dokamatic dækbord
F Doka drager H20 

B Monteringsvinkel
C Samlingsplade
D Sekskantmøtrik 15,0 (str. 30 mm)

AF

E

9270-215-01

a

b

c c

9270-219-01

DC

B

C Dokaflex dækbord

9270-256-01

a

b

C
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Transport over to etager

Ekstra forholdsregel:
Udliggeren på dækbordsgaflen kan forlænges med ver-
tikal forlænger DM 1,5t 3,30m.

a ... 7500 mm

Montering vertikal forlænger

Info:
Ved gaffelakslerne anvendes der hårnåle d6 i stedet for 
split. De sidder til højre og venstre i gaffeljusteringspro-
filen (reserve). 

➤Læg gaflen ned på plan jord.
➤Tag gaffelbolt D37 ud af pos. 1.
➤Løsn løftestrop 1 fra dens parkeringsposition.

➤Sæt løftestrop 1 ind i krankrogen på første kæde på 
2-vejs krankæden.

➤Løft udliggeren op med kranen.
➤Tag gaffeaksel D37 ud af pos. 5.

F Vertikal forlænger DM 1,5t 3,30m

➤Under kranaktiviteter skal alle personer 
holde en god sikkerhedsafstand til transport-
gaflen for at undgå usikre situationer og ude-
lukke enhver fare eller risiko for kvæstelse.

F

9270-210-01

a

92
70

-2
06

-0
2

G Løftestrop 1

O Gaffelaksel D37
P Akselskive
R Split

1

9270-200-01

G

9270-247-06

5

O

P R

9270-201-01
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➤Løft udliggeren helt ud af gaffeljusteringsprofilet og 
læg den ned på kanttræ på jorden.

➤Tag gaffelbolt D37 ud af pos. 3.
➤Tag gaffeaksel D37 ud af pos. 6.
➤Skil udliggerrør og standerrør ad.
➤Sæt gaffelbolt D37 ind i standerrøret pos. 3 igen og 

lås den fast med hårnål d6.

➤Saml vertikal forlængeren og  
standerrøret.

➤Lås gaffeaksel D37 fast i pos. 6. Sæt akselskiven på 
og lås den fast med hårnål d6.

➤Sæt gaffelbolt D37 ind i pos. 4 og lås den fast med 
hårnål d6.

➤Tag begge gaffelbolte D37 på vertikal forlængeren 
ud af pos. 7.

➤Saml vertikal forlængeren og  
udliggerrøret.

➤Sæt begge gaffelbolte D37 ind i pos. 7 igen og lås 
dem fast med hårnål d6.

➤Sæt løftestrop 1 ind i krankrogen på første kæde på 
2-vejs krankæden.

➤Løft udliggeren op med vertikal forlængeren og før 
den ind i gaffeljusteringsprofilen.

➤Sæt gaffelaksel D37 ind i pos. 5, sæt akselskiven på 
og lås den fast med hårnål d6.

➤Sænk krankæden ned, indtil krankrogen på den 
anden kæde er klar til at gribe løftestrop 2.

➤Løsn løftestrop 2 fra dens parkeringsposition og sæt 
den på krankrogen.

➤Nu er dækbordsgaflen klar til brug.

B Standerrør
C Udliggerrør
D Forskallingsbræt

B Standerrør
C Udliggerrør
F Vertikal forlænger DM 1,5t 3,30m

6

9270-211-01

CB

3 3

D

4

7

6

9270-212-01

C

F

B

G Løftestrop 1
M Hårnål d6
O Gaffelaksel D37
R Akselskive

G Løftestrop 1
H Løftestrop 2

9270-247-07

5

O

M

R

9270-213-01

G

9270-222-01

H

G
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Flytning

➤Kør dækbordet med DoKart plus hen til transportste-
det.

➤Stil bordet ned.
➤Kør DoKart plus ud (det næste bord kan allerede nu 

klargøres til transport).

➤Løsn begge løftestropper fra deres parkeringsposi-
tion og sæt dem på krankrogen.

a ... Justeringsområde for tyngdepunkt

➤Løft dækbordsgaflen med kran.
➤Kør dækbordsgaflen ind under bordet.

➤Løft dækbordet op med dækbordsgaflen, kør det ud 
og transporter det.

➤Stil dækbordet op på næste arbejdssted.

ADVARSEL
Risiko for at mellemstøtterne kan vælte 
under flytning
➤Mellemstøtter med topstykke H20 DF og 

støtter, der kun er sikret mod at vælte, skal 
fjernes før transporten.

➤Mellemstøtter, der er fastgjort med mellem-
hoved DF og ikke er afmonteret, skal træk-
kes tilstrækkeligt langt ind.

ADVARSEL
➤Det er forbudt at transportere personer!
➤Før transporten skal løse dele (f.eks. pas-

strimler) fjernes fra dækbordet.
➤Før transporten skal samlingerne mellem 

stålrørsstøtter og dækbord kontrolleres.
➤Lås stålrørsstøtterne fast med afsætnings-

bøjlerne før transporten.

➤Under kranaktiviteter skal alle personer 
holde en god sikkerhedsafstand til transport-
gaflen for at undgå usikre situationer og ude-
lukke enhver fare eller risiko for kvæstelse.

Følg driftsvejledningen "DoKart plus"!

9270-253-01

9270-240-01

a
a

ADVARSEL
➤Før det sættes ned, skal samlingerne mel-

lem stålrørsstøtter og dækbord kontrolleres.
➤Før det sættes ned, skal det kontrolleres, om 

stålrørsstøtterne er låst fast sammen med 
afsætningsbøjlerne.

9270-258-01

9270-209-01

9270-239-01
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Afmontering

Udligger i parkeringsposition.
➤Tag gaffelbolt D37 ud af pos. 4.

Info:
Der kræves et mobilt stillads.

a ... ca. 2000 mm

➤Løft hele transportgaflen med kran.
Transportgaflen svæver frit

➤Sæt gaffelbolt D37 om fra pos. 4 til pos. 2 og lås den 
fast med hårnål d6.

➤Sænk udliggerrøret ned.
➤Sænk krankæden ned, indtil krankrogen på den 

anden kæde er klar til at gribe løftestrop 2.

➤Løsn løftestrop 2 af krankrogen og sæt den i parke-
ringsposition.

➤Tag gaffelbolt D37 ud af pos. 3.
➤Forbind udliggerrøret med standerrøret, sæt gaffel-

bolt D37 ind i pos. 3 igen og lås den fast med hårnål 
d6.

➤Under kranaktiviteter skal alle personer 
holde en god sikkerhedsafstand til transport-
gaflen for at undgå usikre situationer og ude-
lukke enhver fare eller risiko for kvæstelse.

I Gaffelbolt D37
M Hårnål d6

I Gaffelbolt D37
M Hårnål d6

9270-205-01

a

92
70

-2
47

-0
3

4I
M

9270-247-02

2

I
M

9270-204-01

C Udliggerrør
H Løftestrop 2

B Standerrør
C Udliggerrør
I Gaffelbolt D37
M Hårnål d6

9270-203-01

H

C

9270-202-01

B

C

92
70

-2
47

-0
5

3

I

M
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➤Tag gaffelbolt D37 ud af pos. 2.

➤Læg udliggeren ned med kran.

➤Løsn løftestrop 1 af krankrogen og sæt den i parke-
ringsposition.

➤Sæt gaffelbolt D37 om fra pos. 2 til pos. 1 som trans-
portsikring og lås den fast med hårnål d6.

➤Bundt styrewirerne transportsikkert.

I Gaffelbolt D37
M Hårnål d6

FORSIGTIGT
Fare for kvæstelser!
➤Pas på hænderne!

E Styrewirer
I Gaffelbolt D37
M Hårnål d6

9270-201-01

9270-247-02

2

M
I

9270-257-01

9270-251-01

E
9270-247-04

1

I
M
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Original driftsvejledning Dækbordsgaffel DM 1,5t justerbar Produktoversigt

Produktoversigt[kg]Artikel nr.

Transport gaffel DM 1,5t justerbar 1134,0 586233000
Transport gaffel DM 1,5t justerbar SN 1134,0 586233500
Umsetzgabel DM 1,5t verstellbar

Vertikal forlænger DM 3,30m 240,0 586235000
Vertikalverlängerung DM 3,30m

Bjelkeklemme H20 for gaffel 4,5 586236000
Aufsatzklemme H20 für Gabel

Påbygningsprofil H20 for gaffel 34,1 586237000
Aufsatzprofil H20 für Gabel

Galvaniseret
Længde: 634 cm
Bredde: 245 cm
Højde: 507 cm
Leveringstilstand: klappet sammen
Følg driftsvejledningen!

Galvaniseret
Højde: 352 cm

Galvaniseret
Højde: 45 cm

Galvaniseret
Længde: 83 cm
Højde: 52 cm
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Overensstemmelseserklæring

EF-overensstemmelseserklæring
iht. direktiv 2006/42/EF.

Producenten erklærer hermed, at produktet
Dækbordsgaffel DM 1,5t justerbar, Art.-nr. 586233000

Dækbordsgaffel DM 1,5t justerbar SN, Art.-nr. 586233500
på baggrund af sit design og konstruktionsmåden, samt i den af os 
markedsførte udførelse er i overensstemmelse med de væsentlige 
grundliggende sikkerheds- og sundhedskrav i de relevante EF-
direktiver.
Anvendte harmoniserede standarder:
 ▪ EN ISO 12100:2010
 ▪ EN 13155:2009

Bemyndiget person for dokumentationen 
(iht. Maskindirektivet, bilag II):

Dipl.-Ing. Ludwig Pekarek
Josef Umdasch Platz 1

A-3300 Amstetten

Amstetten, 10-09-2018
Doka GmbH

Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten

Dipl.-Ing. Ludwig Pekarek
Direktør

Dipl.-Ing. Peter Reisinger
Prokurist / Chef Engineering
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