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Instrucţiuni de operare Furca transport Doka DM 1,5t, reglabilă

Prezentarea produsului
Datele de pe plăcuţa de inscripţionare
l

Denumire: Furcă transport DM 1,5t reglabilă, Furcă
transport DM 1,5t reglabilă SN
Greutate proprie: 1134,0 kg
Capacitatea portantă max.: 1500 kg
Nr. art.: 586233000, 586233500
Anul de fabricaţie: vezi pe plăcuţa de inscripţionare

i

g

e

m

Starea la livrare

9270-208-01

e

Capacităţi portante admise

25.0
22.5
20.0
17.5

Încărcare utilă [kN]

a ... 900, 1370, 2040 sau 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

a

k

d

La fiecare utilizare respectaţi în mod obligatoriu următoarele:
1. Utilizaţi exclusiv pentru mesele de cofrare Doka.
Lungime max. 9,0 m.
2. Fixaţi întotdeauna lanţul cu 2 fire la punctul de
ancorare din spate şi, în funcţie de poziţia centrului
de greutate, la unul din punctele de ancorare din
faţă.
3. În timpul transportului meselor aveţi grijă la poziţia
corectă a centrului de greutate.
Deviere max. admisă la încărcare completă ± 15
cm.
4. La aşezarea furcii de transport la sol, toate persoanele trebuie să respecte o distanţă de siguranţă
suficientă faţă de echipament, pentru a evita pericolele şi a elimina riscul de accidentare.
5. În cazul meselor cu geometrii
speciale sunt necesare măsuri de siguranţă
suplimentare.
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9270-100
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Centrul de greutate al încărcării [m]

MENȚIUNE
▪ Capacitatea portantă maximă este valabilă
până la o distanţă de 3,5 m între centrele de
greutate ale încărcării.
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Instrucţiuni de operare Furca transport Doka DM 1,5t, reglabilă

MENȚIUNE
▪ O altă utilizare sau o utilizare care depăşeşte acest cadru nu este conformă şi necesită aprobarea scrisă a firmei Doka!
▪ Mutarea meselor, sau platformelor altor producători este interzisă!

Capacitatea portantă necesară a lanţurilor de ridicare
în macara:
3500 kg (cu două fire, unghi de înclinare β până la
30°)

a2

a1

b2

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

c1

Întreţinere / verificare

c2

"Furca de transport DM 1,5t reglabilă" este un dispozitiv de ridicare. Este conceput pentru repoziționarea
meselor Dokamatic și Dokaflex (Utilizarea conform
destinaţiei).

Alegerea lanţurilor de suspendare la
macara

b1

Utilizarea conform destinaţiei

Înaintea fiecărei utilizări

Trebuie imediat retrase dispozitivele de ridicare care nu corespund următoarelor criterii:
▪ Cordoane de sudură fără fisuri şi crăpături.
▪ Fără deformări.
▪ Plăcuţa de construcţie şi toate etichetele
trebuie să fie disponibile şi lizibile.
▪ Chingile de ridicare trebuie verificate pentru a constata dacă prezintă deteriorări şi
trebuie să fie conforme.

La intervale regulate
▪ Verificarea dispozitivelor de ridicare de către un spe-

cialist, în conformitate cu prevederile legale naţionale, 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.

d

➤ Verificaţi existenţa unor deteriorări sau a unor deformări vizibile.

9270-246-01

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°

MENȚIUNE
▪ Cu cât este mai lung lanţul de ridicare în
macara (cu 2 fire), cu atât este mai orizontală poziţia furcii de transport cu sau fără
încărcare.
▪ Unghiul de înclinare β max. 30°!
▪ Lungimea recomandată a lanţului de ridicare în macara
min. 5,0 m + chingă de ridicare 2,2 m.
▪ La mesele cu o lungime mai mare de 5,0 m
prelungiţi lanţul din spate cu cca 1,0 m, pentru a obţine o poziţie orizontală în timpul
transportului meselor. Verificaţi această
operaţie la fiecare primă utilizare pe şantier.
Dacă înălţimea de ridicare a macaralei nu
ajunge la primul etaj, se pot utiliza lanţuri de
ridicare în macara mai scurte, cu condiţia respectării următoarelor puncte.
▪ Unghiul de înclinare β max. 30°!
▪ Lungimea lanţului de ridicare în macara
min. 2,3 m + chingă de ridicare 2,2 m.
▪ Utilizaţi lanţuri cu lungimi reglabile.

4
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Descrierea modului de funcţionare

Cabluri de ghidaj
Cablurile de ghidaj servesc la ghidarea mai simplă şi
mai sigură a furcii de transport atunci când este introdusă sub mesele de cofrare Doka.

G
H

E

F

E

9270-234-01

E Cablu de ghidaj d10/5000 mm

A

Marcaj furcă
D

b5

9270-247-01

A
D
E
F
G

b4

Braţ furcă (reglabil)
Marcaj furcă
Cablu de ghidaj d10/5000 mm
Manetă de blocare
Chingă de ridicare 1

b3
b2
b1

H Chingă de ridicare 2
9270-248-01

Poziţia de staţionare
Agăţarea şi desprinderea uşoară a lanţului cu 2 fire,
deoarece braţul se înclină automat în jos.

Notă:
Pentru fiecare proces de mutare este necesară o poziţie orizontală a mesei.

B

G

b1 ... 1000 mm
b2 ... 2000 mm (marcaj centru de greutate)
b3 ... 3000 mm
b4 ... 4000 mm
b5 ... 5000 mm

H

a
a

9270-240-01

a ... Zona de reglare pentru poziţia centrului de greutate
B Lanţ cu 2 fire
G Chingă de ridicare 1
H Chingă de ridicare 2

Maneta de blocare
Maneta de blocare serveşte ca dispozitiv de siguranţă
împotriva alunecării în timpul transportului meselor
Dokamatic sau Dokaflex.

După ce poziţia unei anumite mese a fost stabilită, marcajele furcii servesc ca semne de memorare pentru
poziţionarea meselor de acelaşi tip, la urmatoarea
mutare.
Suplimentar, marcajele sunt şi un semnal optic de avertizare pentru personalul şantierului când furca este suspendată.

Posibile utilizări eronate
ATENŢIE
Pericol de strivire!
➤ Ridicarea (de ex. cu stivuitor sau benzi de
ridicare) de sub braţele furcii este interzisă!

F

9270-235-01

F Manetă de blocare
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Instrucţiuni de operare Furca transport Doka DM 1,5t, reglabilă

Descărcarea pe şantier
Cu chingă de manevrare Dokamatic
13,00m
➤ Descărcaţi furca de transport din camion folosind 2
bucăţi chingi de manevrare Dokamatic de 13,00m.

K

J

9270-241-01

J Marcaj centru de greutate
K Chingi de manevrare Dokamatic 13,00m

Utilizarea chingilor de ridicare
integrate
➤ Desfaceţi cele două chingi de ridicare din poziţia iniţială.
➤ Suspendaţi chinga de ridicare 2 în primul cârlig de
macara.
➤ Pivotaţi chinga de ridicare 1 pe partea opusă a braţului şi suspendaţi-o în al doilea cârlig de macara.
Acest lucru garantează o descărcare orizontală a
furcii de transport.

G
H

J

G

9270-242-01

G

H

G
H
J
L

6

L

Chingă de ridicare 1
Chingă de ridicare 2
Marcaj centru de greutate
Poziţie iniţială pentru benzile de ridicare
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Montajul
➤ În timpul activităţilor executate cu macaraua,
toate persoanele trebuie să respecte o distanţă de siguranţă suficientă faţă de furca de
transport, pentru a evita pericolele şi pentru
a elimina riscul de accidentare!

➤ Introduceţi bolţul furcii D37 din poz. 1 în poz. 2 şi
asiguraţi-l cu splint elastic d6.

➤ Puneţi furca pe suprafaţă plană.
➤ Scoateţi bolţul furcii D37 din poz. 1.

1

I
M

2

9270-247-04

I

M

9270-251-01
9270-247-02

I

Bolţ furcă D37

M Splint elastic d6
9270-201-01

➤ Desfaceţi chinga de ridicare 1 din poziţia iniţială.
I Bolţ furcă D37
M Splint elastic d6

➤ Scoateţi bolţul furcii D37 din poz. 3.

L

G
9270-249-01

G Chingă de ridicare 1
L Poziţie iniţială pentru chingile de ridicare

➤ Suspendaţi chinga de ridicare 1 în cârligul de
macara pentru primul fir al lanţului de suspendare cu
2 fire al macaralei.

C
B
3

G
9270-247-05

I
M

9270-200-01

G Chingă de ridicare 1

➤ Ridicaţi profilul de agăţare cu macaraua.

9270-202-01

B
C
I
M

Profil vertical
Profil agăţare
Bolţ furcă D37
Splint elastic d6

Profilul de agăţare pivotează în faţă.
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➤ Fixaţi la loc bolţul furcii D37 în profilul vertical poz. 3
şi asiguraţi-l cu splint elastic d6.
➤ Coborâţi lanţurile de suspendare ale macaralei până
când se poate ajunge la cârligul de macara al celui
de-al doilea lanţ pentru fixarea chingii de ridicare 2.
➤ Desfaceţi chinga de ridicare 2 din poziţia iniţială şi
suspendaţi-o în cârligul de macara.

I

4

a

9270-247-03

M

9270-205-01

H

a ... cca. 2000 mm
I Bolţ furcă D37
M Splint elastic d6
9270-203-01

H Chingă de ridicare 2

➤ Ridicaţi furca de transport în întregime, cu macaraua.
Furca de transport este suspendată.
➤ Scoateţi bolţul furcii D37 din poz. 2.

➤ Furca de transport este gata de utilizare.
Notă:
Pe tot timpul utilizării este interzisă fixarea bolţului furcii
în poz. 2!
corect:

greşit:

2

4

9270-255-01

9270-255-02

2

I

M

9270-247-02

9270-204-01

I Bolţ furcă D37
M Splint elastic d6

➤ Aşezaţi la sol furca de transport şi aduceţi profilul de
agăţare cu atenţie în poziţia iniţială.
➤ Introduceţi bolţul furcii D37 din poz. 2 în poz. 4 şi
asiguraţi-l cu splint elastic d6.
Articulaţia braţului este blocată.
Notă:
Este necesară o schelă mobilă.

8
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Reglarea lăţimii furcii
➤ Împingeţi al doilea braţ al furcii paralel cu primul braţ
până la acelaşi marcaj pentru lăţime.

2,27m
2,04m
1,30m

a4

a3

a1

a2

0,90m

A

9270-250-01

0,90m

1,30m

2,04m
2,27m

Lăţimi furcă a1 - a4
a1 ... 900 mm
a2 ... 1370 mm
a3 ... 2040 mm
a4 ... 2270 mm
A Braţ furcă

➤ Braţele furcii trebuie reglate întotdeauna
individual.
➤ Este necesară poziţionarea simetrică a braţelor furcii.

9270-237-01

Utilizarea cu mesele Dokaflex

MENȚIUNE
▪ Furca de transport DM 1,5t trebuie să stea
pe suprafaţă plană, iar profilul de agăţare
trebuie să fie în poziţia de staţionare.
➤ Scoateţi toate cele 3 bolţuri ale furcii D37 din poz. 8.
➤ Împingeţi primul braţ al furcii paralel cu al doilea braţ,
până la marcajul care corespunde lăţimii dorite.
➤ Fixaţi toate cele 3 bolţuri ale furcii D37 în poz. 8 şi
asiguraţi-le cu splint elastic d6.

b

c

a1

a1
a4

9270-225-01

9270-226-01

Utilizarea cu mesele Dokamatic
b

c

a1

a1
a4

9270-227-01

0,90m

1,30m

9270-228-01

Lăţimi furcă a1 - a4
a1 ... 900 mm
a3 ... 2040 mm
a4 ... 2270 mm
Lăţimi masă
b ... 1950 mm
c ... 2450 mm

2,04m
2,27m

8

9270-236-01
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Utilizarea cu mesele Dokamatic şi
Staxo
b

c

a3

a3
a4
9270-232-01

Excepţie
Dacă braţele furcii nu au fost depărtate (starea la
livrare), furca poate fi poziţionată sub cadrul Dokamatic
1,50m.
AVERTIZARE
➤ Fixaţi neapărat bine furca de transport DM
1,5t de cadrul de masă Dokamatic 1,50m cu
chingi de strângere, altfel există pericol de
răsturnare.
➤ Pentru montarea chingilor de strângere este
necesară o schelă mobilă.

9270-233-01

Utilizarea cu cadre masă Dokamatic
1,50m
MENȚIUNE
Mesele cu cadru Dokamatic 1,50m trebuie ridicate întotdeauna de partea exterioară, de sub
grinzile transversale ieşite în consolă.

B

la mesele Dokamatic

A

b

c

a3

a3
a4

a1

9270-238-01

a1 ... 900 mm
A Chingă de strângere
B Cadru masă Dokamatic 1,50m

9270-229-01

9270-231-01

Capacitatea portantă a chingilor de strângere:
min. 2000 kg.

la mesele Dokaflex
c

a4

9270-230-01

Lăţimi furcă a1 - a4
a1 ... 900 mm
a3 ... 2040 mm
a4 ... 2270 mm
Lăţimi masă
b ... 1950 mm
c ... 2450 mm

10
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Măsuri suplimentare în cazul meselor pe contur etc.
Masă de contur cu grindă de planşeu
inclusă

Grinzi de planşeu până la 20 cm

Măsură suplimentară:
Grinzile Doka H20 se montează la braţul furcii pe direcţia acesteia.
AVERTIZARE
Pericol de cădere a mesei de cofrare!
Prin folosirea grinzilor Doka H20, maneta de
blocare folosită ca siguranţă împotriva alunecării devine inutilă.
➤ Nu utilizaţi furca de transport cu grinzile
Doka H20 montate pentru aplicaţii obişnuite!

F

b

E

A

9270-216-01

b ... max. 200 mm
A Suport prindere H20 pentru furcă 1,5t
E Masă de contur cu grindă de planşeu inclusă
F Grinzi Doka H20 2,65m

➤ Puneţi grinzile Doka H20 pe furcă.
➤ Introduceţi vinclurile de înălţare de suportul de prindere pe braţul furcii.
➤ Puneţi tabla de legătură a clemei aplicate pe grinzile
Doka H20 şi îmbinaţi-le cu vinclul de înălţare, strângând bine piuliţa hexagonală.
C
D
B

9270-217-01

B Vinclu de înălţare
C Tablă de legătură
D Piuliţă hexagonală 15,0 (lăţime cheie 30 mm)
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➤ Reglaţi lăţimea furcii la 900 mm.
➤ Poziţionaţi unitatea premontată pe furca de transport
şi montaţi-o cu suport prindere.

Grinzi de planşeu până la 60 cm

I

F

b

E

A

I

9270-218-01

A

A Suport prindere H20 pentru furcă 1,5t
I Profil înălţare H20 pentru furcă 1,5t

a

9270-214-01

a ... 2250 mm
b ... max. 600 mm
A
I
E
F

Suport prindere H20 pentru furcă 1,5t
Profil înălţare H20 pentru furcă 1,5t
Masă de contur cu grindă de planşeu inclusă
Grinzi Doka H20 2,65m

➤ Aşezaţi la sol două profile de înălţare H20, în poziţie
verticală.
➤ Fixaţi cu şuruburi 4 grinzi Doka H20 2,65m pe profilele de înălţare (cheie hexagonală de 30 mm).
I

L

K

J

M

9270-220-01

I
J
K
L
M

Profil înălţare H20 pentru furcă 1,5t
Şurub cu cap hexagonal M20x70
Şaibă R22
Piuliţă hexagonală M20 cu autoblocare (lăţime cheie 30 mm)
Grinzi Doka H20 2,65m (4 bucăţi)

MENȚIUNE
Montarea profilului de înălţare H20 este permisă numai la o lăţime a furcii de 900 mm!

12
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Mese Dokamatic transversal pe
direcţia furcii

Mese Dokaflex poziţionate
transversal pe direcţia furcii

Măsură suplimentară:
Grinzile Doka H20 se montează la profilul furcii transversal pe direcţia acesteia.

Măsură suplimentară:
În cazul meselor cu dimensiuni mari, este necesară
fixarea mesei Dokaflex (cu chingi, lanţuri de fixare etc.)
Dacă dimensiunea mesei este mai mică decât lăţimea
furcii înmulţită cu 3, nu este necesară fixarea suplimentară.

AVERTIZARE
Pericol de cădere a mesei de cofrare!
Prin folosirea grinzilor Doka H20, maneta de
blocare folosită ca siguranţă împotriva alunecării devine inutilă.
➤ Nu utilizaţi furca de transport cu grinzile
Doka H20 montate pentru aplicaţii obişnuite!

b
c

c

a

E

C

F A

9270-215-01

a ... Lungimea grinzii = min. b/3 (max. 1,80 m)
b ... Lungimea grinzii
c ... max. 300 mm

a
b

A Suport prindere H20 pentru furcă 1,5t
E Masa Dokamatic
F Grinzi Doka H20

9270-256-01

➤ Puneţi grinzile Doka H20 pe furcă.
➤ Introduceţi vinclurile de înălţare de suportul de prindere pe braţul furcii.
➤ Puneţi tabla de legătură a clemei aplicate pe grinzile
Doka H20 şi îmbinaţi-le cu vinclul de înălţare, strângând bine piuliţa hexagonală.
C

a ... Lăţime furcă
b ... max. 3 x Lăţime furcă
C Masa Dokaflex

D

B

9270-219-01

B Vinclu de înălţare
C Tablă de legătură
D Piuliţă hexagonală 15,0 (lăţime cheie 30 mm)
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Transportul pe două etaje
Măsură suplimentară:
Profilul vertical este extins cu prelungitorul vertical DM
1,5t 3,30m.

➤ Suspendaţi chinga de ridicare 1 în cârligul de
macara pentru primul fir al lanţului de suspendare cu
2 fire al macaralei.

G

1

9270-200-01

F

a

G Chingă de ridicare 1

➤ Ridicaţi profilul de agăţare cu macaraua.
➤ Scoateţi bolţul furcii D37 din poz. 5.

O
5

P R
9270-210-01

a ... 7500 mm
F Prelungire verticală DM 1,5t 3,30m
9270-247-06

Montarea prelungitorului vertical
➤ În timpul activităţilor executate cu macaraua,
toate persoanele trebuie să respecte o distanţă de siguranţă suficientă faţă de furca de
transport, pentru a evita pericolele şi pentru
a elimina riscul de accidentare!

9270-201-01

O Bolţ furcă D37
P şaibă
R şplint

9270-206-02

Notă:
La axele furcii se folosesc, în loc de bolţuri, splinturi
elastice d6. Acestea se află în partea dreaptă şi în partea stângă a braţului furcii (rezervă).

➤ Puneţi furca pe suprafaţă plană.
➤ Scoateţi bolţul furcii D37 din poz. 1.
➤ Desfaceţi chinga de ridicare 1 din poziţia iniţială.

14
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➤ Ridicaţi complet profilul de agăţare al furcii şi aşezaţi-l pe dulapii de lemn de la sol.
➤ Scoateţi bolţul furcii D37 din poz. 3.
➤ Scoateţi bolţul furcii D37 din poz. 6.
➤ Separaţi profilul de agăţare de profilul vertical.
➤ Fixaţi la loc bolţul furcii D37 în profilul vertical poz. 3
şi asiguraţi-l cu splint elastic d6.

➤ Suspendaţi chinga de ridicare 1 în cârligul de
macara pentru primul fir al lanţului de suspendare cu
2 fire al macaralei.
➤ Ridicaţi profilul de agăţare impreună cu profilele verticale şi introduceţi-le în profilul de reglare a furcii.
➤ Fixaţi bolţul furcii D37 în poz. 5, montaţi şaibă şi asiguraţi cu splint elastic d6.

G

6

B

C

D

O

3

3

5

9270-211-01

M

B Tubul exterior
C Profil agăţare
D Grindă de lemn

R

➤ Legaţi prelungitorul vertical de profilul vertical.
➤ Fixaţi bolţul furcii D37 în poz. 6. Poziţionaţi şaiba şi
asiguraţi cu splint elastic d6.
➤ Fixaţi bolţul furcii D37 în poz. 4 şi asiguraţi-l cu splint
elastic d6.
➤ Scoateţi ambele bolţuri ale furcii D37 din prelungitorul vertical de la poz. 7.
➤ Legaţi prelungitorul vertical de profilul
de agăţare.
➤ Fixaţi la loc ambele bolţuri ale furcii D37 în poz. 7 şi
asiguraţi-le cu splint elastic d6.

7

9270-247-07

9270-213-01

G
M
O
R

Chingă de ridicare 1
Splint elastic d6
Bolţ furcă D37
şaibă

➤ Coborâţi lanţurile de ridicare în macara până când se
poate ajunge la cârligul de macara al celui de-al doilea lanţ pentru fixarea chingii de ridicare 2.
➤ Desfaceţi chinga de ridicare 2 din poziţia iniţială şi
suspendaţi-o în cârligul de macara.

C
F

4

G

6

H

9270-222-01

B

9270-212-01

G Chingă de ridicare 1
H Chingă de ridicare 2

➤ Furca de transport este gata de utilizare.

B Tubul exterior
C Profil agăţare
F Prelungire verticală DM 1,5t 3,30m
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Instrucţiuni de operare Furca transport Doka DM 1,5t, reglabilă

Operaţiunea de mutare
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 operaţiunii de manevrare.
➤ Popii intermediari, care sunt fixaţi cu capul
intermediar DF şi nu sunt demontaţi, trebuie strânşi în mod suficient.
AVERTIZARE
➤ Transportul persoanelor este interzis!
➤ Înaintea operaţiunii de manevrare îndepărtaţi de pe masa de cofrare a planşeelor toate
obiectele care nu sunt fixate (de ex. plăci de
montaj).
➤ Înainte de mutare verificaţi legăturile dintre
popi şi masa de cofrare.
➤ Înainte de transport, fixaţi popii cu etrierii de
fixare.

➤ Ridicaţi furca de transport cu macaraua.
➤ Introduceţi furca de transport sub masă.

9270-258-01

➤ Preluaţi masa cu furca de transport, scoateţi-o în
exterior şi mutaţi-o.

➤ În timpul activităţilor executate cu macaraua,
toate persoanele trebuie să respecte o distanţă de siguranţă suficientă faţă de furca de
transport, pentru a evita pericolele şi pentru
a elimina riscul de accidentare!
➤ Deplasaţi masa cu DoKart plus în locaţia de mutare.

9270-209-01

➤ Amplasaţi masa în noul loc de utilizare.

9270-253-01

➤ Aşezaţi masa.
➤ Scoateţi căruciorul telescopic sau DoKart plus
(următoarea masă poate fi pregătită deja pentru
transport).
Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile de utilizare „DoKart plus"!
➤ Desfaceţi ambele chingi de ridicare din poziţia iniţială
şi suspendaţi-le în cârligul de macara.

a

a

9270-239-01

AVERTIZARE
➤ Înainte de aşezarea la sol verificaţi legăturile
dintre popi şi masa de cofrare.
➤ Înainte de aşezarea la sol controlaţi dacă
popii sunt fixaţi cu siguranţele de blocare.

9270-240-01

a ... Zona de reglare pentru poziţia centrului de greutate
16
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Instrucţiuni de operare Furca transport Doka DM 1,5t, reglabilă

Dezasamblarea
➤ În timpul activităţilor executate cu macaraua,
toate persoanele trebuie să respecte o distanţă de siguranţă suficientă faţă de furca de
transport, pentru a evita pericolele şi pentru
a elimina riscul de accidentare!

➤ Introduceţi bolţul furcii D37 din poz. 4 în poz. 2 şi
asiguraţi-l cu splint elastic d6.

Profilul de agăţare în poziţie iniţială.
➤ Scoateţi bolţul furcii D37 din poz. 4.
Notă:
Este necesară o schelă mobilă.
I

2

I

4

M

M

9270-247-03

9270-247-02

9270-204-01

a

I Bolţ furcă D37
M Splint elastic d6

➤ Coborâţi profilul de agăţare.
➤ Coborâţi lanţurile de suspendare ale macaralei până
când se poate ajunge la cârligul de macara al celui
de-al doilea lanţ pentru fixarea chingii de ridicare 2.

9270-205-01

a ... cca. 2000 mm
I Bolţ furcă D37
M Splint elastic d6

➤ Ridicaţi furca de transport în întregime, cu macaraua.
Furca de transport este suspendată.
C

H

9270-203-01

C Profil agăţare
H Chingă de ridicare 2

➤ Desfaceţi chinga de ridicare 2 din cârligul de macara
şi fixaţi-o în poziţia iniţială.
➤ Scoateţi bolţul furcii D37 din poz. 3.
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Instrucţiuni de operare Furca transport Doka DM 1,5t, reglabilă

➤ Prindeţi profilul de agăţare de profilul vertical, fixaţi la
loc bolţul furcii D37 în poz. 3 şi asiguraţi-l cu splint
elastic d6.

ATENŢIE
Pericol de strivire!
➤ Aveţi grijă la mâini!

C
B
9270-257-01

3

➤ Desfaceţi chinga de ridicare 1 din cârligul de macara
şi suspendaţi-o în poziţia iniţială.
➤ Fixaţi bolţul furcii D37 din poz. 2 pentru asigurarea
transportului în poz. 1 şi asiguraţi-l cu splint elastic
d6.
➤ Legaţi în mănunchi cablurile de ghidaj, aşa încât să
nu pericliteze transportul.

9270-247-05

I
M

9270-202-01

B Profil vertical
C Profil agăţare
I Bolţ furcă D37
M Splint elastic d6

1

➤ Scoateţi bolţul furcii D37 din poz. 2.

I
M
9270-247-04

E

9270-251-01

E Cabluri de ghidaj
I Bolţ furcă D37
M Splint elastic d6

2

I

M

9270-247-02

9270-201-01

I Bolţ furcă D37
M Splint elastic d6

➤ Puneţi jos profilul de agăţare cu macaraua.

18
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Instrucţiuni de operare Furca transport Doka DM 1,5t, reglabilă
[kg] Articolul nr.

Privire de ansamblu asupra produselor
[kg] Articolul nr.

Privire de
Articolul
[kg]
nr.ansamblu asupra produselor

Furcă transport DM 1,5t reglabilă
Furcă transport DM 1,5t reglabilă SN
Umsetzgabel DM 1,5t verstellbar

1134,0 586233000
1134,0 586233500

zincată
lungime: 634 cm
lăţime: 245 cm
înălţime: 507 cm
livrare: pliat
Respectaþi manualul utilizatorului!

Prelungire verticală DM 3,30m
Vertikalverlängerung DM 3,30m

240,0 586235000

zincată
înălţime: 352 cm

Suport prindere H20 pentru furcă
Aufsatzklemme H20 für Gabel

4,5 586236000

zincată
înălţime: 45 cm

Profil înălţare H20 pentru furcă
Aufsatzprofil H20 für Gabel

34,1 586237000

zincată
lungime: 83 cm
înălţime: 52 cm
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Declaraţie de conformitate

Instrucţiuni de operare Furca transport Doka DM 1,5t, reglabilă

Declaraţie de conformitate

Declaraţie de conformitate CE
Conform Directivei 2006/42/CE.
Producătorul declară că produsul
Furcă de transport DM 1,5t reglabilă, nr. art. 586233000
Furcă de transport DM 1,5t reglabilă SN, nr. art. 586233500
corespunde, pe baza concepţiei şi a modului de construcţie precum
şi a modelului pus de noi în circulaţie, normelor de siguranţă şi protecţie a sănătăţii în vigoare, prevăzute în normele CE.
S-au aplicat următoarele norme armonizate:
▪ EN ISO 12100:2010
▪ EN 13155:2009
Responsabil cu documentaţia
(conform Directivei referitoare la maşini, Anexa II):
Dipl.-Ing. Ludwig Pekarek
Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten
Doka GmbH
Amstetten, 10.09.2018
Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten

Dipl.-Ing. Ludwig Pekarek
Administrator
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Dipl.-Ing. Peter Reisinger
Procurist / Director Engineering
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