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Tehnica cofrajelor.

Dispozitiv de deplasare TG
pentru stivuitor
Nr. art.: 582797000, 582797500 | începând cu anul de fabricaţie 2007

Instrucţiuni de operare
A se păstra pentru utilizări viitoare
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Instrucţiuni de operare Dispozitiv de deplasare TG pentru stivuitor

Prezentarea produsului

Înălţimile max. ale schelelor portante
cu cofraj suprastructură

fără cofraj suprastructură
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92807-205-01

Tr745-200-05

a ... 514 mm
b ... 604 mm
c ... 675 mm
d ... 850 mm
e ... 1132 mm

Datele de pe plăcuţa de inscripţionare
Denumire: Dispozitiv TG de deplasare pentru stivuitor,
Dispozitiv TG de deplasare pentru stivuit. SN
Capacitate portantă max.: 1000 kg
Greutate proprie: 83,0 kg
Nr. art.: 582797000, 582797500
Anul de fabricaţie: vezi pe plăcuţa de inscripţionare

a
b
c
d

Capacitate portantă stivuitor
4.000 kg
la
la ridicare
deplasare
7,20 m
9,00 m
9,00 m
12,60 m
5,40 m
9,00 m
3,60 m
3,60 m

Capacitate portantă stivuitor
2.000 kg
la
la ridicare
deplasare
5,00 m
7,00 m
7,00 m
10,00 m
4,00 m
7,00 m
3,00 m
3,00 m

☞▪

Menţiune importantă:
Este interzisă utilizarea neconformă destinaţiei!

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

Utilizarea conform destinaţiei
Dispozitivul de deplasare TG pentru stivuitor este destinat exclusiv montării şi demontării dar şi transportului
unităților de eșafodaj Staxo, Staxo 40, Staxo 100,
Staxo 100 eco şi d2.
Capacitatea portantă max.
Capacitate portantă
stivuitor
4.000 kg
2.000 kg

Capacitatea portantă max. dispozitiv de
deplasare
cu prelungirea furcii
cu furcă telescopică
închisă
1.000 kg
600 kg
600 kg
600 kg

Înaintea fiecărei utilizări
➤ Verificaţi existenţa unor deteriorări sau a unor deformări vizibile.
Trebuie imediat retrase dispozitivele de ridicare care nu corespund următoarelor criterii:
▪ Cordoane de sudură fără fisuri şi crăpături.
▪ Fără deformări.
▪ Tăbliţa de inscripţionare trebuie să fie prezentă şi lizibilă

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.
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Instrucţiuni de operare Dispozitiv de deplasare TG pentru stivuitor

Depozitare

Pregătirea

▪ Depozitaţi mijlocul de preluare a încărcăturii într-un

Premontarea dispozitivului de deplasare

loc uscat şi aerisit, ferit de influenţa intemperiilor şi a
substanţelor agresive.

Cerinţe pentru stivuitorul cu furcă
resp. stivuitorul telescopic

➤ Montaţi rigla multifuncţională cu bolţul de legătură şi
arc de siguranţă la dispozitivul de deplasare.
➤ Montaţi tijele orizontale de ancorare cu racorduri cu
buloane.
➤ Montaţi tija diagonală de ancorare cu elemente de
cuplare orientabile.

▪ Acoperiş de protecţie a şoferului
▪ Distanţa dintre axe a coarnelor furcii: 850 mm

E

AVERTIZARE
➤ Este interzisă utilizarea prelungirilor deschise ale furcii.

F

B
92807-208-01

B

92807-201-01

92807-207-01

A

A prelungirea închisă a furcii
B prelungirea deschisă a furcii

▪ Prelungiri permise ale furcii:
▪
▪
▪

- prelungiri închise ale furcii 1)
- Coarne ale furcii telescopice
Lungimea min. a furcii:
Distanţa dintre rame a schelei portante + 400 mm
Lăţimea max. a furcii: 195 mm
Înălţimea max. a furcii: 71 mm

1) Respectaţi următoarele indicaţii ale producătorului:
▪ forţa portantă a prelungirii furcii
▪ lungimea necesară a coarnelor existente ale furcii
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Necesarul de material:
Poz.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)

Denumire
Dispozitiv de deplasare TG pentru stivuitor
Riglă multifuncţională WS10 Top50 2,00m
Bolţuri de legătură 10cm
Arc de siguranţă 5mm
Tijă ancorare 48,3 mm 1,00m
Racord cu buloane 48mm 50
Tijă ancorare 48,3 mm 2,00m
Element de cuplare orientabil 48mm
Cordon de acţionare pe şantier (opţional)

Buc.
1
2
4
4
2
4
1
2
1
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Instrucţiuni de operare Dispozitiv de deplasare TG pentru stivuitor

Montarea dispozitivului de deplasare la
stivuitor
Montajul cu prelungirile furcii închise:
➤ Demontaţi bara de siguranţă din spate de la dispozitivul de deplasare.
➤ Împingeţi dispozitivul de deplasare pe prelungirile
închise ale furcii.
➤ Fixaţi dispozitivul de deplasare cu bare de siguranţă
în găurile ovalizate din spate şi asiguraţi-l cu un ştift
cu bridă de fixare.

Preluarea eşafodajului
În cazul în care dispozitivul de prindere nu este deschis, procedaţi conform descrierii:
1) Rabataţi pârghia de siguranţă în sus până la blocare.
Dispozitivul de prindere se deblochează astfel.
2) Deschideţi dispozitivul de prindere.
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A
92807-204-02

92807-204-01

L

N
92807-203-01

L Prelungirea închisă a furcii
N Bară de siguranţă cu ştift cu bridă de fixare
O Bolţ distanţier cu ştift cu bridă de fixare (în poziţie de staţionare)

Montajul în cazul unor coarne de furcă telescopice:
➤ Demontaţi bara de siguranţă din spate de la dispozitivul de deplasare.
➤ Împingeţi dispozitivul de deplasare pe coarnele de
furcă telescopice.
➤ Fixaţi dispozitivul de deplasare cu bare de siguranţă
în găurile din spate şi asiguraţi-l cu un ştift cu bridă
de fixare.
➤ Fixaţi dispozitivul de deplasare cu bolţuri distanţiere
în găurile din faţă şi asiguraţi-l cu un ştift cu bridă de
fixare.

A Dispozitiv de prindere
B Pârghia de siguranţă

➤ Detensionaţi eşafodajul.
➤ Piesele de picior se asigură împotriva căderii.
de ex. Staxo 100

de ex. Staxo 40

92807-209-02

O

92807-209-01

N

➤ Asiguraţi rezistenţa la tracţiune a îmbinării ramelor.
de ex. Staxo 100

de ex. Staxo 40

N
O

92807-202-01

92807-210-01

M

92807-211-01

N

M Coarne ale furcii telescopice
N Bară de siguranţă cu ştift cu bridă de fixare
O Bolţ distanţier cu ştift cu bridă de fixare
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Instrucţiuni de operare Dispozitiv de deplasare TG pentru stivuitor

➤ Introduceţi furcile stivuitorului central, sub ţeava
transversală a ramei schelei portante, resp. tijă de
ridicare Staxo 40.

➤ Ridicaţi puţin furcile stivuitorului.

92807-204-05

92807-200-01

C

D

92807-206-01

Reprezentare fără cruci diagonale.

92807-204-03

C Ţeavă transversală a ramei schelei portante, resp. tijă de ridicare Staxo 40
D opritor vertical

Dispozitivul de prindere se închide automat.
Pârghia de siguranţă în poziţie orizontală.

Verificarea înălţimii:
Ţeavă transversală resp. tijă de ridicare Staxo
40 sub opritorul vertical.
➤ Continuaţi introducerea furcilor stivuitorului până
când ţeava transversală, resp. tija de ridicare Staxo
40 atinge opritorul orizontal.

92807-204-10

AVERTIZARE
➤ La montare sau demontare, ridicarea sau
coborârea turnului de eşafodaje, accesul
persoanelor sub sarcina suspendată este
interzis.
C

E

92807-204-04

C Ţeavă transversală a ramei schelei portante, resp. tijă de ridicare Staxo 40
E opritor orizontal
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Instrucţiuni de operare Dispozitiv de deplasare TG pentru stivuitor

Depunerea eşafodajului

Deplasarea unităţilor schelei portante

Eşafodajul trebuie să fie puţin ridicat.
➤ Rabataţi pârghia de siguranţă în sus până la blocare.

☞▪

92807-204-06

Fixaţi un şnur de acţionare la pârghia de siguranţă. Cu ajutorul acestuia, conducătorul stivuitorului poate acţiona pârghia de siguranţă.
➤ Ţeavă transversală a ramei schelei portante, resp.
tijă de ridicare Staxo 40.

D

A

C

92807-204-07

A Element de prindere
C Ţeavă transversală a ramei schelei portante, resp. tijă de ridicare Staxo 40
D opritor vertical

Respectaţi în special la operaţia de deplasare:
La toate operaţiile de ridicare, montaj, deplasare este necesară o persoana de control
special instruită pe lângă şoferul stivuitorului.
- Verificaţi pârghia de siguranţă.
- Eliberări pentru conducătorul stivuitorului.
- Menţineţi alte persoane la distanţă de
zona periculoasă.
▪ Este permisă exclusiv deplasarea acelor
eşafodaje Doka, montate conform planurilor
de montaj, respectiv al regulilor de montaj
din „Informaţiile pentru utilizatori“.
▪ Transportul persoanelor este interzis!
▪ Înainte de deplasare, îndepărtaţi obiectele
care nu sunt fixate de pe cofraj şi cadru
(unelte, piese de îmbinare, resturi de mizerie
etc.).
▪ Înclinaţia max. a căii de rulare 2%.
▪ Trebuie asigurată o suprafaţă plană, stabilă,
cu capacitate portantă suficientă (de ex.
beton).
▪ Calea de rulare va fi curată şi fără obstacole!
▪ Viteza max. de deplasare 4 km/h (viteza la
pas)!
▪ Atenţie la o pornire uşoară şi evitaţi frânarea
bruscă.
▪ Atenţie deosebită la:
- decalaje pe înălţime ale cofrajului
- trepte
- străpungeri
- vânt puternic
▪ Deschiderile construcţiei trebuie închise cu
podine rezistente la alunecare cu o capacitate portantă suficiente sau trebuie prevăzute cu balustrade suficient de rezistente!
▪ Coborâţi eşafodajul în pauzele mai lungi.

Dispozitivul de prindere trebuie să fie deschis.
➤ Extindeţi încet furcile stivuitorului.

92807-204-09
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Instrucţiuni de operare Dispozitiv de deplasare TG pentru stivuitor

Exemple de utilizare
Declaraţia de conformitate UE
conform Directivei 2006/42/CE.
Producătorul declară că produsul
Dispozitiv TG de deplasare pentru stivuitor, nr. art. 582797000
Dispozitiv TG de deplasare pentru stivuit. SN, nr. art. 582797500
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 UE.
Au fost aplicate următoarele norme armonizate:
▪ EN ISO 12100:2010
▪ EN 349:1993+A1:2008
Responsabil cu documentaţia
(conform Directivei referitoare la maşini, Anexa II):
Ing. Johann Peneder
Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten
Doka GmbH
Amstetten, 23.06.2015
Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten

Dipl.-Ing. Ludwig Pekarek
Director
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Ing. Johann Peneder
Procurist / Şef R&D
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