
01/2011
fi1
99928551
Alkuperäinen käyttöohje
Säilyttäkää käyttöohje
Kiinnitettävä pyöräsarja B
Tuotenro.: 586168000
vuosimallista 2008 lähtien
Muottimestarit



Alkuperäinen käyttöohje Kiinnitettävä pyöräsarja B
Tuotekuvaus

Tuotteen kuvaus
Kiinnitettävällä pyöräsarjalla B saadaan laidallisesta 
kehikosta nopea ja näppärä kuljetusväline.
Sopii yli 90 cm:n läpikulkuaukoista.

Kiinnitettävä pyöräsarja B voidaan asentaa seuraaviin 
laidallisiin kehikkoihin:
● Doka kuljetus- ja varastointikehikot
● Doka laatikko, pienosille
Kiinnitettävän pyöräsarjan B osat:
● 2 kpl. Siirtopyörä (A) 
● 2 kpl. tukipyöriä (B) 
Kokonaispaino 33,8 kg

Ennen jokaista käyttöä
➤ Tarkista, ettei kehikossa vaurioita tai näkyviä muo-

donmuutoksia (venymiä).

Menetelmä

Nosturilla nosto
Kiinnitettävä pyöräsarja B saa siirrettäessä olla kulje-
tus- ja varastointikehikossa tai laatikossa pienosille.
➤ Tarkasta ennen nosturiin kiinnittämistä.

☞ ● Doka ei vastaa muunnellun tuotteen käytös-
tä!

● Korjaukset saa suorittaa ainoastaan valmis-
taja!

● Hitsaussaumojen kunto
● Ei muodonmuutoksia.

A

B

92815-204-01

VAROITUS
Kuljetus- ja varastointikehikkoa ja laatikkoa 
pienosille kiinnitettävällä pyöräsarjalla B ei saa 
käyttää holvimuotteihin.
➤ Alustan täytyy olla kantava, tukeva ja tasai-

nen (esim. betonia).

☞ ● Enimmäiskaltevuus 3%.
● Suurin sallittu siirtonopeus 4 km/h!
● Rakennuksen aukot tulee joko sulkea liukas-

tumista estävällä, riittävästi kannattavalla lat-
tiapinnalla tai paikalle on asennettava tarkoi-
tukseen soveltuvat tukevat suojakaiteet!

● Siirtotiet puhdistettava ja pidettävä esteettö-
minä!

● Siirtoapuvälineiden käyttö on kielletty!
● Päällekkäin pinottujen kuljetus- ja varastoin-

tikehikkojen siirto on kielletty!

● Jarrut (L) kiristetty.
● Siirtopyörän kiila (D) kiinnitetty lujasti.
● Tukipyörän pultin rengassokka (C) asen-

nettu.
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Alkuperäinen käyttöohje Kiinnitettävä pyöräsarja B
Siirtopyörän asentaminen sisäpuolelle
Sopii yli 900 mm:n läpikulkuaukoista.

➤ Korota kuljetus- ja varastointikehikkoa tukipuulla 
vähintään a=120 mm:n verran.

a ... 120 mm
c ... 220 mm
➤ Kiristä siirtopyörän jarru (L) .
➤ Löysää lukituskiilaa (D) .
➤ Käännä adapteri (E) alas.

➤ Pujota muottivasara (F) kahvan sangan (G) ja asen-
nuslevyn (H) väliin. 

➤ Ohjaa siirtopyörä paletin alle.

➤ Aseta siirtopyörä sisältä vaakasuoraan muotoput-
keen.

➤ Asenna molemmat siirtopyörät yhdensuuntaisesti, 
liitostankoon nojaten.

☞ Kuljetus- ja varastointikehikot vuosimalliin 
2007 asti
Siirtopyörät voidaan asentaa vain ulkopuolelle.

b ... < 900 mm
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Alkuperäinen käyttöohje Kiinnitettävä pyöräsarja B
➤ Kiristä lukituskiila (D) tiukasti paikalleen vasaralla.

Tarvittaessa voit muuttaa jarruvoimaa säätä-
mällä pulttia (koko 24).

A Siirtopyörä
L Jarru

92815-206-02

D

A
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L

92815-220-01
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Alkuperäinen käyttöohje Kiinnitettävä pyöräsarja B
Siirtopyörän asennus ulkopuolelle
Sopii yli 1100 mm:n läpikulkuaukoista.

vuosimalliin 2008 asti

b ... < 1100 mm

vuosimallista 2009 lähtien

b ... < 1020 mm
➤ Korota kuljetus- ja varastointikehikkoa tukipuulla 

(esim. H20 palkki) vähintään a=100 mm:n verran.

a ... 100 mm
c ... 200 mm
➤ Kiristä siirtopyörän jarru (L) .
➤ Löysää lukituskiilaa (D) .
Kuljetus- ja varastointikehikot vuosimallista 2008 
lähtien
➤ Käännä adapteri (E) alas.

Kuljetus- ja varastointikehikot vuosimalliin 2007 
asti
➤ Käännä muotoputken 50 adapteri (E) ylös.

➤ Sijoita siirtopyörä vaakaputken keskelle.
➤ Kiristä lukituskiila (D) tiukasti paikalleen vasaralla.

92815-203-01

b

92815-203-03

b

a

c

92815-200-01

D
L

92815-215-01

E

Tarvittaessa voit muuttaa jarruvoimaa säätä-
mällä pulttia (koko 24).

A Siirtopyörä
L Jarru

D

L
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E
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A
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Alkuperäinen käyttöohje Kiinnitettävä pyöräsarja B
Tukipyörän asentaminen
➤ Poista rengassokka (C) .
➤ Työnnä tukipyörän pultti D22 sisältä poikittaisprofiilin 

reikään.
➤ Varmista rengassokalla (C) .

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten

B Tukipyöriä
C Rengassokka
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