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Felkapcsolható kerék 
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Eredeti használati utasítás Felkapcsolható kerék készlet B
Termékleírás

Termékleírás
A tároló ládák a B felkapcsolható kerék készlettel gyors 
és fordulékony szállítóeszközzé válnak.
90 cm áthaladási nyílásoktól használható.

A B felkapcsolható kerék készlet a következő tároló 
ládákhoz szerelhető:
● Doka tároló paletta
● Doka apróalkatrész-tároló láda
A B felkapcsolható kerék készlet a következő részekből 
áll:
● 2 db. nehéz áthelyező kerék (A) 
● 2 db. támaszkerék (B) 
Összsúly 33,8 kg

Minden felhasználás előtt
➤ meg kell vizsgálni, hogy a tárolóeszköz nem sérült-

e, vagy észrevehetően nem deformálódott-e.

Mozgatás

Áthelyezés daruval
A B rákapcsolható kerékkészlet az áthelyezés során a 
tároló palettákon vagy apróalkatrész-tároló ládákon 
maradhat
➤ A darura való rögzítés előtt az alábbiakat kell ellen-
őrizni.

☞ ● A módosított termékekért a Doka nem vállal 
felelősséget!

● Javításokat a berendezésen csak a gyártó 
végezhet!

● a hegesztési varratoknak repedés és bevá-
gás mentesnek kell lenniük 

● Deformáció mentes.

A

B

92815-204-01

FIGYELMEZTETÉS
A B rákapcsolható kerékkészlettel felszerelt 
tároló palettákat és apróalkatrész-tároló ládá-
kat ne helyezze födémzsalukra.
➤ Nagy teherbírású, szilárd, sima aljzat szük-

séges (pl. beton).

☞ ● Az aljzat lejtése max. 3% lehet.
● A haladási sebesség nem haladhatja meg a 

4 km/h-t (lépési sebesség)!
● Az építmény nyílásait vagy megfelelő teher-

bírású csúszásmentes burkolattal zárják le, 
vagy megfelelően erős szélső korláttal lás-
sák el.

● A haladási útvonalat meg kell tisztítani és 
akadálymentessé kell tenni!

● További haladást elősegítő segédeszközök 
használata tilos!

● Az egymásra rakott paletták mozgatása tilos!

● Az (L) rögzítő fék be van húzva.
● A nehéz áthelyező kerék (D) feszítőéke szi-

lárdan rögzítve van.
● A támaszkerék rögzítőcsapjára fel van sze-

relve a (C) rögzítődugó.
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Eredeti használati utasítás Felkapcsolható kerék készlet B
Nehéz áthelyező kerék szerelése belülről
900 mm áthaladási nyílásoktól használható.

➤ A tároló palettát alátétfa segítségével min. a=120 
mm-rel növelje meg.

a… 120 mm
c ... 220 mm
➤ A nehéz áthelyező kerék (L) rögzítő fékjét húzza be.
➤ Lazítsa meg a feszítőéket  (D) .
➤ Az (E) adaptert hajtsa le.

➤ Az (F) zsalukalapácsot a (G) fogófül és a (H) szere-
lőlemez közé helyezze be. 

➤ A nehéz áthelyező kereket tolja a raklap alá.

➤ A nehéz áthelyező kereket belülről helyezze fel a 
vízszintes idomcsőre.

➤ A két nehéz áthelyező kereket egy síkban, a csatla-
kozórúdhoz illeszkedve szerelje.

☞ 2007. gyártási évig
A nehéz áthelyező kerék szerelése csak kívül-
ről lehetséges.

b… < 900 mm

92815-218-01

b

a

c

92815-201-01

D
L

92815-215-01

E

G

H

L

F

92815-800

92815-801

92815-218-03

92815-219-01
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Eredeti használati utasítás Felkapcsolható kerék készlet B
➤ Fixen rögzítse a feszítőéket  (D) .

Szükség esetén a beállító csavar meghúzásá-
val egy 24-es kulcs segítségével tudja beállítani 
a fékezőerőt.

A Nehéz áthelyező kerék
L Rögzítő fék

92815-206-02

D

A

A

L

92815-220-01
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Eredeti használati utasítás Felkapcsolható kerék készlet B
Nehéz áthelyező kerék szerelése kívülről
1100 mm áthaladási nyílásoktól használható.

2008. gyártási évig

b… < 1100 mm

2009. gyártási évtől

b… < 1020 mm
➤ A tároló palettát alátétfa (pl. H20 fatartó) segítségé-

vel min. a=100 mm-rel növelje meg.

a… 100 mm 
c ... 200 mm
➤ A nehéz áthelyező kerék (L) rögzítő fékjét húzza be.
➤ Lazítsa meg a feszítőéket  (D) .
2008. gyártási évtől
➤ Az (E) adaptert hajtsa le.

2007. gyártási évig
➤ Az 50 idomcső (E) adapterét hajtsa fel.

➤ A nagy teherbírású kereket a vízszintes idomcsőnél 
középen helyezze fel.

➤ Fixen rögzítse a feszítőéket  (D) .

92815-203-01

b

92815-203-03

b

a

c

92815-200-01

D
L

92815-215-01

E

Szükség esetén a beállító csavar meghúzásá-
val egy 24-es kulcs segítségével tudja beállítani 
a fékezőerőt.

A Nehéz áthelyező kerék
L Rögzítő fék

D

L

92815-210-03

E

D

92815-203-02

A

A

92815-221-01

L
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Eredeti használati utasítás Felkapcsolható kerék készlet B
Támaszkerék szerelése
➤ Távolítsa el a (C) rögzítődugót.
➤ A támaszkerék D22 rögzítőcsapját belülről tolja be a 

keresztprofil furatába.
➤ Biztosítsa a (C) rögzítődugóval.

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten

B Támaszkerék
C Rögzítődugó

B

92815-208-01
B

C

92815-209-01

C

B 92815-205-01
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