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Grunnleggende sikkerhetsinstrukser
Innledning

Brukergrupper

Planlegging

● Denne brukerinformasjonen (monterings- og
bruksanvisning) er beregnet på dem som skal
arbeide med Doka-produktet/-systemet som er
beskrevet her, og inneholder informasjon om standardutførelse av montering og riktig bruk av systemet.
● Alle personer som arbeider med det aktuelle produktet må være fortrolig med innholdet i dette dokumentet og sikkerhetsinstruksene som finnes her.
● Personer som ikke eller bare med vansker kan lese
og forstå dette dokumentet, må gis opplæring og innføring av kunden.
● Kunden er ansvarlig for at brukerne er gjort kjent
med informasjonen fra Doka (for eksempel brukerinformasjon, monterings- og bruksveiledning,
bruksanvisning, planer osv.) og at de har gjort seg
kjent med den og at den er tilgjengelig for brukerne
der systemet skal brukes.
● I den konkrete tekniske dokumentasjonen og i de tilhørende forskalingsberedskapsplanene beskriver
Doka arbeidssikkerhetstiltak som gir sikker bruk av
Doka-produktene innen bruksområdene som blir
beskrevet.
I alle tilfeller er brukeren forpliktet til å sørge for at
nasjonale HMS-regler blir overholdt i hele prosjektet,
og om nødvendig iverksette flere eller andre egnede
arbeidssikkerhetstiltak.

● Sørg for sikre arbeidsplasser ved bruk av forskaling
(for eksempel ved montering/demontering, ombygging og flytting osv.). Arbeidsplassene må være tilgjengelige via sikre adkomstveier!
● Avvik fra anvisningene i dette dokumentet eller
endringer som ikke overholder anvisningene,
krever en egen statisk dokumentasjon og en
utfyllende monteringsanvisning.

Risikovurdering
● Det er kundens ansvar å lage, dokumentere, realisere og revidere en risikovurdering på hvert anleggsområde.
Dette underlagsmaterialet er basis for den spesifikke
risikovurderingen på anleggsområdet og anvisningene for hvordan brukeren skal klargjøre og bruke
systemet. Det erstatter den imidlertid ikke.

Anmerkninger til dette dokumentet
● Brukerinformasjonen kan også brukes som en generell monterings- og bruksanvisning eller inngå i en
monterings- og bruksanvisning som gjelder den
aktuelle byggeplassen.
● Tegninger/beskrivelser som er vist i denne dokumentasjonen viser til dels tilstander under montering og er derfor sikkerhetsteknisk sett ikke alltid fullstendige.
Sikkerhetsutstyr som eventuelt ikke vises i denne
fremstillingen, skal likevel brukes av kunden i henhold til gjeldende regler.
● Flere sikkerhetsanvisninger, særlig advarsler, er
oppført i de enkelte kapitlene.
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For alle bruksfasene gjelder
● Kunden må sørge for at montering og demontering,
flytting og forskriftsmessig bruk av produktet ledes
og overvåkes av autoriserte personer med korrekt
faglig kompetanse. Disse skal ikke være påvirket av
alkohol, medikamenter eller stoffer.
● Doka-produkter er tekniske arbeidsmaterialer som
bare skal brukes til næringsformål i henhold til gjeldende brukerinformasjon eller annen teknisk dokumentasjon fra Doka.
● I alle faser av byggingen må det kontrolleres at alle
bygningskomponenter og enheter er tilstrekkelig stabile!
● De funksjonstekniske anvisningene, sikkerhetsanvisningene og belastningstallene må leses og overholdes. Hvis ikke kan det oppstå ulykker, alvorlige
personskader (livsfare) og store materielle skader.
● Ildkilder er ikke tillatt i forskalingsområdet. Varmeapparater er bare tillatt ved kyndig bruk i tilstrekkelig
avstand fra forskalingen.
● Arbeidene skal tilpasses væreforholdene (f.eks. sklifare). Ved ekstreme værforhold skal det tas forutseende forholdsregler for å sikre materiellet og områdene i nærheten samt for å beskytte arbeidstager.
● Kontroller regelmessig at alle forbindelser sitter godt
og virker som de skal.
Det er spesielt viktig å kontrollere og eventuelt
stramme skru- og kileforbindelser der dette er naturlig i byggeprosessen, og særlig etter ekstraordinære
hendelser (for eksempel etter storm).
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Innledning

Montering

Forskrift / Arbeidsmiljøforskrift

● Før bruk må kunden kontrolleres at materialet/systemet ikke er skadet. Skadde, deformerte deler eller
deler som er svekket av slitasje, korrosjon eller råte
må ikke tas i bruk.
● Sammenblanding av våre forskalingssystemer med
systemer fra andre produsenter innebærer farer som
kan føre til personskader og materielle skader, og
må først undersøkes spesielt.
● Monteringen skal utføres av kundens kvalifiserte
medarbeidere.
● Det er ikke tillatt å utføre endringer på Doka-produkter. Endringer innebærer en sikkerhetsrisiko.

● Når det gjelder sikkerhetsteknisk bruk og forbruk av
våre produkter, skal de til enhver tid gjeldende forskrifter for arbeidsmiljø og sikkerhet i de aktuelle landene følges.
● Hvis en person eller en gjenstand har falt mot eller
inn i sidebeskyttelsen eller tilbehørsdelene, skal
disse kontrolleres av en sakkyndig person før videre
bruk.

Forskaling
● Doka-produkter og –systemer må oppføres slik at all
belastningsinnvirkning kan tas opp på en sikker
måte!

Støping
● Ta hensyn til tillatt ferskbetongtrykk. For høy støpehastighet fører til overbelastning av forskalingen,
kraftigere nedbøyning og skaper fare for brudd.

Vedlikehold
● Bruk bare originaldeler fra Doka som reservedeler.
Reparasjoner må kun utføres av produsenten eller
av autoriserte institusjoner.

Symboler
I denne dokumentasjonen benyttes følgende symboler:

☞

Viktig
Manglende overholdelse kan føre til funksjonsfeil eller materielle skader.

FORSIKTIG / ADVARSEL / FARE
Manglende overholdelse kan føre til materielle skader og inntil svært alvorlige helseskader (livsfare).

Avforskaling
● Forskalingen skal først rives når betongen har nådd
tilstrekkelig fasthet og ansvarlig person har gitt tilatelse til riving!
● Riv ikke løs forskalingen med kranen under avforskalingen. Bruk egnet verktøy som for eksempel trekiler, innrettingsverktøy eller systemelementer som
for eksempel Framax krympehjørner.
● Ved riving av forskaling skal stabiliteten til bygnings, stillas- og forskalingskomponenter ikke komme i
fare!

Instruksjon
Dette tegnet angir at handlingene må foretas
av brukeren.

Visuell kontroll
Viser at de utførte handlingene må kontrolleres i form av en visuell kontroll.

Transportere, stable og lagre
● Følg alle gjeldende forskrifter for transport av forskalingen og stillaser. I tillegg til dette skal Doka-festemidler alltid brukes.
● Fjern løse deler eller sikre dem slik at de ikke sklir
eller faller ned.
● Alle bygningskomponenter skal oppbevares sikkert,
og Dokas spesielle instrukser i de tilhørende kapitler
i denne brukerinformasjonen skal følges!

Tips
Viser til nyttige brukstips.

Henvisning
Henviser til andre dokumenter.

Annet
Med forbehold om endringer som følge av teknisk utvikling.
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Doka-tjenester
Hjelp i alle prosjektfaser
Doka tilbyr et stort utvalg tjenester med ett eneste mål:
Å bidra til å gjøre ditt byggeprosjekt vellykket.
Hvert prosjekt er unikt. Det alle byggeprosjekter likevel
har til felles, er en grunnstruktur med fem faser. Doka
kjenner kundenes krav, og gjennom våre veiledningsog planleggingstjenester og andre tjenester hjelper vi
deg med en effektiv gjennomføring av forskalingsoppgavene ved bruk av våre forskalingsprodukter - i alle
fasene.

1
Prosjektutviklingsfase

2
Anbudsfase

3
Planleggingsfase

Ta veloverveide avgjørelser
takket være profesjonell veiledning

Optimer forhåndsytelsene
med Doka som erfaren partner

Kontroller forskalingsbruk mer
effektivt
ved hjelp av seriøst kalkulerte forskalingskonsepter

Finn de riktige forskalingsløsningene takket være
● hjelp med anbudsinnbydelsene
● grundig analyse av utgangssituasjonen
● objektiv vurdering av planleggings-, gjennomførings- og tidsrisiko

Utarbeidelse av nøye gjennomtenkte tilbud gjennom
● seriøst kalkulerte veiledende priser
● riktig forskalingsvalg
● optimalt grunnlag for tidsberegning

Lønnsom planlegging fra begynnelsen av takket være
● detaljerte anbud
● fastsetting av utstyrsmengde
● avklaring av forløpstider og overgivelsesfrister

6
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Fordeler for deg
takket være profesjonell veiledning

4
Byggefase

5
Avslutningsfase

● Reduserte kostnader og innspart tid
Rådgivning og støtte fra begynnelsen av fører til riktig valg og
planmessig bruk av forskalingsystemer. Du oppnår optimal
utnyttelse av forskalingsmaterialet og effektivt forskalingsarbeid
takket være riktige arbeidsforløp.
● Maksimering av arbeidssikkerheten
Rådgivning og støtte for riktig og
planmessig bruk gir økt arbeidssikkerhet.

Maksimal utnyttelse av ressursene
ved hjelp av forskalingseksperter
hos Doka.

En positiv avslutning
takket være profesjonell hjelp

Optimalisering av byggeforløpet ved
hjelp av
● nøye arbeidsplanlegging
● prosjektteknikere med internasjonal erfaring
● tilpasset transportlogistikk
● hjelp på stedet

Dokas tjenester står for åpenhet og
effektivitet ved hjelp av
● samlet forskalingsretur
● demontering utført av spesialister
● effektiv rengjøring og renovering
med spesialutstyr

● Åpenhet
Takket være åpne tjenester og
kostnader unngår du improvisasjoner under byggingen og overraskelser etterpå.
● Reduserte følgekostnader
Sakkyndig rådgivning om valg,
kvalitet og riktig bruk gjør at du
unngår materialfeil og reduserer
slitasjen til et minimum.
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Eurokoder hos Doka
Mål

Ved utgangen av 2007 ble det i Europa innført en
enhetlig normfamilie for bygg og anlegg, de såkalte
eurokodene (EC). Disse brukes over hele Europa som
gjeldende grunnlag for produktspesifikasjoner, anbudsinnbydelser og kalkulasjonsbasert dokumentasjon.
Eurokodene utgjør verdens best utviklede normer for
byggesektoren.
Eurokodene blir brukt som standard i Doka-gruppen fra
utgangen av 2008. DIN-normene avløses dermed som
Doka-standard for produktmål.

Ed
Ed

Fd

Fk

γF

Måleverdi av effekten ved en kraft
(E ... effect; d ... design)
Gjennomsnittskrefter fra kraft Fd
(VEd, NEd, MEd)
Måleverdi for en kraft
Fd = γF · Fk
(F ... force)
Karakteristisk verdi for en kraft
"faktisk belastning", brukslast
(k ... characteristic)
for eksempel egenvekt, nyttelast, betongtrykk,
vind
Delsikkerhetskoeffisient for krefter
(på belastningssiden; F ... force)
for eksempel for egenvekt, nyttelast, betongtrykk, vind
Verdier fra EN 12812

Det utbredte "σtillatt-konsept" (sammenligning av faktiske og tillatte spenninger) erstattes i og med eurokodene av et nytt sikkerhetskonsept.
I eurokodene sammenholdes virkninger (belastninger)
med motstand (bæreevne). Den tidligere sikkerhetsfaktoren i de tillatte spenningene deles inn i flere delsikkerhetskoeffisienter. Sikkerhetsnivået forblir det samme!

Rd
Rd

Måleverdi for motstand
(R ... resistance; d ... design)
Bæreevne på tverrsnitt
(VRd, NRd, MRd)
Rk
Rk
Tre: Rd = kmod ·
Stål:
Rd =
γM
γM

Rk

Karakteristisk verdi for motstand
for eksempel motstand i momentet mot strekkgrensen

γM

Delsikkerhetskoeffisient for en byggedelegenskap
(på materialsiden; M...material)
for eksempel for stål eller tre
Verdier fra EN 12812
Modifikasjonsfaktor (for trevirke, korrigert for
fuktighet og belastningsvarighet),
for eksempel for Doka bjelke H20
verdier iht. EN 1995-1-1 og EN 13377

kmod

Sammenstilling av sikkerhetskonseptene (Eksempel)
σtillatt-konsept

115.5 [kN]

EC/DIN-konsept

Fflyt

Rk

115.5 [kN]

n ~ 1.65

Rd gM = 1.1

90<105 [kN]

60<70 [kN]

gF = 1.5

Ftillatt
Ffaktisk

A

98013-102

98013-100

60 [kN]

A

Ed

90 [kN]

De "tillatte verdiene" som er omtalt i Dokas
dokumentasjon (for eksempel Qtillatt = 70 kN)
svarer ikke til måleverdiene (for eksempel
VRd = 105 kN)!
➤ Forvekslinger må unngås!!
➤ I vår dokumentasjon blir de tillatte verdiene
fremdeles angitt..
Følgende delsikkerhetskoeffisienter er fulgt:
γF = 1,5
γM, Tre = 1,3
γM, Stål = 1,1
kmod = 0,9
Dermed vil alle måleverdier fra de tillatte verdiene for EC-beregninger fremkomme.

Ffaktisk≤ Ftillatt

Ed≤ Rd

A Utnyttelsesgrad
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Mål

Mål
Eksempel

Tillatt belastning av teleskopisk
sjaktbjelke
Dimensjoneringsdiagram for teleskopisk sjaktbjelke med tyngdekraftlåsing eller opphengshode

☞

40
A

30

Belastning q [kN/m]

● Angivelser:
- Sjaktmål innvendig: 2,30 m - kurve (C)
● Resultat:
- Tillatt belastning: 26 kN/m
Viktig:
Monteringskraften begrenses av vippelabbunderlaget og plattformkonus med 40 kN.

C
B

20

D

E

10

9736-143

0
0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Sjaktmål innvendig a [m]
A Teleskopisk sjaktbjelke 1,45-1,65m (2 x U100)
B Teleskopisk sjaktbjelke 1,65-2,00m (2 x U100)
C Teleskopisk sjaktbjelke 2,00-2,70m (2 x U120)
D Teleskopisk sjaktbjelke 2,70-3,80m (2 x U140)

9736-236-01

E Teleskopisk sjaktbjelke 3,80-5,90m (2 x U160)

B

A

a

C

a ... Sjaktmål innvendig
A Teleskopisk sjaktbjelke
B Oppheng med vippelabb
C Oppheng med opphengshode

Forklaring
q

=

Nyttelast

Permanent
last

(nyttelast + permanent
Lastbredde "b" for
last)
x teleskopisk sjaktbjelke
m2 plattformflate
Forskalingslast + fordelt nyttelast over hele plattformflaten (minst 2,0 kN/m²). Det kreves en mer
nøyaktig lastberegning for ekstra lagring av armeringsjern.
består av plattform (0,3 kN/m² ved 50 mm tykkelse),
tverrkantbjelker (6,0 kN/m³) og estimert hovedbjelkeprofil.
][100 = 0,22 kN/lfm
][120 = 0,27 kN/lfm
][140 = 0,33 kN/lfm
][160 = 0,38 kN/lfm
Ved bruk av hengeplattform må hengeplattformens
egenvekt tas med i beregningen av permanent last.
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Systembeskrivelse

Klatreforskaling for innvendige sjakter
Sjaktbjelker gjør det mulig med enkel og rask flytting
med bare ett kranløft – det økonomiske systemet for
forskaling av innvendige sjakter.

Et gjennomtenkt byggesettsystem
● Gjør det mulig med enkel tilpasning til ethvert byggmål takket være uttrekkbare sjaktbjelker
● Gir enkel og rask montering
● Har støtte for plassering av hengeplattform

Enkel betjening
● hurtig forskaling og avforskaling uten kran
● Reduserer krantiden takket være rask flytting av hele
enheten (plattform med sjaktforskaling)

Enkelt oppheng
● Gir maks. sikkerhet
● Med opphengshode eller vippelabb
Maks. bæreevne per opphengspunkt
Tillatt vertikaltrekk: 2 000 kg (20 kN)

Utførelsesvarianter
sjaktplattform med vippelabboppheng

9408-200-01

10

sjaktplattform med opphengshode (for konusoppheng)

9408-200-01
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Sjaktplattform med vippelabboppheng
Vippelabbens funksjon
Utformingen av sjaktplattformen med automatisk tyngdekraftlåsing gjør det mulig å oppnå en svært rasjonell
flytteprosess.
Til flytting kreves det utsparinger i støpen for innsetting
av vippelabbene.
Med vippelabbenes høydejusteringsspindel kan hele
sjaktplattformen anordnes horisontalt.

Systembeskrivelse

Sjaktplattform med opphengshode
(for konusoppheng)
Som alternativ til vippelabboppheng finnes det variant
med plattformkonus.
Hele sjaktplattformen blir da forankret i bygget ved
hjelp av universal-klatrekonuser.
NB:
Ved bruk av Framax-krymphjørne I må sjaktplattform
og sjaktforskaling flyttes separat.

a

Systemmål

b
9408-225-01

a ... 60 mm
b ... 120 mm

9408-223-01

Systemmål

a

c

b
9408-224-01

a ... 115 mm
b ... 50 mm
c ... maks. 80 mm

NB:
Bruk av brede plank (den nærmest betongveggen) vil
redusere svingområdet til vippelabben.

999408018 - 05/2012
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Sjaktplattform med vippelabboppheng
Forankring på bygget

Montering for vippelabboppheng

Den minste vippelabbutsparingen med utsparingskasse fra entreprenør

Vippelabbutsparing med utsparingskasse
20x20x15cm

a
a

e
f

d

b

b

c
9408-212-01

9408-219-01

a ... 145 mm
b ... 30 mm
c ... 50 mm
d ... 250 mm
e ... 205 mm
f ... 137 mm

a ... 137mm
b ... 230 mm

a

Grunnriss

b

Grunnriss

d

c

b

a

9408-213-01

a ... 164mm
b ... 104mm

9408-220-01

a ... 250 mm
b ... 204 mm
c ... 180 mm
d ... 104 mm

12
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Utsparingskasse for vippelabboppheng i støpen
Utsparingskassen på 20x20x15cm brukes til å lage
utsparinger i støpen for montering av vippelabbene for
sjaktplattformer.

Festes med spiker mot forskalingshud
Feste til forskalingen
➤ Finérplaten (A) 20 x 20 cm festes i forskalingshud
som posisjoneringshjelp i ønsket stilling med skruer
eller spiker.
➤ Sett utsparingskassen (B) over posisjoneringshjelpen og fest med spiker.
➤ Før bruk: Kontroller om pluggene 15,0 (C) er satt inn.
B

C
A

I utsparingskasse er det en integrert plugg 15,0 (engangsdel).

☞

Viktig:
Utsparingskassen på 24x21x10cm er ikke
egnet for bruk med teleskopisk sjaktbjelke.

TR623-200-02

Avforskalingsprosess
➤ Sjaktforskalingen avforskales.
Utsparingskasse blir værende i støpen og fungerer
som opplegg for sjaktplattformens vippelabb.

98020-208-01

TR623-200-04

Demontering
Arbeidet gjøres fra hengeplattformen.
➤ Skru inn staget 15,0 i utsparingskassens muffe;
utsparingskassen løsnes fra støpen ved hjelp av
stagnøkkel 15,0/20,0.

TR623-200-03

Kontroll mht. skader. Innretting må eventuelt
utføres.

999408018 - 05/2012
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Snittegning

☞

For hvert vippelabbnivå trengs det minst
2 utsparingskasser 20x20x15cm!
I én utsparingskasse ligger vippelabben, den
andre blir demontert fra hengeplattformen og
festet til forskalingen for å danne et nytt monteringsopplegg.

➤ Staget 15,0 (D) skrus inn i utsparingskassen.
➤ Før bruk: Kontroller om pluggene 15,0 (C) er satt inn.
➤ Sett utsparingskassen (B) over posisjoneringshjelpen og fest med stagmutter 15,0 (E) .
B
D

C

E

A
TR623-200-08

9408-226-01

Hvis staget 15,0 ligger tett ved en Doka-bjelke,
kan det skaffes nok plass til monteringen av
stagmutteren ved å bruke et fastspikret bord.

TR623-200-01

Feste med stag og stagmutter
Denne festemuligheten sikrer stabil montering også for
gjentatt bruk av utsparingskassen i samme posisjon.
Feste til forskalingen
➤ Finérplaten (A) 20 x 20 cm festes i forskalingshud
som posisjoneringshjelp i ønsket stilling med skruer
eller spiker.
➤ Bor et hull med ø=18 mm i forskalingshuden (posisjon iht. utførelses- eller monteringsplanen).

Avforskalingsprosess
➤ Løsne stagmutteren 15,0.
➤ Før avforskalingen vris staget 15,0 ut med stagnøkkel 15,0/20,0.
➤ Sjaktforskalingen avforskales.
Utsparingskasse blir værende i støpen og fungerer
som opplegg for sjaktplattformens vippelabb.

TR623-200-09

14
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Feste ved utskjæring av forskalingshuden
Denne løsningen gjør det mulig å demontere utsparingskassen før avforskalingen.

Avforskalingsprosess
➤ Innvendig stagmutter 15,0 løsnes.
➤ Utvendig stagmutter skrus på staget.

Forutsetninger:
● Brukes alltid i samme posisjon
● Det må brukes bjelkeforskaling Top 50

B

Fordeler:
● Det trengs bare 1 utsparingskasse per vippelabbnivå
● Det trengs ikke hengeplattform til demonteringen
F

G

9408-227-03

Feste til forskalingen
➤ Utskjæring for utsparingskasse skjæres ut i forskalingshuden.

B Utsparingskasse 20x20x15cm

a

F Innvendig stagmutter 15,0
G Utvendig stagmutter 15,0

a

A

Utsparingskasse trekkes ut av støpen.
➤ Sjaktforskalingen avforskales.

9408-227-02

a ... 212 mm

Forskalingsplatene i dette området festes ekstra
med treskruer til Doka-bjelkene H20.
➤ Lag åpning for stag i planken og fest til Doka-bjelkene H20 med treskruer.
➤ Fest utsparingskasse med stag 15,0, sekskantmutter 15,0 og stagmutre 15,0.

B

C

D

F
9408-227-01

E

9408-227-04

A Treskrue

B Utsparingskasse 20x20x15cm
C Plank 5/20 cm
D Stag 15,0
E Sekskantmutter 15,0
F Stagmutter 15,0

999408018 - 05/2012
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Sjaktplattform med opphengshode (for konusoppheng)
Stoppanker

Forløps- og opphengspunkt

d

E

b
c

C
D

B
A

9408-239-01

A Universal klatrekonus
B Fôringshylse K (engangs-forankringsdel)

a
b

C Stoppanker (engangs-forankringsdel)
c

D Markering
E Konusskrue B 7cm

● Universal klatrekonus
- Forløpspunkt og opphengspunkt utføres med en
eneste konus.
● Stoppanker
- Innstøpingsanker for ensidig forankring av universal klatrekonus og dermed klatreenheten i støpen.
● Konusskrue B 7cm
- På forløpspunktet – for feste av Universal klatrekonus.
- På opphengsstedet – for sikkert oppheng av klatreenheten.

16

9408-240-01

a

Stoppanker 15,0
16cm
16,0 cm
22,0 cm
for overdekking d = 2 cm
19,0 cm
24,0 cm
for overdekking d = 3 cm
20,0 cm
25,0 cm

11,5cm
11,5 cm
17,0 cm

40cm
40,0 cm
46,0 cm
48,0 cm
49,0 cm

a ... Staglengde
b ... Innbyggingslengde
c ... Minimum veggtykkelse
d ... Overdekking

NB:
Unngå å blande ulike lengder på stoppanker.
ADVARSEL
Det korte stop-ankeret 15,0 11,5 cm har betydelig lavere bæreevne enn stop-anker 15,0
16 cm.
➤ Derfor må det korte stop-ankeret bare brukes på systemer med lav trekkbelastning på
forankringsstedet, f.eks. klatresystemer i
sjakt.
➤ Hvis geometrien gjør dette umulig, er det
nødvendig med separat statisk dokumentasjon med ekstra armering.
➤ Derfor er det korte stop-ankeret bare tillatt
for veggtykkelser < 24 cm. For veggtykkelser ≥ 24 cm må man minst bruke Stop-anker
15,0 16 cm.

999408018 - 05/2012
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Motstående forankringspunkter

Etablering av forløpspunkt

NB:
Hvis veggtykkelsen er mindre enn det doble av stoppankeres innbyggingslengde, må det motstående forankringspunktet forskyves.

ADVARSEL
➤ Stoppankere må alltid skrus inn til anslaget
(markeringer) i Universal-klatrekonusen.
For kort innskruingslengde kan etter videre
bruk føre til redusert bærekraft og til svikt i
opphengsstedet – og til personskader og
materielle skader.
➤ Bruk kun konusskrue B 7 cm for forløpspunkt og opphengssted (toppdelen er merket med rødt som tegn på høy bæreevne)!

Grunnriss
a

b

c

ADVARSEL
Ømfintlig ankerstål!
➤ Stagene må ikke sveises eller varmes opp.
➤ Stag som er svekket av korrosjon eller slitasje må fjernes.
➤ Bruk bare godkjente stag.

9408-241-01

a ... min. 100 mm
b ... Innbyggingslengde
c ... < 2 x b

☞

Fare for fall dersom to konuser monteres
overfor hverandre med stag.
Dersom forankringsdelen på motsatt side løsner, kan forankringspunktet bli revet ut.
➤ Hvert opphengssted må ha egen forankring.
Unntak: Opphengssted med "Stop-anker tosidig 15,0"

● Aksen for universell-klatrekonusen må være
i rett vinkel i forhold til betongoverflaten –
maks. vinkelavvik 2°.
● Toleranse for posisjonering av forløpspunktet eller opphengsstedet er ±10 mm i horisontal og vertikal retning.
● Universal-klatrekonuser leveres med fôringshylser K. Ved bruk flere ganger må
man alltidbruke nye fôringshylser.

9766-320-02

Mål på opphengsstedet
Den nødvendige terningstrykkfastheten til betongen
på belastningstidspunktet avhenger av prosjektet og
fastsettes av bygningsingeniøren og avhenger av
følgende faktorer:
● faktisk belastning
● Stoppankerets lengde
● armering og ekstra armering
● kantavstand
Innføringen av kreftene, overføringen av disse i byggverket samt stabiliteten til totalkontruksjonen skal kontrolleres av bygningsingeniøren.
Nødvendig terningstrykkfasthet fck,cube,current må imidlertid være på minst 10 N/mm2.
Ta hensyn til Kalkulering-guidens kapittel om
"Bærekraft for forankringer i betong"!

999408018 - 05/2012
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Forløpspunkt med konusskrue B 7cm
(med gjennomboring av forskalingshuden)
Montering:
➤ Fest finerplaten (f.eks. Dokaplex 15 mm) til forskalingshuden (posisjon iht. prosjektplan).
➤ Bor et hull med ø=30 mm i forskalingshuden (posisjon iht. tegning).
➤ Fôringshylsen skyves helt innpå universal klatrekonus.
➤ Stikk konusskruen B 7cm gjennom forskalingshuden, skru den inn i universal-klatrekonusen og trekk
den fast til.
➤ Skru inn stoppankeret i universal klatrekonus til
anslaget (markering).

Beskyttelse for forskalingshud
Finerhull-foring 32 mm beskytter forskalingshuden mot
skader på forløpspunktet. Dette er spesielt fordelaktig
ved forskalinger med høye brukstall.
Mulige tykkelse på forskalingshud: 18 - 27 mm
For montering i forskalingshuden er det nødvendig med
et hull med Ø 46 mm.

C

D

A

H

E

a
9710-376-01

C

D

A

G

A Universal klatrekonus + fôringshylse K
C Stoppanker
D Markering
E Konusskrue B 7cm
H Beskyttelse for forskalingshud 32mm (nøkkelstr. 70 mm)

E

Ved behov kan beskyttelsen for forskalingshud (32mm)
låses til dekkappe D35x3 (følger med leveransen).

9710-377-01

a ... 35–45 mm
A Universal klatrekonus + fôringshylse K
C Stoppanker
D Markering
E Konusskrue B 7cm
G Finérplate

Nødvendig verktøy:
● Skralle 3/4"
● Universal konusnøkkel 15,0/20,0 (for universal klatrekonus)
● Forlenger 20 cm 3/4"
● Koppnøkkel 50 3/4" (for konusskrue B 7cm)

18
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Forløpspunkt med forløpsklemme M30
(med gjennomboring av forskalingshuden)

Forløpspunkt med posisjoneringsplate M30
(uten gjennomboring av forskalingshuden)

Åpningsdiameteren på kun 9–10 mm gjør at forløpspunktet kan forskyves i mindre avstander enn det som
er mulig med konusskrue B 7cm.

Kun for spesialbruk der det ikke er mulig å gjennombore forskalingshuden (f.eks. når Doka-bjelker eller
profiler fra kassetter ligger rett bak posisjonen for forløpspunktet).

I
C

J

D

K
C

D

A
9710-378-01

A

A Universal klatrekonus + fôringshylse K
C Stoppanker

9710-379-01

D Markering
I

Muffe M30 til forløpsklemme M30

J Vingeskrue M8 til forløpsklemme M30

Montering:
➤ Bor et hull med ø=9–10 mm i forskalingshuden
(posisjon iht. tegning).
Fest vingeskruen M8 for å gjøre monteringen
med spiker på forskalingshuden lettere.
Korte dobbelthodespikere gjør demonteringen
lettere.

98037-284-02

➤ Fôringshylsen skyves helt innpå universal klatrekonus.
➤ Skru muffen M30 helt inn i den universale klatrekonusen og trekk til.
➤ Skru inn stoppankeret i universal klatrekonus til
anslaget (markering).
➤ Skru den forhåndsmonterte enheten på vingeskruen
M8 (pass på at forskalingen er tett).
Nødvendig verktøy:
● Skralle 3/4"
● Universal konusnøkkel 15,0/20,0 (for universal klatrekonus)
● Forlenger 20 cm 3/4"
● Koppnøkkel 50 3/4" (for konusskrue B 7cm)
● Skralle 1/2"
● Forlenger 1/2"

A Universal klatrekonus + fôringshylse K
C Stoppanker
D Markering
K Posisjoneringsplate M30

☞

Viktig!
Det er ikke tillatt å bruke posisjoneringsplaten
M30 flere ganger i samme posisjon, siden festet i eksisterende spikerhull ikke gir stabil monteringsposisjon.

Montering:
➤ Fest posisjoneringsplaten M30 med spikre 28 x 60
på forskalingshuden (posisjon iht. tegning).
➤ Fôringshylsen skyves helt innpå universal klatrekonus.
➤ Skru inn stoppankeret i universal klatrekonus til
anslaget (markering).
➤ Skru universal klatrekonusen på posisjoneringsplaten M30 og trekk til.
Nødvendig verktøy:
● Skralle 3/4"
● Universal konusnøkkel 15,0/20,0 (for universal klatrekonus)
● Forlenger 20 cm 3/4"
● Koppnøkkel 50 3/4" (for konusskrue B 7cm)
● Skralle 1/2"
● Forlenger 1/2"

999408018 - 05/2012
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Støping

Etablering av opphengspunkt

➤ Før støpingen må forløps- og opphengspunkter kontrolleres en gang til.

➤ Skru konusskruen B 7cm inn i universal-klatrekonus
til anslaget og trekk den til.
Det er tilstrekkelig med et tiltrekkingsmoment på 100
Nm (20 kg ved ca. 50 cm lengde).

● Aksen for universell-klatrekonusen må
være i rett vinkel i forhold til betongoverflaten – maks. vinkelavvik 2°.
● Toleranse for posisjonering av forløpspunktet eller opphengsstedet er ±10 mm i horisontal og vertikal retning.
● Markeringen på stoppankeret må flukte
med universal-klatrekonus = full innskruingslengde.
Forskalingens overkant må merkes, slik at forankringsstedenes posisjon er lettere å kjenne
igjen ved støping.
➤ Unngå å berøre stoppankeret med vibratoren.
➤ Betongen skal ikke føres inn direkte over stoppankrene.
Disse forholdsreglene hindrer løsning ved støping og
vibrering.

Ta hensyn til kontrollmålet b = 30 mm!
b

A

C

9408-240-02

A Universal klatrekonus
C Konusskrue B 7cm

Ved innskruing og feste av konusskruen B 7cm i universal-klatrekonusen må man kun bruke skralle 3/4".
Skralle 3/4"

Skralle 3/4" med forlen- Fremdriftsskralle MF 3/4"
ger
SW50

Tr687-200-01

Tr687-200-01

Tr687-200-01

Hekting av sjaktplattform
➤ Sjaktplattformen hektes fast i konusskruene B7cm
og sikres med festebolter.

A

C

D
9408-222-01

A Sjaktplattform
C Konusskrue B7cm
D Festebolter

20
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Tynne vegger

Flere forankringsmuligheter

Veggtykkelser på15 til 16 cm utføres med
vegganker 15,0 15cm.

Forankringer uten forskyvning
Forankringer uten forskyvning utføres på begge sider
med
stoppanker 15,0.

Fare for ombytting!
➤ Det er svært viktig at stop-anker 15,0 ikke
brukes til denne oppgaven.

Fare for ombytting!
➤ Det er svært viktig at vannsperre G 15,0 ikke
brukes til denne oppgaven.

581893000-3

Forløpspunkt
581818000-3

F

J

K

A

C

Forløpspunkt
H

A

C

a
G
Tr637-200-03

Opphengspunkt

E

b

G

M

9766-320-05

L

Opphengspunkt
H

A

C
Tr637-200-04
Tr637-200-03

a ... Lengde på plastrør 12–22 mm
b ... 15–16 cm
A Universal klatrekonus 15,0 + fôringshylse K 15,0

9766-320-04

E

c

b

c

a

a ... 28–71 cm
b ... Bestillingslengde = veggtykkelse a - 2 x betongdekke c
c ... Betongdekke 5,5 cm
A Universal klatrekonus + fôringshylse K
C Konusskrue B 7cm

C Konusskrue B 7cm
F Stag 15,0 mm
G Mellomleggsplate (f.eks. Dokaplex 15 mm)
J Stagmutter 15,0
K Universal-konus 22mm + plastrør 22mm
L Sekskanttreskrue 10x50 + plugg Ø12
M Vegganker 15,0 15cm

E Armering
G Mellomleggsplate (f.eks. Dokaplex 15 mm)
H Stop anker tosidig 15,0

999408018 - 05/2012
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Lage sikkert opphengspunkt senere
F. eks.: Hvis man har glemt å montere forløpspunkt.
➤ Lag et borehull Ø 25 mm.
➤ Lag borehull Ø 55 mm med 130 mm dybde.
➤ Fôringshylsen skyves helt innpå universal klatrekonus.
➤ Sett konusskruen B 7cm med universal-klatrekonus
på et klargjort stag i hullet.
➤ Før inn ferdigmørtel (skaffes ved entreprenør) i borehullet med støpeskje.

ADVARSEL
➤ Stoppanker må aldri brukes i frittliggende
stand!
A
C

9408-242-01

A Universal-klatrekonus + fôringshylse K
C Stoppanker

c

b

a

Mål på opphengsstedet

E

D

A B

C

9766-323-01

a ... 25 mm
b ... 130 mm
c ... 55 mm
A Universell klatrekonus 15,0
B Foringshylse K 15,0
C Konusskrue B 7cm
D Stag 15,0 mm
E Ferdigmørtel

➤ Skyv enheten inn så den flukter.
Fjern ferdigmørtel som kommer ut, med støpeskjea.

Den nødvendige terningstrykkfastheten til betongen
og ferdigmørtelen på belastningstidspunktet avhenger
av prosjektet og fastsettes av bygningsingeniøren
og avhenger av følgende faktorer:
● faktisk belastning
● Veggtykkelse
● armering og ekstra armering
● kantavstand
Innføringen av kreftene, overføringen av disse i byggverket samt stabiliteten til totalkontruksjonen skal kontrolleres av bygningsingeniøren.
Nødvendig terningstrykkfasthet fck,cube,current må imidlertid være på minst 10 N/mm2.

☞

Viktig:
➤ Plasser en sveiseskjøt for å forbinde mutteren og platen på stagmutteren. Deretter er
det tillatt å skru stagmutteren på staget.
➤ Skru på stagmutteren som er sveiset på baksiden av
betongveggen, og sikre den med skrue og plugg slik
at den ikke kan skrus ut igjen.

H

G

F

I
9766-322-01

F Sveiset stagmutter 15,0
G Plugg Ø12
H Sekskanttreskrue 10x50
I

Sveiseskjøt

22
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Flytting
Flytting

Sjaktplattform med vippelabboppheng

☞

➤ Avforskal.
➤ Fest fireparts kjetting til de teleskopiske sjaktbjelkene.

9736-236-01

Hvordan flytte hele enheten på en
sikker måte
Viktig:
● Før flytting: Løse forskalings- og plattformdeler må fjernes eller sikres.
● Transport av personer er ikke tillatt!
● Helningsvinkel β: maks. 30°

B

A

A Teleskopisk sjaktbjelke
B Oppheng med vippelabb

9408 -236-02

C

➤ Flytt hele enheten med kranen.

C Oppheng med opphengshode

Maks. bæreevne per opphengspunkt
Tillatt vertikaltrekk: 2 000 kg (20 kN)

9408 -236-01

24
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Flytting

Sjaktplattform med opphengshode
(for konusoppheng)
➤ Avforskal.

NB:
Ved bruk av Framax-krymphjørne I må sjaktplattform
og sjaktforskaling flyttes separat.

Grunnplan - sjaktplattform hektet fast
B

a

b

A

9408-237-01

a ... 50 mm
b ... 110 mm (nødvendig klaring for utsvinging i sideretningen ved
transport over opphengsstedet)

➤ Fest fireparts kjetting til de teleskopiske sjaktbjelkene.
9408 -236-03

9408 -235-01

β ... maks. 15°
A Framax-kranbøyle
B 4-partsskrev (for eksempel Doka fireparts kjetting 3,20m)

Krankroken til krymphjørnet I skal ikke brukes
til flytting av sjaktforskalingen.
➤ Sjaktforskalingen kan kun flyttes med
kranbøyler.

➤ Flytt hele enheten med kranen.

a

Grunnplan – situasjon ved transport over opphengsstedet

9408-237-02

a ... 105 mm (95 mm + min. 10 mm klaring)
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Montere arbeidsplattformen
Montering

Montering av hovedbjelke
Bruksområder
Type

Mål for teleskopisk sjaktbjelke
(mål a)

Teleskopisk sjaktbjelke 1,45-1,65m
Teleskopisk sjaktbjelke 1,65-2,00m
Teleskopisk sjaktbjelke 2,00-2,70m
Teleskopisk sjaktbjelke 2,70-3,80m
Teleskopisk sjaktbjelke 3,80-5,90m

145,0 til 165,0 cm
165,0 til 200,0 cm
200,0 til 270,0 cm
270,0 til 380,0 cm
380,0 til 590,0 cm

Sjaktmål innvendig
For vippelabboppheng
For opphengshode
155,0 til 175,0 cm
169,0 til 189,0 cm
175,0 til 210,0 cm
189,0 til 224,0 cm
210,0 til 280,0 cm
224,0 til 294,0 cm
280,0 til 390,0 cm
294,0 til 404,0 cm
390,0 til 600,0 cm
404,0 til 614,0 cm

a
A

C

B

B

9408-216-01

a ... Teleskopisk sjaktbjelke-lengden er prosjektavhengig iht. tabell eller monteringsplan
A Teleskopisk sjaktbjelke
B Underlag med nivåutjevning
C Klemskrue M 16x80 med kontramutter (24 mm)

Teleskopisk sjaktbjelke leveres i sammenskjøvet tilstand.
Beregne mål a
For vippelabboppheng
Sjaktmål innvendig minus
10,0 cm

For opphengshode
Sjaktmål innvendig minus 24,0
cm

Nødvendig verktøy:
● Koppnøkkel 24 1/2"
● Skralle 1/2"
● Fastnøkkel 22/24

☞

Viktig:
➤ Sørg for jevnt underlag!
➤ Legg teleskopisk sjaktbjelke på underlag (B) .
➤ Løsne klemskruene (C) og still inn lengden (mål a).

☞

Viktig:
➤ Tolleranse på ±2 mm må overholdes!
➤ Trekk til klemskruene og sikre dem mot løsning med
kontramutre.

26
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Montering

Montering av oppheng

Montering av tverrbjelker

Vippelabboppheng

NB:
Trekomponenter i forbindelse med plattformen må
minimum ha en styrke tillsvarende C24 i EN 338.
Følg nasjonale forskrifter for innplanking og rekkverksbord.

Nødvendig verktøy:
● Koppnøkkel 19 1/2" L
● Forlenger 22 cm
● Skralle 1/2"
➤ Vippelabb for sjaktplattform med bolter d25 festes i
posisjon (X) og sikres med fjærsplint 6mm.
➤ Vippelabbens horisontale posisjon justeres med
høydejusteringsspindel (S) .

☞

Viktig:
➤ Sørg for at aksene flukter!
➤ Teleskopisk sjaktbjelke (lengden allerede justert)
legges på underlag (ev. med monteringsanshjelp) i
riktig akseavstand.

S
B

9408-217-01

b

X

9408 -234-01

Vippelabb for sjaktplattform inneholder:
● 1 hodebolt d25/151
● 1 skive 21
● 1 fjærsplint 6mm

b ... Avstand akser
B Underlag

➤ Tverrbjelker (f.eks. plank, Doka-bjelke eller stålprofiler) legges i passende avstander iht. planen.

Opphengshode for konusoppheng
Nødvendig verktøy:
● Fastnøkkel 30/32
● Skralle 1/2"
● Koppnøkkel 301/2"
➤ Opphengshodet skrus fast i med teleskopisk sjaktbjelke i åpningene (Y) .

9408 -233-01

For større stykktall anbefales anslag (D) .

Y

Y

➤ Hvis ikke spesifisert i plantegningin, borr hull i tverrbjelkene og fest disse med skruer til de teleskopiske
sjaktbjelkene. Vær nøye med at tverrbjelke er vikelrett på teleskopisk sjaktbjelke!

9408-218-01

Opphengshodet inneholder:
● 2 sekskantskruer M20x140
● 2 sekskantmutre M20
● 2 fjærringer A20
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Monteringseksempler for tverrbjelker

Eksempel: Tverrbjelke 8/16 cm

Eksempel: Doka-bjelker

A

A

B

B
C

D

a

9408-206-01

C
9408-205-01

E

A Båndskrue M10 + sekskantmutter M10
(lengde etter behov)

a ... 51 mm
A Doka-bjelke H20

B Tverrbjelke 8/16 cm

B Sekskantskrue M8 + sekskantmutter M8
(lengde etter behov)

C Teleskopisk sjaktbjelke

C Shim FF20, art.nr. 587570000

Eksempel: Stålprofil

D Skive A8,4
E Teleskopisk sjaktbjelke

A

Grunnriss
B

A

C

9408-207-01

9408-208-01

B

D

Grunnriss

A Ø 13 mm
B Ø 18 mm

NB:
Tverrbjelkene skrus fast på begge sider for å unngå
deformasjon av teleskopisk sjaktbjelke ved skråtrekk
fra kranstroppene.

9408-238-01

A Festehull for plattform
B Stålprofil U 100
Samtlige festehull må være planlagt på forhånd.
C Festehull for feste av teleskopisk sjaktbjelke
D Teleskopisk sjaktbjelke
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Brukerinformasjon Sjaktplattform

Montering

Montering av plattformen

Sjaktplattform med opphengshode (for konusoppheng)

Sjaktplattform med vippelabboppheng

➤ Plattformplank skrues eller spikres fast til tverrbjelkene.
➤ Ekstra avstivning (B) i området ved utsparingen (A)
spikres fast nedenfra.
➤ Avstivningsbord (E) festes parallelt med den teleskopiske sjaktbjelken på undersiden av tverrbjelken (se
snitt A-A).

➤ Plattformplank skrues eller spikres fast til tverrbjelkene.
➤ Ekstra avstivning (B) i området ved utsparingen (A)
spikres fast nedenfra.
➤ Avstivningsbord (E) festes parallelt med den teleskopiske sjaktbjelken på undersiden av tverrbjelken (se
snitt A-A).

c
A

b
A

B

B

B

B

b

c

A

b

d

d

A

a

E

E

9408-209-01

A

a ... 500 mm
b ... 380 mm
c ... 250 mm
d ... 150 mm

9408-201-01

A

a

a ... 50 mm
b ... min. 160 mm (nødvendig klaring for utsvinging i sideretningen
ved transport over opphengsstedet)
c ... 120 mm
d ... 180 mm

A Klaring for vippelabb eller kranøye
B Ekstra avstiving (bord min. 15/3 cm)

A Klaring for kranøye
B Ekstra avstiving (bord min. 15/3 cm)

Snitt A-A
D

F

Snitt A-A
F

D

9408-204-01

E

9408-204-01

E

C

C

C Teleskopisk sjaktbjelke
D Innplanking

C Teleskopisk sjaktbjelke

E Avstivingsbord (min. 15/3 cm)

D Innplanking

F Tverrbjelke

E Avstivingsbord (min. 15/3 cm)
F Tverrbjelke
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Brukerinformasjon Sjaktplattform

Grunnplan - sjaktplattform hektet fast

Arbeidsplattform med plattformluke

a

➤ Velg plassering for plattformluken.
➤ Skjær ut en åpning for plattformluken.

b

d

c

9408-202-01

a ... 50 mm
b ... 110 mm (nødvendig klaring for utsvinging i sideretningen ved
transport over opphengsstedet)

9804-232-01

c ... 710 mm
d ... 610 mm

➤ Skru fast plattformluken B 70/60cm med treskruer
5x50 på innplankningen.

Grunnplan – situasjon ved transport over opphengsstedet

J

9408 -231-01

a

H Plattformluke B 70/60cm

9408-203-01

a ... 105 mm (95 mm + min. 10 mm klaring)
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Montering

Hengeplattform
Med standard komponenter fra Doka kan hengeplattformen utføres på forskjellige måter.
Maks. bæreevne per hengegrime: 1000 kg

Utførelse med spindelstøtter, f.eks.
T7 305/355cm

Utførelse med stål- eller stillasrør

A

B

B

a

A

B

H

B

C

Tr724-200-01

D

Tr724-202-01

D

E

E

G

F

A Teleskopisk sjaktbjelke
G

a ... min. 3,0 cm

F

B Sekskantskrue M20x90 8.8 DIN 931 + sekskantmutter M20 8
selvlåsende DIN 982
C Formrør kvadratisk 50/50/3 eller stillasrør 48,3mm (lengden er
prosjektavhengig)
D Forsterkning (stillasrør 48,3mm)
E Dreiekobling 48mm eller halvkobling 48mm 95
F Koblingsbolt 10cm + Fjærsplint 6mm
G Multifunksjonsbjelker WS10 Top50 (lengen er prosjektavhengig)
H Spindelstøtte T7 305/355cm
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Montere forskalingen
Sjaktforskaling med bjelkeforskaling Top 50
➤ Monter forskaling for innsiden av sjakten.

Montering av støpeplattform
➤ Fest plankene med treskruer 6x90 på Doka-bjelkene.
Hver planke må være festet med 8 skruer!
➤ Skliplate skrus fast på en av sidene av tverrbjelkene
og legges på plankene.

A

B
C

98020-202-01

A

98020-289-02

98020-290-01

A Plank 5/20 cm
B Tverrbjelke 8/12 cm

A Framax krymphjørne I

C Skliplate (ved entreprenør)

Framax-krymphjørne I kan også brukes med
overgangslask ved bjelkeforskaling Top 50.
Med Framax-krymphjørne I er hele sjaktforskaling fri fra
veggen.

B

Tillatt belastning per fastskrudd oppleggsbjelke: 2 kN
➤ Tverrbjelkene festes til motstående side med vinkeljern.
➤ Innplanking festes til tverrbjelkene med treskruer
6x90.

A

a

D

b

C

98020-243-01

98020-289-01

D Vinkeljern 9x5cm

Hver planke må være festet med 4 skruer!
Utfør visuell kontroll av innplankningen!

98020-288-01

a ... 42,5 - 55,0 cm
b ... Justeringsområde 12,5 cm i 2,5 cm-raster
A Framax krymphjørne I
B Framax-krympspindel I eller
Framax-krympspindel I med skralle
C Overgangslask 18 mm eller 21 mm
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Brukerinformasjon Sjaktplattform

Montering

Sjaktforskaling med kassettforskaling Framax Xlife

Montering av støpeplattform

➤ Monter forskaling for innsiden av sjakten.

98020-245-01

A

➤ Framax-konsoller 90 hektes fast på kassetten og
sikres mot uthekting.

98020-242-01

A

A Framax krymphjørne I

Med Framax-krymphjørne I er hele sjaktforskaling fri fra
veggen.
B
9727-210-01

B

A

A Framax konsoll 90
B Fjærsplint

a
C

➤ Doka-bjelker H20 klemmes fast til konsollene med
bjelkeholdere.
➤ Sekskantmutre 15,0 festes med låseplate og sikres
mot å løsne.

a

D
C
9764-240-01

a ... 30,0 cm

E
98020-246-01

9764-280-01

C Doka-bjelke H20
A Framax krymphjørne I

D Bjelkeholder 8

B Framax krympspindel I eller
Framax krympspindel I med skralle

E Sikringsplate for bjelkeholder 8

C Stål-forskalingshud

➤ Innplanking festes til tverrbjelkene med treskruer
6x90.
Hver planke må være festet med 4 skruer!
Utfør visuell kontroll av innplankningen!
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Brukerinformasjon Sjaktplattform

Stigesystem
Generelt

For sikker opp- og nedstigning mellom plattformene.
B

Montering av stigen på støpeplattformene
Se brukerinformasjonen "Doka bjelkeforskaling
Top50" og "Doka kassettforskaling Framax
Xlife" når det gjelder feste av stigene på forskalingen.

A

På støpeplattformer med plattformbjelker kan
det brukes plattformluke B70/60 cm.
C

A

9408 -228-02

B

A Plattformluke B 70/60cm
B Systemstige XS 4,40m
C Plattformbjelke

☞

D

Viktig:
Ved monteringen må du sørge for at det er en
klaring mellom stigen og innplankingen på
arbeidsplattformen (for arbeidet ved forskaling
og avforskaling).

9408 -228-01

A Plattformluke B 70/60cm
B Systemstige XS 4,40m
C Adapter XS for veggform
D Stigeadapter XS

NB:
Ved oppsetting av stigesystemet må de nasjonale forskriftene følges.
ADVARSEL
➤ Stigene XS skal kun brukes i systemet og
ikke som anleggsstige.

34
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Generelt

Montering av stige på arbeidsplattformen og hengeplattformer
Plattformluke B 70/60cm
For montering av plattformluke, se kapittelet "Montere
arbeidsplattform".
➤ Sikre XS system-stigen 4,40m med stigebøyler på
plattformluken.
➤ Før stigebolter XS gjennom trinnet på stigen og sikre
på begge sider med fjærsplint d4.

Forlenge stigen
Uttrekkbar stigeforlenger (tilpasning til bakken)
➤ Ved uttrekking løftes sikringen (I) på stigen (B) , og
stigeforlengeren XS 2,30m (C) festes i ønsket trinn
på den andre stigen.

B

I
K

98020 -251-04

J Stigebolt XS

➤ Skru stigeadapteren XS på plattformbelegget.
➤ Fest den nederste enden av stigen på stigeadapteren XS.

9766-273-02

C

C
I
Tr625-201-03

98010-337-02

Nødvendig skruemateriale
● 4 båndskruer M10x70
● 4 skiver A10,5
● 4 sekskantmutre M10 (selvlåsende)
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Transportere, stable og lagre
Benytt fordelene med Doka transportcontainere
på byggeplassen.
Transportenheter som containere, stabletainer og gittertainer får orden på byggeplassen, reduserer tiden
det tar å lete etter utstyret og forenkler lagring og
transport av systemkomponenter, smådeler og tilbehør.

Doka gittercontainer 1,70x0,80m

Doka gittertainer 1,70 x 0,80 m som transportutstyr
Løfting med kran
➤ Skal bare flyttes med lukket sidevegg!

☞

● Transportenhetene skal bare flyttes enkeltvis.
● Bruk riktige stropper. (Ta hensyn til tillatt
bæreevne), f.eks.: Doka firepartskjetting
3,20 m
● Maks. spredningsvinkel β 30°!

9234-203-01

Lagrings- og transportmidler for smådeler:
● lang levetid
● kan stables

Flytting med truck eller transportvogn
Taineren kan også gripes fra langsiden og fronten.

Egnet transportutstyr:
● kran
● palletruck
● Truck
For lett lasting og avlessing kan Doka-gittertainer
åpnes i sideveggen.
Maks. bæreevne: 700 kg
Till. belastning: 3150 kg

☞

● Ved stabling av transportenheter med svært
forskjellig last må disse løftes av!
● Typeskilt må være påsatt og tydelig lesbart.

Doka gittertainer 1,70 x 0,80 m som lagringsutstyr
Maks. antall tainere oppå hverandre
Utendørs (på byggeplassen)
Bakkehelning inntil 3 %
2
ingen tomme tainere oppå hverandre tillatt!

36

I hallen
Bakkehelning inntil 1%
5
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Generelt

Doka ståltainer som lagringsutstyr

Doka ståltainer 1,20 x 0,80 m

Maks. antall tainere oppå hverandre
Utendørs (på byggeplassen)
Bakkehelning inntil 3 %
3
ingen tomme tainere oppå hverandre tillatt!

I hallen
Bakkehelning inntil 1%
6

Doka ståltainer som transportutstyr
Løfting med kran

☞
Lagrings- og transportmidler for smådeler:
● lang levetid
● kan stables
Egnet transportutstyr:
● kran
● palletruck
● Truck

● Transportenhetene skal bare flyttes enkeltvis.
● Bruk riktige stropper. (Ta hensyn til tillatt
bæreevne), f.eks.: Doka firepartskjetting
3,20 m
● Maks. spredningsvinkel β 30°!

Maks. bæreevne: 1500 kg
Till. belastning: 7 900 kg

☞

● Ved stabling av transportenheter med svært
forskjellig last må disse løftes av!
● Typeskilt må være påsatt og tydelig lesbart.

Ståltainer skillevegg
Innholdet i ståltaineren kan deles opp med ståltainer
skillevegg 1,20m eller 0,80m.

9206-202-01

Flytting med truck eller transportvogn
Taineren kan også gripes fra langsiden og fronten.

Tr755-200-02

A

A Skyvebolt til feste av skillevegg

Mulige inndelinger
Ståltainer
inndeling
1,20m
0,80m

I lengderetningen

I tverretningen

maks. 3 stk.
-

maks. 3 stk.

Tr755-200-04

Tr755-200-05
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Doka stabletainer 1,55 x 0,85 m og
1,20 x 0,80 m

Doka stabletainer som transportutstyr

Lagrings- og transportmidler for lange komponenter:
● lang levetid
● kan stables

☞

Løfting med kran

Egnet transportutstyr:
● kran
● palletruck
● Truck
Med hjulsettet forvandles taineren til en rask og praktisk transportvogn.
Følg bruksanvisningen "Klemmehjulsett B"!

● Transportenhetene skal bare flyttes enkeltvis.
● Bruk riktige stropper. (Ta hensyn til tillatt
bæreevne), f.eks.: Doka firepartskjetting
3,20 m
● Last på midten.
● Lasten må sikres i stabletaineren mot å skli
og vippe.
● Ved flytting med montert transporthjul B må
også anvisningene i den tilsvarende
bruksanvisningen følges!
● Maks. spredningsvinkel β 30°!

=

=
a

92815-224-01

Doka stabletainer 1,55x0,85m
Doka stabletainer 1,20x0,80m

Maks. bæreevne: 1 100 kg
Till. belastning: 5 900 kg

☞

a
maks. 4,0 m
maks. 3,0 m

Flytting med truck eller transportvogn

● Ved stabling av transportenheter med svært
forskjellig last må disse løftes av!
● Typeskilt må være påsatt og tydelig lesbart.

☞

● Last på midten.
● Lasten må sikres i stabletaineren mot å skli
og vippe.

Doka stabletainer som lagerutstyr
Maks. antall tainere oppå hverandre
Utendørs (på byggeplassen)
Bakkehelning inntil 3 %
2
ingen tomme tainere oppå hverandre tillatt!

☞

I hallen
Bakkehelning inntil 1%
6

● Bruk av hjulsett:
Lås med parkeringsbrems i utgangsposisjon.
I en stabel må det ikke være montert hjulsett
på den nederste Doka stabletaineren.

38
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Generelt

Doka smådelstainer

Doka smådelstainer som transportutstyr

Lagrings- og transportmidler for smådeler:
● lang levetid
● kan stables

Løfting med kran

Egnet transportutstyr:
● kran
● palletruck
● Truck
Samtlige forbindings- og forankringsdeler kan lagres og
stables på oversiktlig måte med denne boksen.
Med hjulsettet forvandles taineren til en rask og praktisk transportvogn.

☞

● Transportenhetene skal bare flyttes enkeltvis.
● Bruk riktige stropper. (Ta hensyn til tillatt
bæreevne), f.eks.: Doka firepartskjetting
3,20 m
● Ved flytting med montert transporthjul B må
også anvisningene i den tilsvarende
bruksanvisningen følges!
● Maks. spredningsvinkel β 30°!

Følg bruksanvisningen "Klemmehjulsett B"!

92816-206-01

Flytting med truck eller transportvogn
Taineren kan også gripes fra langsiden og fronten.

Hjulsett B
Med hjulsettet forvandles taineren til en rask og praktisk transportvogn.
Egnet for gjennomkjøringsåpninger > 90 cm.
Maks. bæreevne: 1 000 kg
Till. belastning: 5 530 kg

☞

● Ved stabling av transportenheter med svært
forskjellig last må disse løftes av!
● Typeskilt må være påsatt og tydelig lesbart.

Doka smådelstainer som lagerutstyr
Maks. antall tainere oppå hverandre
Utendørs (på byggeplassen)
Bakkehelning inntil 3 %
3
ingen tomme tainere oppå hverandre tillatt!

☞

I hallen
Bakkehelning inntil 1%
6

Hjulsettet kan monteres på følgende tainere:
● Doka smådelstainer
● Doka stabletainere
Følg bruksanvisningen!

● Bruk av hjulsett:
Lås med parkeringsbrems i utgangsposisjon.
I en stabel må det ikke være montert transporthjul på den nederste Doka smådelboksen.
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Produktoversikt
[kg]

Art. nr.

65,9
74,3
107,5
156,5
261,0

580686000
580687000
580688000
580689000
580690000

[kg]

Art. nr.

Doka klatresystemer
Produktoversikt
Sjaktplattform

Teleskopisk sjaktbjelke 1,45-1,65m
Teleskopisk sjaktbjelke 1,65-2,00m
Teleskopisk sjaktbjelke 2,00-2,70m
Teleskopisk sjaktbjelke 2,70-3,80m
Teleskopisk sjaktbjelke 3,80-5,90m
Telescopic shaft beam

Stagnøkkel 15,0/20,0

1,9 580594000

Tie rod wrench 15.0/20.0

Galvanisert
Lengde: 37 cm
Diameter: 8 cm

Galvanisert

Mannehull B 70/60cm

22,0 581530000

Manhole B 70/60cm

Vippelabb for sjaktbjelke

Ståldetaljer: galvanisert
Treverk: gul-lakkert
Lengde: 81 cm
Bredde: 71 cm

18,0 580466000

Pawl for shaft platform

Galvanisert
Lengde: 55 cm
Nøkkelåpning: 19 mm

XS system-stige 4,40m

33,2 588640000

System ladder XS 4.40m

Galvanisert

Utsparingskasse 20x20x15cm
Box for latch 20x20x15cm

2,6 580608000

Blå pulverlakkert

Plugg 15,0

0,006 580609000

Plug 15.0

Fargeløs
Diameter: 1,9 cm

Opphengshode

14,9 580464000

Main beam head

Blålakkert
Lengde: 49 cm

Stigeadapter XS

5,0 588673000

Ladder adapter XS

Galvanisert
Høyde: 50 cm

GF verktøykasse

Tool box GF
Inngår som del av leveransen:

(A) Skralle 1/2"

6,5 580390000
0,73 580580000

Galvanisert
Lengde: 30 cm

(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)

Fastnøkkel 13/17
Fastnøkkel 22/24
Fastnøkkel 30/32
Ringnøkkel 17/19
Forlenger 11cm 1/2"
Forlenger 22cm 1/2"
Kardangkobling
Koppnøkkel 19 1/2" L
Koppnøkkel 13 1/2"
Koppnøkkel 24 1/2"
Koppnøkkel 30 1/2"

0,08
0,22
0,80
0,27
0,20
0,31
0,16
0,16
0,06
0,12
0,20

580577000
580587000
580897000
580590000
580581000
580582000
580583000
580598000
580576000
580584000
580575000

Transportenheter
Doka gittertainer 1,70x0,80m

Doka skeleton transport box 1.70x0.80m
Galvanisert
Høyde: 113 cm
Observer bruksveiledningen!

87,0 583012000
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[kg]

Art. nr.

Doka ståltainer 1,20x0,80m

75,0 583011000

Ståltainer skillevegg 0,80m
Ståltainer skillevegg 1,20m

3,7 583018000
5,5 583017000

Doka multi-trip transport box 1.20x0.80m
Galvanisert
Høyde: 78 cm
Observer bruksveiledningen!

Multi-trip transport box partition

[kg]

Art. nr.

Treverk: gul-lakkert
Ståldetaljer: galvanisert

Doka stable tainer 1,55x0,85m
Doka stacking pallet 1.55x0.85m

42,0 586151000

Galvanisert
Høyde: 77 cm
Observer bruksveiledningen!

Doka stable tainer 1,20x0,80m
Doka stacking pallet 1.20x0.80m

39,5 583016000

Galvanisert
Høyde: 77 cm
Observer bruksveiledningen!

Doka smådelstainer

106,4 583010000

Doka accessory box

Treverk: gul-lakkert
Ståldetaljer: galvanisert
Lengde: 154 cm
Bredde: 83 cm
Høyde: 77 cm
Observer bruksveiledningen!

Hjulsett til stabletainer B

33,6 586168000

Bolt-on castor set B

Blålakkert
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Sjaktplattform – klatreforskaling for innvendige sjakter
Dokas sjaktplattformer er det perfekte systemet til forskaling av innvendige vegger i en sjakt – raskt, sikkert og effektivt. Med bare ett kranløft kan sjaktplattformen løftes til neste støpeavsnitt. Det gjennomtenkte systemet går svært
raskt å montere og tilpasser seg perfekt til alle typer grunnriss på grunn av de teleskopiske sjaktbjelkene.
Teleskopisk sjaktbjelke kan leies, leases eller kjøpes.
Hos alle Doka-filialer.
Du er velkommen til å ringe oss!

Det sentrale produksjonsverket Amstetten i Doka-konsernet

Doka internasjonalt
Doka GmbH
Josef Umdasch Platz 1
A 3300 Amstetten/Østerrike
Telefon: +43 (0)7472 605-0
Telefax: +43 (0)7472 64430
E-Mail: info@doka.com

Sertiﬁsert etter

ISO 9001

www.doka.com

Norge

Finland

Representanter I følgende land:

Doka Norge AS
Vekstveien 19
3474 Åros
Tel.: +47 31 00 50 70
Fax +47 31 00 50 98
E-Mail: norge@doka.com

Doka Finland Oy
Selintie 542
03320 Selki
Tel.: +358 (0)9 224 2640
Fax: +358 (0)9 224 26420
E-Mail: Finland@doka.com
www.doka.ﬁ

A.E.
Algerie
Australia
Bahrain
Belgia
Brasil
Bulgaria
Canada
Chile
Estland
Frankrike
Hellas
Hviterussland
India
Iran
Irland

Sverige
Doka Sverige AB
Kurödsvägen 20
451 55 Uddevalla
Tel.: +46 (0)10 45 16 300
Fax: +46 (0)10 45 16 309
E-Mail: Sverige@doka.com
www.doka.se

Danmark
Doka Danmark ApS
Egegaardsvej 11
4621 Gadstrup
Tel.: +45 46 56 32 00
Fax: +45 46 56 32 50
E-Mail: Danmark@doka.com

Forskalingseksperten

Island
Israel
Italia
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kina
Korea
Kroatia
Kuwait
Latvia
Libanon
Litauen
Luxembourg
Mexico
Nederland

New Zealand
Panama
Polen
Portugal
Qatar
Romania
Russland
Saudi Arabia
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
Sør-Afrika
Spania
Storbritannia
Sveits

Taiwan
Thailand
Tsjekkia
Tunisia
Tyskland
Tyrkia
Ukraina
Ungarn
USA
Vietnam
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