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Introducere
Indicaţii elementare de siguranţă

Grupuri de utilizatori

 ▪ Prezentul document se adresează personalului care 
lucrează cu sistemul/produsul Doka descris şi con-
ţine indicaţii pentru modelul de execuţie obişnuit, 
relevante pentru montare şi utilizarea conform 
domeniului de aplicaţie a sistemului descris.

 ▪ Toate persoanele care lucrează cu produsul respec-
tiv trebuie să fie familiarizate cu conţinutul acestui 
document şi cu indicaţiile privind securitatea muncii 
incluse.

 ▪ Persoanele care nu pot să studieze acest document, 
sau care au dificultăţi în studiul acestuia vor fi instru-
ite şi iniţiate de către client. 

 ▪ Clientul trebuie să se asigure că este în posesia 
documentaţiei actuale puse la dispoziţie de firma 
Doka (de ex. Informaţii pentru utilizator, Instrucţiuni 
de montare şi utilizare, Instrucţiuni de funcţionare) şi 
că acestea au fost transmise utilizatorului final şi 
sunt disponibile la locul de utilizare.

 ▪ În această documentaţie tehnică şi în planurile afe-
rente de utilizare a cofrajelor, Doka prezintă măsuri 
de siguranţă a muncii pentru o utilizare a produselor 
Doka în situaţiile de lucru prezentate.  
În orice caz, utilizatorul este obligat să asigure res-
pectarea legilor, normelor şi prevederilor specifice 
ţării în cadrul întregului proiect şi, la nevoie, să ia 
măsuri suplimentare sau alte măsuri potrivite de 
siguranţă a muncii.

Evaluarea riscului

 ▪ Clientul răspunde de redactarea, documentarea, 
realizarea în practică şi revizia evaluării gradului de 
risc pe fiecare şantier. 
Acest document constituie baza pentru evaluarea 
gradului de risc specifică șantierului şi pentru instruc-
ţiunile referitoare la punerea la dispoziţie şi utilizarea 
sistemului.  
El însă nu le înlocuieşte.

Observaţii referitoare la acest 
document

 ▪ Prezentul document poate fi utilizat şi cu rolul de 
instrucţiuni generale de montare şi utilizare sau 
poate fi integrat în instrucţiunile de montare şi utili-
zare specifice şantierului.

 ▪ Imaginile prezentate în această documentaţie 
reprezintă, în parte, situaţii de montaj şi de aceea 
nu sunt întotdeauna complete din punct de 
vedere al tehnicii securităţii muncii.
Elementele de siguranţă care eventual n-au fost pre-
zentate în aceste descrieri trebuie utilizate de client 
conform respectivelor prevederi.

 ▪ Indicaţii suplimentare pentru securitatea muncii, 
în special avertizări, sunt prezentate în capitole 
separate!

Planificare

 ▪ Trebuie asigurate spaţii de lucru de maximă sigu-
ranţă  la utilizarea cofrajelor (ex. montare, demon-
tare, repoziţionare, transport ,etc.). Totodata spaţiile 
de lucru trebuie să asigure accesul în siguranţă.

 ▪ Abaterile de la indicaţiile din acest document sau 
utilizările în afara domeniului de utilizare specifi-
cat impun verificări statice speciale şi instrucţi-
uni suplimentare de montaj.

Reglementări / protecţia muncii

 ▪ Pentru utilizarea produselor noastre în condiţii teh-
nice de siguranţă, trebuie respectate legile, normele 
şi prevederile de protecţia muncii în vigoare în 
respectivele ţări, precum şi alte prevederi referitoare 
la siguranţă, în versiunea lor aplicabilă.

 ▪ După impactul unei persoane sau a unui obiect cu 
protecţia laterală sau cu accesoriile acesteia, utiliza-
rea în continuare a protecţiei laterale este permisă 
doar după ce a fost verificată de un specialist.
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Pentru toate fazele montajului sunt 
valabile următoarele:

 ▪ Clientul trebuie să se asigure că montarea şi demon-
tarea, mutarea, precum şi utilizarea conformă a pro-
dusului este condusă şi supravegheată de personal 
specializat, în conformitate cu legile, normele şi pre-
vederile în vigoare. 
Capacitatea de acţionare a acestor persoane nu tre-
buie să fie afectată de alcool, medicamente sau dro-
guri.

 ▪ Produsele Doka sunt mijloace tehnice de muncă şi 
trebuie utilizate numai în scopuri profesionale con-
form Informaţiilor pentru utilizatori ale firmei Doka 
sau conform altor documentaţii tehnice redactate de 
Doka. 

 ▪ Stabilitatea tuturor elementelor de construcţie şi a 
unităţilor trebuie asigurată în fiecare fază de con-
strucţie!

 ▪ Instrucţiunile tehnice de funcţionare, Indicaţiile pen-
tru siguranţă şi Indicaţiile pentru încărcare trebuie 
luate în considerare şi respectate cu exactitate. 
Nerespectarea acestora poate provoca atât acci-
dente şi vătămări grave ale sănătăţii (pericol de 
moarte), cât şi pagube materiale considerabile.

 ▪ Este interzisă utilizarea surselor de foc în zona cofra-
jelor. Aparatele de încălzire sunt permise doar în 
cazul unei utilizări competente la o distanţă cores-
punzătoare de cofraj.

 ▪ Lucrările trebuie adaptate la condiţiile atmosfe-
rice(de ex. pericol de alunecare). În cazul unor con-
diţii atmosferice extreme, trebuie luate măsuri prea-
labile de asigurare a echipamentelor, respectiv a 
zonelor înconjurătoare, dar şi de protecţie a angaja-
ţilor.

 ▪ Stabilitatea şi funcţionarea tuturor îmbinărilor trebuie 
controlate în mod regulat. 
În mod special, trebuie verificate şi la nevoie 
restrânse îmbinările cu şuruburi şi pene în funcţie de  
derularea lucrărilor de constructie şi îndeosebi în 
urma unor evenimente neobişnuite (de ex. după fur-
tună).

 ▪ Sudarea şi încălzirea produselor Doka, mai ales a 
pieselor de ancorare, suspendare, îmbinare şi a pie-
selor turnate etc. sunt strict interzise. 
Sudarea produce grave modificări de structură asu-
pra materialelor acestor elemente constructive. 
Acest lucru duce la o scădere dramatică a sarcinilor 
de rupere, ceea ce reprezintă un risc considerabil 
pentru securitate.
Este permisă doar sudarea acelor articole menţio-
nate în mod expres în documentaţiile Doka.

Montajul

 ▪ Starea tehnică a echipamentelor /sistemului trebuie 
verificată de către client înainte de utilizare. Trebuie 
excluse de la utilizare piesele avariate, deformate şi 
cele slăbite datorită uzurii, coroziunii sau putrezirii.

 ▪ Combinarea sistemelor de cofrare Doka cu cele ale 
altor producători implică pericole care pot genera 
vătămări ale sănătăţii şi pagube materiale şi impune 
din acest motiv o verificare separată.

 ▪ Montarea trebuie executată în conformitate cu legile, 
normele şi prevederile aplicabile, de către specialişti 
ai clientului, fiind necesară respectarea unor eventu-
ale obligaţii de verificare.

 ▪ Modificările produselor Doka sunt interzise şi consti-
tuie riscuri pentru siguranţă.

Cofrarea

 ▪ Sistemele/produsele Doka trebuie astfel montate, 
încât să fie preluate în siguranţă toate încărcările! 

Betonarea

 ▪ Respectaţi presiunea admisiblă a betonului proas-
păt. Vitezele prea mari de betonare duc la supraîn-
cărcarea cofrajelor, la încovoieri mari existând peri-
colul de rupere. 

Decofrarea

 ▪ Executaţi operaţiunea de decofrare numai în condi-
ţia în care betonul prezintă o rezistenţă suficientă şi 
în baza deciziei unei persoane responsabile.

 ▪ La decofrare, nu desprindeţi cofrajul cu macaraua. 
Utilizaţi accesorii corespunzătoare ca de ex. pene de 
lemn, uneltele de îndreptat sau dispozitive ale siste-
mului ca de ex. colţarele de decofrare Framax.

 ▪ La decofrare, nu periclitaţi stabilitatea construcţiei, a 
schelei sau a elementelor de cofraj!
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Transportul, stivuirea şi depozitarea

 ▪ Respectaţi toate regulamentele în vigoare privind 
transportul cofrajelor şi schelelor. În plus, este obli-
gatorie utilizarea mijloacelor de ridicare furnizate de 
firma Doka. 

 ▪ Îndepărtaţi componentele libere sau asiguraţi-le 
împotriva alunecării şi a căderii!

 ▪ Toate componentele trebuie depozitate în siguranţă, 
fiind necesară respectarea indicaţiilor Doka din capi-
tolele corespunzătoare ale prezentului document!

Întreţinerea

 ▪ Utilizaţi ca piese de schimb doar piese originale 
Doka. Reparaţiile trebuie efectuate exclusiv de către 
producător sau de către instituţii autorizate.

Diverse

Ne rezervăm dreptul la modificări în decursul  
dezvoltării tehnice.

Simboluri 

În acest document se utilizează următoarele simboluri:

Menţiune importantă
Nerespectarea poate cauza defecţiuni de 
funcţionare sau pagube materiale.

ATENŢIE / AVERTIZARE / PERICOL
Nerespectarea poate cauza daune materiale 
şi/sau vătămări corporale grave (pericol de 
moarte).

Instrucţiuni 
Acest semn indică faptul că utilizatorul tre-
buie să execute anumite operaţii.

Verificarea vizuală
Acest semn arată că lucrările efectuate se 
vor controla prin verificare vizuală.

Indicatii
Atrage atenţia asupra unor indicaţii speciale 
necesare pentru utilizare.

Referinţă
Face trimitere la alte documente.

☞
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Serviciile Doka

Vă susţinem în fiecare fază a 
proiectului

Doka oferă o paletă largă de servicii cu un singur scop: 
asigurarea succesului dvs. pe şantier.
Fiecare proiect este unic. Însă toate proiectele de con-
strucţie se disting prin aceeaşi structură de bază for-
mată din cinci faze. Doka cunoaşte diferitele cerinţe ale 
clienţilor săi şi vă susţine prin intermediul serviciilor de 
consiliere şi planificare, precum şi prin alte servicii la 
realizarea efectivă a proiectului dumneavoastră de 
cofrare cu ajutorul produselor noastre - în fiecare dintre 
aceste faze.

Faza de dezvoltare a proiectului Faza de licitaţie Faza de planificare a operaţiuni-
lor

Decizii fundamentate 
datorită consilierii profesionale

Optimizarea prestaţiilor în avans 
cu Doka - un partener cu experienţă

Utilizarea controlată a cofrajelor 
pentru mai multă eficienţă 
prin concepte de cofrare calculate 
cu atenţie

Găsirea de soluţii corecte şi exacte 
prin:
 ▪ suportul acordat în etapa de lici-

taţie
 ▪ analiza detaliată a situaţiei iniţiale
 ▪ evaluarea obiectivă a riscurilor 

referitoare la planificare, execuţie 
şi durată

Întocmirea de oferte competitive 
prin:
 ▪ preţuri orientative calculate realist
 ▪ stabilirea cofrajelor optime nece-

sare
 ▪ calcularea optimă a duratei de 

lucru

Planificare economică de la bun 
început prin:
 ▪ oferte detaliate
 ▪ determinarea necesarului de 

material
 ▪ coordonarea timpului de lucru în 

avans şi al termenelor de predare

1 2 3
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Avantajele dvs. 
datorită consilierii profesionale 

 ▪ Reducerea cheltuielilor şi câş-
tig de timp 
Consilierea şi suportul acordate 
de la început asigură alegerea 
corectă şi utilizarea sistemelor de 
cofrare conform planului. Obţineţi 
astfel utilizarea optimă a materia-
lului de cofrare şi lucrări de 
cofrare efective datorită procese-
lor de lucru corecte. 

 ▪ Maximizarea siguranţei muncii 
Consilierea şi suportul acordate 
la utilizarea corectă şi conforma 
planului garantează o siguranţă 
mai mare a muncii. 

 ▪ Transparenţă 
Serviciile şi costurile transparente 
previn nevoia de a improviza şi 
surprizele la finalul lucrărilor. 

 ▪ Reducerea costurilor pentru 
retuşări 
Consiliere profesională referi-
toare la sortiment, calitate şi la 
utilizarea corectă previne defecte 
de material şi reduce la minim 
uzura.

Faza de execuţie a construcţiei Faza de finalizare a construcţiei

Utilizarea optimă a resurselor 
cu ajutorul specialiştilor Doka

Finalizare pozitivă 
prin suport profesional

Optimizarea desfăşurării operaţiuni-
lor prin:
 ▪ planificarea exactă a utilizării
 ▪ tehnicieni de proiect cu experi-

enţă internaţională
 ▪ logistică de transport adaptată
 ▪ asistenţă tehnică în şantier

Serviciile Doka prezintă transpa-
renţă şi eficienţă prin:
 ▪ recepţia comună a cofrajelor
 ▪ demontarea profesionistă
 ▪ curăţarea eficientă şi recondiţio-

narea cu echipamente speciale

4 5
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Eurocoduri la Doka

La finele anului 2007, în Europa a fost elaborată o serie 
de norme pentru domeniul construcţiilor, denumită 
generic Eurocoduri (EC). Acestea sunt utilizate ca 
bază uniformă pe întreg teritoriul Europei pentru speci-
ficaţii ale produselor, licitaţii şi procese de demonstrare 
prin calcul.
EC reprezintă la nivel mondial cele mai avansate 
norme în domeniul construcţiilor.
La sfârşitul anului 2008 , EC au început să fie folosite 
ca standard de către grupul Doka. Astfel acestea au 

înlocuit treptat normele DIN, standardul Doka anterior 
utilizat pentru dezvoltarea produselor.
Conceptul prevalent de "admisibil" (compararea eforturi-
lor existente cu cele admisibile) va fi înlocuit în EC 
printr-un nou concept de siguranţă.
EC pun în balanţă acţiunile (sarcinile) pe de-o parte iar 
pe de altă parte rezistenţa (capacitatea). Factorul de 
siguranţă de până acum pentru tensiunile admisibile se 
împarte în mai mulţi factori parţiali de siguranţă. Nivelul 
de siguranţă va rămâne neschimbat!”

Compararea conceptelor de siguranţă (Exemplu)

Ed Valoarea de calcul pentru efectul acţiunii 
(E ... effect; d ... design) 
Forţe interne din acţiunea Fd 
(VEd, NEd, MEd)

Rd Valoarea de calcul a rezistenţei 
(R ... rezistenţa; d ... proiectată) 
Capacitatea proiectată a secţiunii transversale 
(VRd, NRd, MRd)

Fd Valoarea de calcul a unei acţiuni Oţel: Rd =
Rk Lemn: Rd = kmod ·

Rk

Fd = F · Fk M M

(F ... forta)
Fk Valoare caracteristică a unei acţiuni  

"încărcarea efectivă", încărcare utilă 
(k ... caracteristic) 
de ex. greutatea proprie, sarcina utilă, presiu-
nea betonului, vânt

Rk Valoarea caracteristică a unei rezistenţe 
de ex. rezistenţa momentului faţă de limita de 
curgere

F Factor parţial pentru acţiuni 
(în ceea ce priveşte încărcarea; F ... force) 
de ex. greutatea proprie, sarcina utilă, presiu-
nea betonului, vânt 
Valori conform EN 12812

M Coeficient parţial de siguranţă pentru pro-
prietăţile materialului 
(cu referire la material; M...material) 
de ex. pentru oţel sau lemn 
Valori conform EN 12812

kmod Factor de corecţie (doar pentru lemn – se ia în 
calcul umiditatea şi durata acţionării sarcinii)  
de ex. pentru grinzile Doka H20 
Valori conform EN 1995-1-1 şi EN 13377

E
d

R
d

admisibilproiectat EC/DINproiectat

Fefectiv Fadmisibil Ed Rd

A Factor de încărcare

60 [kN]

60<70 [kN]

115.5 [kN]

� ~ 1.65

F
curgere

F
admisibil

F
efectiv

98
01

3-
10

0

A

90 [kN]

115.5 [kN]

90<105 [kN]

R
k

R
d

E
d

�
M

= 1.1

�
F

= 1.5

98
01

3-
10

2

A

Valorile admisibile comunicate în documen-
taţia Doka (de ex.: Qadmisibil = 70 kN) nu 
corespund valorilor de calcul (de ex.: VRd = 
105 kN)!
➤ Evitaţi confuziile!
➤ În documentaţia noastră vor fi indicate în 

continuare valorile admisibile. 
Au fost luaţi în calcul următorii coeficienţi parţi-
ali de siguranţă: 
F = 1,5 
M, Lemn = 1,3 
M, Oţel = 1,1 
kmod = 0,9
Astfel din valorile admisibile se pot determina 
toate valorile de calcul pentru un calcul EC.
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Descrierea produsului

Alte caracteristici ale produsului:
 ▪ Ajustare continuă la diverse raze, cu ajutorul tijelor.
 ▪ Numai 2 lăţimi ale panourilor:

- elementul interior 2,40 m
- elementul exterior 2,50 m

 ▪ Raster de înălţime perfect, datorită înălţimii panouri-
lor

- 0,70 m
- 1,20 m
- 2,40 m
- 3,00 m
- 3,60 m
- 4,80 m

 ▪ Numai un element de îmbinare:
- Intinzător de compensare 10cm

 ▪ Astereala flexibilă, cu capacitate portantă mare:
- Dokaplex 21mm

 ▪ Curbură continuă, datorită sprijinirii uniforme a aste-
relii.

 ▪ Curbură perfectă inclusiv în zona de capăt a panou-
rilor datorită îmbinării foarte rigide a profilului de 
capăt cu astereala.

 ▪ Număr redus de ancore:
- numai 1 ancoră per 1,5 m2 suprafaţă cofrată

Structura sistemuluiCofraj curb H20 - cofrajul practic pentru pereţi 
curbi
La cofrajul curb H20, astereala este adusă "cu ade-
vărat" într-o formă de arc de cerc, cu ajutorul tensori-
lor speciali.
Acest sistem permite o reglare continuă/fără trepte 
a razelor. Cofrajul curb H20 este conceput pentru 
raze de 3,50 m până la 40 m (în cazuri speciale este 
posibilă o rază de 2,50 m).
Panourile cofrajului curb sunt livrate pe şantier în 
formă gata montată.
Componentele de bază, deja consacrate, de la cofra-
jul pe grinzi Top 50, fac din acest sistem de cofrare 
unul robust şi adaptabil.
Profilurile de capăt speciale permit combinarea cu 
Framax Xlife, Alu-Framax Xlife şi Frameco, precum şi 
cu cofrajul pentru stâlpi RS.

Presiunea admisibilă a betonului proaspăt: 60 
kN/m2

A Tensor special: 
Pentru reglarea razei de curbură a panoului.

B Profil de capăt: 
Punct de racord la celelalte panouri ale cofrajului curb sau pano-
uri Framax Xlife ori Alu-Framax Xlife.

C Bară de aliniere RD: 
Pentru distribuirea forţelor ancorelor.

D Cârlig de agăţare: 
Pentru mutarea panoului.

E Instrucţiuni de curbare: 
Dă indicaţii cu privire la reglarea corectă a panoului cofrajului 
curb H20.

97
05

-2
00

-0
1

A

B

C

D

E
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Rasterul sistemului

Lăţimile panourilor

Pentru cofrajul interior se folosesc panouri cu lăţimea 
de 2,40m, iar pentru cofrajul exterior panouri cu lăţimea 
de 2,50m. Acest lucru conferă ușurință și rapiditate în 
utilizare.

Panou cofraj circular H20 2,40 - interior

Panou cofraj circular H20 2,50 - exterior

Înălţimile panourilor

A Dokaplex 21mm
B Grindă Doka H20
C Tensor C
D Tensor D
E Suport susținere grindă 24cm
F Bară de aliniere RD 0,75m
G Profil de capăt stânga
H Profil de capăt dreapta
I Ureche de agăţare

A Dokaplex 21mm
B Grindă Doka H20
C Tensor A
D Tensor C
E Suport susținere grindă 24cm
F Bară de aliniere RD 0,75m
G Profil de capăt stânga
H Profil de capăt dreapta
I Ureche de agăţare

9705-212-01

AB

CCD E FG HI

240.0
61.5 117.0 61.5

32.0

9705-213-01

AB

CCD E FG HI

250.0
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32.0

0,70 m 1,20 m 2,40 m

3,00 m 3,60 m 4,80 m
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Supraînălţarea

Sunt posibile înălţimi graduale

1,20 m 1,90 m 2,40 m 3,00 m 3,60 m
1,20 m + 0,70 m

4,20 m 4,80 m 5,40 m 6,00 m 6,60 m 7,20 m

1,20 m + 3,00 m
4,80 m
resp.

3,60 m + 1,20 m
2,40 m + 3,00 m 3,60 m + 2,40 m 3,60 m + 3,00 m

4,80 m + 2,40 m
resp.

3,60 m + 2,40 m + 
1,20 m
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Informaţii pentru utilizator Cofrajul curb H20

Supraînălţare cu eclisă de 
supraînălţare pentru cofraj curb H20

Datorită rasterului de înălţime perfect al panourilor şi 
distribuţiei sistematice a ancorelor, pot fi puse faţă în 
faţă diverse combinaţii de înălţimi.

Menţiune:
Unui panou cu înălţimea de 3,00 m nu i se poate con-
trapune decât un panou de 3,00 m.
Înainte de supraînălţare, demontaţi cârligul de agă-
ţare pentru cofrajul curb H20 de la joncţiunea dintre 
panouri.

Exemplu de aplicaţie

Montarea eclisei de supraînălţare

Vedere în plan 

Şuruburile sunt conţinute în setul de livrare al eclisei de supraînăl-
ţare.

Moment admisibil: 2,0 kNm

Reguli de supraînălţare

 ▪ Montaţi panourile de 0,70m întotdeauna în partea 
de sus.

 ▪ Panourile de 3,00m nu pot fi montate în partea de 
jos! Aceasta înseamnă că la supraînălţări aceste 
panouri se află întotdeauna în partea de sus.

 ▪ Pentru prelungirea duratei de viaţă, panourile 
cofrajului curb H20 de 3,60m şi 4,80m sunt echi-
pate cu saboți frontali, putând fi utilizate din acest 
motiv numai în partea de jos.

A Panou cofraj circular H20 2,40x2,40m
B Panou cofraj circular H20 2,40x1,20m
C Panou cofraj circular H20 2,50x3,60m
D Placă înălţare p. cofraj circular H20

☞  ▪ Îndreptați întotdeauna panourile, înainte de 
supraînălțare.

 ▪ Montaţi câte o eclisă de supraînălţare pentru 
fiecare rost de consolă.

A Placă înălţare
B Şurub cu cap hexagonal M20x70 (deschiderea cheii 24 mm)
C Şaibă de presiune A16

9705-209-01

A

B

D
C

9705-208-01

22
.4

10
.0

22
.4

62
.4

B C

A

A
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Îmbinarea panourilor

 ▪ Pentru cofrajul exterior se utilizează panouri cu 
lăţime de 2,50 m.

 ▪ Pentru cofrajul interior se utilizează panouri cu lăţime 
de 2,40 m.

 ▪ Îmbinarea panourilor se face cu întinzător de com-
pensare 10cm. Montaţi cel puţin 1 bucată per metru 
de înălţime de panou!

- Nu lubrifiaţi cu ulei sau unsoare îmbinările cu 
pană.

 ▪ Cofrajul interior şi exterior se pun unul în faţa altuia.
Egalizările între panouri se execută cu lemne de 
completare (a=122 mm), de ex. cu lemne de com-
pletare Framax 2,70m resp. 3,30m. Vezi diagrama 
de egalizare!

 ▪ Fixați panourile, cu tijă de ancorare 15,0 şi placă 
Super 15,0. Lungime minimă a tijelor de ancorare:  
grosimea peretelui + 1,00 m

Exemplu de aplicaţie

Raza interioară a construcţiei: 10,00 m 
Grosimea peretelui: 0,30 m 

Detaliu 

Combinarea cu cofrajul cu panouri 
Framax Xlife şi Alu-Framax Xlife

Profilul de capăt al panourilor cofrajului curb H20 per-
mite racordarea directă a panourilor Framax Xlife, 
respectiv Alu-Framax Xlife.

9705-211-01

A Cofraj exterior
B Cofraj interior
C Intinzător de compensare 10cm
D Lemn de completare (a=122 mm)
E Tijă ancorare 15,0 şi placă Super 15,0

9705-211-01

A

B

D

C

E

a
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Informaţii pentru utilizator Cofrajul curb H20

Închidere de cofraj

Pentru realizarea închiderilor de cofraje sunt disponi-
bile 3 posibilităţi (la grosimi ale pereţilor până la 60 cm):
 ▪ Intinzător de compensare 10cm
 ▪ Ancoră frontală Framax
 ▪ Cleşte universal Framax

Numărul necesar al pieselor de îmbinare 

Exemplu:
 ▪ Grosimea peretelui: 40 cm
 ▪ Înălţimea panourilor: 2,40 m
 ▪ Intinzător de compensare 10cm
Numărul pieselor de îmbinare: 6 buc./Închidere de 
cofraj

Exemplu: Închidere de cofraj cu ancoră frontală 
Framax 

a ... min. 250 mm

Intinzător de compensare 10cm:
Forţă de tracţiune admisibilă: 10,0 kN

Ancoră frontală Framax:
Forţă de tracţiune admisibilă: 15,0 kN

Cleşte universal Framax:
Forţă de tracţiune admisibilă: 15,0 kN

Grosimea 
peretelui

Numărul pieselor de îmbinare

Intinzător de
compensare 10cm

Ancoră frontală Fra-
max /

Cleşte universal Fra-
max

25 cm 0,75 buc./m 0,5 buc./m
34 cm 1 buc./m 0,68 buc./m
40 cm 1,2 buc./m 0,8 buc./m
50 cm 1,5 buc./m 1 buc./m
60 cm 1,8 buc./m 1,2 buc./m

☞  ▪ Solicitare suplimentară a închiderii de cofraj: 
max. 18,0 kN/m la profilul panourilor de 
cofraj curb.

 ▪ Pentru pereţii cu grosimi mai mari de 60 cm, 
închiderea de cofraj trebuie sprijinită supli-
mentar (de ex. cu ferme de sprijin).

A Placă de cofrare
B Ancoră frontală Framax

9705-234-01
a

A

B

D

E

F

D

C

C Placă Super 15,0
D Distanţa
E Riglă multifuncţională WS10 Top50
F Ancoră frontală Framax cu prelungire
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Instrucţiuni de curbare

Starea la livrare: Panou = drept

➤ Amplasaţi panoul cofrajului curb şi asiguraţi-l împo-
triva răsturnării.

➤ Panourile înalte trebuie amplasate conform figurii 
(planul tijei-vertical). În aşa fel se poate ajunge uşor 
la toate tijele.

➤ Tensionaţi toate tijele uniform, cu mâna.

➤ Pregătiţi şablonul.

Reglarea

➤ Reglaţi tensorii, folosind cheia pentru cofraj curb H20 
(E) .

Rotaţiile tijelor

➤ Repetaţi aceste operaţii până când astereala este în 
contact uniform cu şablonul. Această operaţie este 
valabilă şi pentru îndreptarea panourilor.

➤ După ce ați curbat panourile, așezați-le în aceeasi 
directie și fixați-le cu întinzătorul de compensare 
10cm, apoi ancorați-le.

Depozitarea
➤ Înainte de depozitarea pe perioadă mai lungă, fixaţi 

panoul în poziţie dreaptă, cu tije.

☞ ➤ Rază de îndoire minimă: 3,50 m

D Presiune la panoul exterior
Z Tracţiune la panoul interior

Ca ajutor de reglare, pe tijă este marcată direc-
ţia de rotaţie, pentru tracţiune, (Z) resp. presi-
une (D) .

Continuarea cofrării de la un perete existent 
uşurează cofrarea.

9705-217-01

9705-202-01

D

Z

D

Z

9705-001

☞ ➤ Nu reglaţi panoul decât folosind şablonul.
➤ Rotirea tensorilor se va face uniform, dar pe 

verticala panoului.
➤ Verificaţi raza înaintea fiecărei utilizări, folo-

sind şablonul.

D Presiune la panoul exterior
Z Tracţiune la panoul interior

 (C)  (B)  (A)  (B)  (C) 
1 — — 11/2 — —
2 — 11/2 — 11/2 —
3 1/2 — — — 1/2

Curbarea panoului nu este uniforma:
➤ Îndreptaţi panoul şi reglaţi-l din nou!

9705-203-01

D

Z

E

9705-204-01

AB B

C C
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Informaţii pentru utilizator Cofrajul curb H20

Elemente de sprijinire

Elementele de sprijinire asigură rezistenţa cofrajului la 
vânt şi uşurează reglarea acestuia.

Distanţe adm. [m] ale elementelor de sprijinire:

Valorile sunt valabile pentru o presiune a vântului we = 
0,65 kN/m2. De aici rezultă o presiune dinamică qp = 
0,5 kN/m2 (102 km/h) la cp, net = 1,3. Suportarea încăr-
cărilor din vânt ridicate la capetele libere ale cofrajului 
trebuie asigurată constructiv prin intermediul unui ele-
ment de sprijinire suplimentar. În cazul unei presiuni 
mai mari a vântului, numărul susținerilor trebuie deter-
minat static.

Menţiune:
Fiecare ansamblu de panouri trebuie sprijinit cu cel 
puţin 2 elemente de sprijinire.

Exemplu: La cofraje cu înălţime de 7,20 m sunt nece-
sare, per panou:
 ▪ 1 şpraiţ 540
 ▪ Eurex 60 550

Fixarea pe cofraj

Fixarea la sol

➤ Ancoraţi elementele de sprijinire într-o manieră 
rezistentă la tracţiune şi presiune!

Găurile din placa de bază

a ... Ø 26 mm 
b ... Ø 18 mm 
c ... Ø 28 mm 
d ... Ø 18 mm

☞ Menţiune importantă:
Elementele cofrajului trebuie amplasate stabil 
în toate etapele construcţiei!
Respectaţi prevederile de siguranţă în vigoare!

Pentru mai multe informaţii (încărcări din vânt, 
etc.) vezi şi capitolul "Încărcări pe verticală şi 
orizontală" din ghidul de calcul "Tehnică de 
cofrare Doka".

Înălţime de cofrare 
[m]

Şpraiţ
Eurex 60 550

340 540
3,00 2,50
3,60 2,50
4,20 2,50
4,80 2,50
5,40 2,50
6,00 2,50
6,60 1,25
7,20 2,50 2,50
7,80 2,50 2,50

Pentru informaţii suplimentare a se vedea ghi-
dul de calcul "Încărcări din vânt conform Euro-
code" sau întrebaţi un tehnician Doka!

9705-201-01 A Şpraiţ 340 IB resp. 540 IB
B Cap şpraiţ universal RD EB

Şpraiţuri Eurex 60 550

97
05

-2
25

-0
1

B

A

a

9727-343-01

b

9745-214-01

cdd
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Ancorarea plăcii de bază

Ancora Expres Doka poate fi reutilizată de mai multe 
ori - pentru înşurubare este suficient un ciocan.

Şpraiţuri

 ... cca. 60°

A Ancora Expres Doka 16x125mm
B Diblu Doka 16mm

Rezistenţa caracteristică la compresiune a betonului 
stabilită pe (fck,cube): 
min. 15 N/mm2 resp. 150 kg/cm2 (Beton C12/15)

Vă rugăm respectaţi instrucţiunile de montaj!

Capacitatea portantă necesară a diblurilor alterna-
tive: 
Rd 20,3 kN (Fadm 13,5 kN)
Respectaţi instrucţiunile de montaj în vigoare ale pro-
ducătorilor!

TR632-201-01

A

B

Caracteristicile produsului:
 ▪ poate fi extins în raster de 5cm
 ▪ Ajustare fină cu filet
 ▪ Nicio piesă nu se poate pierde - nici tubul culisant 

cu siguranță împotriva căderii

Şpraiţ 340 Şpraiţ 540

a ... 190,8 - 341,8 cm
b ... 119,4 - 178,8 cm

a ... 310,5 - 549,2 cm
b ... 224,1 - 274,9 cm

A Şpraiţ 340 IB resp. 540 IB
B Cap şpraiţ universal RD EB

�

97
05

-2
20

-0
1

a

b

A

B

B

97
05

-2
19

-0
1

a

b

�

A

B

B
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Informaţii pentru utilizator Cofrajul curb H20

Eurex 60 550 ca dispozitiv auxiliar de 
montare şi sprijinire

b ... min. 360,8 cm - max. 602,1 cm
 ... cca. 60°

Caracteristicile produsului:
 ▪ Pentru sprijinirea cofrajelor de pereţi înalte
 ▪ Contravântuirea reglabilă 540 Eurex 60 IB uşu-

rează manevrarea în special la mutarea cofrajului.
 ▪ Poate fi extinsă în raster de 10 cm
 ▪ Ajustare fină continuă cu filet

Respectaţi informaţiile pentru utilizator "Eurex 
60 550"!

A Contrafişă reglabilă Eurex 60 550
B Prelungire Eurex 60 2,00m
C Piesă de legătură Eurex 60 IB
D Picior contrafişă reglabilă Eurex 60 EB
E Contravântuire reglabilă 540 Eurex 60 IB
F Cap şpraiţ universal RD EB

Cheie universală de demontat
Pentru utilizarea uşoară a piuliţelor tijei filetate.

Este valabilă următoarea regulă de bază:

Lungimea elementului de sprijinire cu contrafişă 
reglabilă Eurex 60 550 corespunde înălţimii panoului 
de sprijinit.
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Platforme de betonare cu console individuale

Cu ajutorul consolelor Doka se pot realiza platforme de 
betonare, care pot fi montate uşor manual.

Consolă universală 90

Console universale pentru formarea schelelor de lucru.

a ... 28,4 cm (50,5 cm la panouri cu înălţimea 3,00m)
b ... 87 cm
h ... 160 cm

Scândurile podinelor şi ale balustradelor

Grosimi ale scândurilor cu lungimi de până la 2,50 m:
 ▪ Dulapi pentru podine min. 20/5 cm
 ▪ Scânduri de balustradă min. 15/3 cm
Dulapii podinelor şi scândurile balustradelor: Per 
metru liniar de platformă sunt necesari 0,9 m2 dulapi 
pentru podine şi 0,8 m2 scânduri pentru balustrade 
(partea constructivă).
Fixarea podinelor: cu 5 buc. şuruburi Torband M 
10x70 şi 1 buc. şurub Torband M10x180 per consolă 
(conţinute în setul de livrare).
Fixarea scândurilor pentru balustradă: cu cuie

Menţiune:
Grosimile listate ale dulapilor şi scândurilor sunt dimen-
sionate conform C24 al normei EN 338.
Respectaţi prevederile naţionale pentru podine şi 
balustrade.

Realizarea cu tije de ancorare 

Unealtă: Cheie fixă 22 pentru montajul racordurilor şi al ţevilor pentru 
eşafodaj.

Condiţii de utilizare:

Montaţi platforma de betonare doar pe acele cofraje 
a căror stabilitate asigură descărcarea  sarcinilor care 
vor interveni.

In timpul montării sau aşezării temporare în poziţie 
verticală, asiguraţi platforma contra încărcării date de 
vânt.

Atenţie la rigiditatea corespunzătoare a ansamblului 
de cofraje.

Respectaţi prevederile referitoare la condiţiile tehnice 
de securitatea muncii.

☞ Consolele trebuie asigurate împotriva ridicării.

Încărcarea admisibilă din trafic: 1,5 kN/m2 
(150 kg/m2)
Clasă de încărcare 2 conform EN 12811-1:2003
Zona de influenţă max.: 2,00 m

ATENŢIE
➤ La grinzile Doka H20 N şi P, care au un spa-
ţiu de 5 cm până la gaura din margine, agă-
ţarea consolei în gaura de sus a grinzii nu 
este permisă!

97
05

-2
23

-0
1

a

b h

A Racord cu buloane 48mm 95
B Ţeavă de eşafodaj 48,3mm

97
05

-2
26

-0
1

A

B
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Consola de betonare L

Consolă uşoară pentru formarea schelelor de lucru.

a ... 76 cm (22,5 cm la panouri cu înălţimea 3,00 m)
b ... 62 cm 
h ... 115 cm

Scândurile podinelor şi ale balustradelor

Grosimi ale scândurilor cu lungimi de până la 2,50 m:
 ▪ Dulapi pentru podine min. 20/5 cm
 ▪ scânduri pentru balustradă min. 15/3 cm
Scândurile podinelor şi ale balustradelor: Per metru 
liniar de schelă sunt necesari 0,65 m2 scânduri pentru 
podine şi 0,6 m2 scânduri pentru balustrade (în şantier).
Fixarea scândurilor pentru podine: cu 3 buc. şurub 
Torband M 10x120 per consolă (nu este cuprins în 
setul de livrare).
Fixarea scândurilor pentru balustradă: prin cuie

Menţiune:
Grosimile listate ale dulapilor şi scândurilor sunt dimen-
sionate conform C24 al normei EN 338.
Respectaţi prevederile naţionale pentru podine şi 
balustrade.

Execuţie cu tije ancorare 

Scule: Cheie fixă 22 pentru montajul cuplajelor şi al tijelor ancorare.

Platforme intermediare

Datorită orificiilor din grinzi de sub fiecare nivel de tijă, 
la panourile cu înălţime pornind de la 1,20m se pot 
monta mai multe niveluri de platforme la panoul de 
cofraj curb H20.

Încărcarea admisibilă din trafic: 1,5 kN/m2 
(150 kg/m2)
Clasă de încărcare 2 conform EN 12811-1:2003
Zona de influenţă max.: 2,00 m

ATENŢIE
➤ La grinzile Doka H20 N şi P, care au un spa-
ţiu de 5 cm până la gaura din margine, agă-
ţarea consolei în gaura de sus a grinzii nu 
este permisă!

97
05

-2
22

-0
1

a

b

h

A Racordul tijă ancorare
B Tijă ancorare 48,3mm
C Racord cu buloane 48mm 50
D Şurub cu cap hexagonal M14x40 + piuliţa hexagonală M14 (nu 

sunt conţinute în setul de livrare)

9705-227-01

A

B

D

C
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Sistemul de urcare

Sistemul de urcare XS permite urcarea sigură către 
platformele intermediare şi cele de betonare:
 ▪ la agăţarea/desprinderea cofrajului
 ▪ la deschiderea/închiderea cofrajului
 ▪ la fixarea armăturii
 ▪ la betonare

Menţiune:
La execuția sistemului de urcare trebuie respectate 
normele naţionale.
La cofraje cu înălţimi mai mici de 3,00 m nu este posibil 
sistemul de urcare XS.

Montajul

Pregătirea cofrajului

➤ Premontaţi ansamblul de panouri de cofraj pe o 
placă de montare, în poziţie culcată.

➤ Montaţi platformele şi şpraiţurile la ansamblul de 
panouri orizontal.

Fixarea racordurilor de cofraj

➤ Montaţi conectorul XS cofraj pereţi de profilul ramei 
în partea de sus a marginii cofrajului.

➤ Fixaţi conectorul XS cofraj pereţi cu 2 cleşti rapizi 
RU.

➤ Amplasaţi conectorul XS cofraj pereţi în zona inferi-
oară de profilul ramei.

➤ Fixaţi conectorul XS cofraj pereţi cu 2 cleşti rapizi 
RU.

➤ În cazul unor înălţimi de cofrare de peste 5,85 m, tre-
buie montat în acelaşi mod un conector XS cofraj 
pereţi suplimentar, aproximativ în mijlocul cofrajului.
Acesta împiedică vibrarea scării la acces.

ATENŢIE
➤ Scările XS nu au voie să fie utilizate decât în 

sistem şi nu ca scară simplă.

97
05

-2
28

-0
1

☞ ➤ Nu lubrifiaţi cu ulei sau unsoare îmbinările cu 
pană.

A Conector XS cofraj pereţi
B Cleştele rapid RU

A Conector XS cofraj pereţi
B Cleştele rapid RU
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Montajul scării

la conectorul XS cofraj pereţi de sus 
➤ Scoateţi bolţul de împingere şi rabateţi cele 2 cârlige 

de siguranţă.
➤ Scara-sistem XS 4,40m se aşează cu etrierele de 

prindere în jos pe racordul XS.
➤ Închideţi cârligele de siguranţă.
➤ Bolţul de împingere se introduce la nivelul scării indi-

cat pentru înălţimea cofrajului şi se asigură cu şplin-
turi de asigurare.

- în poziţia cea mai din faţă (a)

la conectorul XS cofraj pereţi de jos 
➤ Extrageţi bolţul de împingere, rabataţi cele 2 cârlige 

de siguranţă şi aşezaţi scara pe conectorul XS.
➤ Închideţi cârligele de siguranţă, introduceţi din nou 

bolţul de împingere şi asiguraţi-l cu şplint de asigu-
rare.

- în poziţia cea mai din faţă (a) la o scară
- în poziţia din spate (b) în zona de telescopare (2 scări)

➤ Montaţi bariera de asigurare XS cu cârligul de fixare 
şi piuliţele fluture de scară.

Piesele necesare pentru montaj sunt fixate de bari-
era de siguranţă XS, astfel încât nu pot fi pierdute.

Sistemul de urcare XS la înălţimi peste 3,75 m

Prelungire scară telescopică (adaptare faţă de sol)
➤ Pentru telescopare, ridicaţi clichetul de siguranţă al 

scării şi agăţaţi prelungirea scării XS 2,30m la 
treapta dorită de o altă scară.

Detaliu 

Îmbinarea telescopică între două prelungiri scară XS 
2,30m se realizează în acelaşi mod.

A Bolţuri de împingere
B Cârlig de siguranţă
C Scara de sistem XS, 4,40m

B Cârlig de siguranţă
C Scară XS

9705-230-01

aA

B

C

97
05

-2
30

-0
2

a

B

C
b

D Barieră de asigurare XS

A Scara de sistem XS 4,40m
B Prelungire scară XS 2,30m
C Clichet de siguranţă

9764-256-01

D

Tr625-201-04

C
A

B

Tr625-201-03

C
B
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Prelungirea fixă de scară
➤ Prelungirea de scară XS 2,30m se aşează cu etrie-

rele de prindere în traversa scării-sistem XS 4,40m 
şi se fixează. 
Strângeţi şuruburile uşor!

Şuruburile  (C) sunt cuprinse în setul de livrare al scării-sistem XS 
4,40m şi al prelungirii scară XS 2,30m.

Îmbinarea fixă între două prelungiri scară XS 2,30m 
una sub alta se realizează în acelaşi mod.

➤ Agăţaţi protecţie spate-coborâre XS (partea de jos 
întotdeauna la nivelul platformei). Blocajul împiedică 
desprinderea accidentală prin ridicare.

➤ Fixaţi protecţia pentru spate XS de următoarea tra-
versă liberă. Agăţaţi protecţia spate XS la următoa-
rea traversă liberă.

Necesarul de material

1) Nu au fost luate în calcul ieşiri intermediare.

A Scara de sistem XS 4,40m
B Prelungire scară XS 2,30m
C Şuruburi SW 17 mm

☞ Menţiune importantă:
➤ Pentru utilizarea protecţiei spate în condiţii 

tehnice de siguranţă, trebuie respectate 
reglementările în vigoare ale autorităţilor 
competente pentru protecţia muncii din sta-
tele respective, de ex. BGV D 36.

D Protecţie spate–coborâre XS
F Blocaj (siguranţă împotriva ridicării)

Tr625-202-01

C
A

B

9705-229-03

F

D

E Protecţia pentru spate XS
F Blocaj (siguranţă împotriva ridicării)

Conector + scară
Înălţime de cofrare

3,00-
3,60 m

>3,60-
6,00 m

>6,00-
7,20 m

Conector XS cofraj pereţi 2 2 3
Scara-sistem XS, 4,40m 1 1 1
Prelungire scară XS 2,30m 0 1 2
Cleşte rapid RU Framax 4 4 6

Protecţie 
spate

Înălţime de cofrare
3,00-

3,15 m
>3,15-
4,05 m

>4,05-
5,40 m

>5,40-
6,60 m

>6,60-
7,20 m

Protecţie spate-
coborâre XS 1) 1 1 1 1 1

Barieră de sigu-
ranţă XS 1) 1 1 1 1 1

Protecţie spate 
XS 1,00m 1) 0 1 2 3 4

9705-231-01

F

E
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Ieşire pe o platformă intermediară

Montarea protecţiei pentru spate XS 0,25m
➤ Agăţaţi dispozitivul de protecţie pentru spate la nive-

lul indicat al scării şi asiguraţi împotriva unei ridicări 
accidentale. 

Contrabalustrada

Dacă se montează schele de lucru numai pe o singură 
parte a cofrajului, pe cofrajul opus trebuie montat un 
sistem de asigurare împotriva căderii.

În general:

 ▪ Numărul conectorilor XS cofraj pereţi şi al compo-
nentelor scărilor corespunde tabelului "Necesarul 
de material".

 ▪ Pentru fiecare ieşire suplimentară trebuie prevă-
zute în plus câte o "protecţie spate-coborâre XS" şi 
o "barieră de siguranţă XS".

 ▪ Deschiderile prea mari deasupra ieşirilor interme-
diare trebuie reduse cu ajutorul dispozitivului de 
protecţie pentru spate XS 0,25m.

9705-228-02

1 2

9764-270-019764-269-01

A Constrabalustradă (pe şantier)

97
05

-2
32

-0
1

A
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Mutarea

Mijloacele de prindere se agaţă în cârligele de agăţare 
deja montate ale panoului de cofraj curb H20.

 ... max. 15°

Detaliu cârlig de agăţare: 

A Cârlig de agăţare pt. cofraj curb H20

Încărcarea admisibilă max. per cârlig de agăţare: 
1000 kg

97
05

-2
05

-0
1

A

9705-206-01
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Determinarea lăţimilor necesare pentru lemnele de completare

Diagramă de egalizare

R
az

a 
in

te
rio

ar
ă 

[m
]

Grosimea peretelui [m]

A Egalizare interioară [cm]
B Egalizare exterioară [cm]
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Transportul, stivuirea şi depozitarea

Boxă cu gratii Doka 1,70x0,80m

Mijloc de depozitare şi transport pentru piese mici:
 ▪ durată mare de viaţă
 ▪ depozitabil în stivă
Dispozitive de transport indicate:
 ▪ macara
 ▪ cărucior de ridicare a paletelor
 ▪ stivuitor
Pentru încărcarea şi descărcarea mai simplă, se poate 
deschide peretele lateral al boxei cu gratii Doka.

Boxă cu gratii Doka 1,70x0,80m ca mijloc de 
depozitare

Nr. max. de unități stivuite

Boxă cu gratii Doka 1,70x0,80m ca mijloc de 
transport

Mutare cu macaraua

Mutarea cu stivuitorul sau cu căruciorul de ridicare 
a paleţilor

Ambalajul poate fi prins longitudinal sau frontal.

Verificaţi pe şantier avantajele mijloacelor auxili-
are de depozitare şi transport.
Auxiliarele de depozitare şi transport cum ar fi contai-
nerele, paleții de stivuire şi boxele cu gratii, creează 
ordine pe şantier, reduc timpul de căutare şi simplifică 
depozitarea şi transportul componentelor sistemului, 
pieselor mici şi a accesoriilor.

Încărcarea admisibilă max.: 700 kg
Încărcare max. admisă la stivuire: 3.150 kg

☞  ▪ În cazul stivuirii de auxiliare de depozitare şi 
transport cu sarcini foarte diferite, acestea 
trebuie să scadă cu cât înălţimea este mai 
mare!

 ▪ Tăbliţa de inscripţionare trebuie să fie pre-
zentă şi lizibilă

În aer liber (pe şantier) În hală:
Înclinarea solului până la 3%: Înclinarea solului până la 1%:

2 5
Nu este permisă stivuirea palete-

lor dacă aceştia sunt goi!

➤ Mutaţi doar cu grilajul lateral ridicat!

☞  ▪ Mutaţi auxiliarele de depozitare şi transport 
doar individual.

 ▪ Utilizaţi lanţuri corespunzătoare 
(de ex. lanţ cu patru fire Doka 3,20m). 
Respectați încărcarea admisibilă. 

 ▪ Unghiul de înclinare  max. 30°!

9234-203-01
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Container multidirecţional Doka 
1,20x0,80m

Mijloc de depozitare şi transport pentru piese mici:
 ▪ durată mare de viaţă
 ▪ depozitabil în stivă
Dispozitive de transport indicate:
 ▪ macara
 ▪ cărucior de ridicare a paletelor
 ▪ stivuitor

Compartimentarea containerului 
multidirecţional

Conţinutul containerului multidirecţional poate fi organi-
zat cu dispozitivul de compartimentare 1,20m sau 
0,80m.

Compartimentări posibile

Container multidirecţional Doka ca mijloc de 
depozitare

Nr. max. de unități stivuite

Container multidirecţional Doka ca mijloc de 
transport

Mutare cu macaraua

Mutarea cu stivuitorul sau cu căruciorul de ridicare 
a paleţilor

Ambalajul poate fi prins longitudinal sau frontal.

Încărcarea admisibilă max.: 1.500 kg
Încărcare max. admisă la stivuire: 7.900 kg

☞  ▪ În cazul stivuirii de auxiliare de depozitare şi 
transport cu sarcini foarte diferite, acestea 
trebuie să scadă cu cât înălţimea este mai 
mare!

 ▪ Tăbliţa de inscripţionare trebuie să fie pre-
zentă şi lizibilă

A închizător pentru fixarea compartimentării

Tr
75

5-
20

0-
02

A

Compartimentarea 
containerului multidi-

recţional

în direcţie longitudi-
nală

în direcţie transver-
sală

1,20m max. 3 buc. -
0,80m - max. 3 buc.

În aer liber (pe şantier) În hală:
Înclinarea solului până la 3%: Înclinarea solului până la 1%:

3 6
Nu este permisă stivuirea paleți-

lor!

☞  ▪ Mutaţi auxiliarele de depozitare şi transport 
numai individual.

 ▪ Utilizaţi lanţuri corespunzătoare 
(de ex. lanţ cu patru fire Doka 3,20m). 
Respectați încărcarea admisibilă. 

 ▪ Unghiul de înclinare  max. 30°!

Tr755-200-04 Tr755-200-05

9206-202-01
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Palet de stivuire Doka 1,55x0,85m şi 
1,20x0,80m

Mijloc de depozitare şi transport pentru piese lungi:
 ▪ durată mare de viaţă
 ▪ depozitabil în stivă
Dispozitive de transport indicate:
 ▪ macara
 ▪ cărucior de ridicare a paletelor
 ▪ stivuitor
Cu setul de roţi orientabile B, auxiliarul de depozitare şi 
transport devine un mijloc de transport rapid şi uşor 
manevrabil.

Palet de stivuire Doka ca mijloc de depozitare

Nr. max. de unități stivuite

Palet de stivuire Doka ca mijloc de transport

Mutare cu macaraua

Mutarea cu stivuitorul sau cu căruciorul de ridicare 
a paleţilor

Respectaţi manualul de instrucţiuni "Set de roţi 
orientabile B"!

Încărcarea admisibilă max.: 1.100 kg
Încărcare max. admisă la stivuire: 5.900 kg

☞  ▪ În cazul stivuirii de auxiliare de depozitare şi 
transport cu sarcini foarte diferite, acestea 
trebuie să scadă cu cât înălţimea este mai 
mare!

 ▪ Tăbliţa de inscripţionare trebuie să fie pre-
zentă şi lizibilă

În aer liber (pe şantier) În hală:
Înclinarea solului până la 3% Înclinarea solului până la 1%

2 6
Nu este permisă stivuirea palete-

lor!

☞  ▪ Utilizarea cu set de roţi orientabile: 
Asiguraţi în poziţia de parcare cu frâna de 
blocare.
In stivă nu este permis ca paletul de jos să 
aibă montat setul de roţi.

☞  ▪ Mutaţi auxiliarele de depozitare şi transport 
numai individual.

 ▪ Utilizaţi lanţuri corespunzătoare 
(de ex. lanţ cu patru fire Doka 3,20m). 
Respectați încărcarea admisibilă. 

 ▪ Încărcaţi central.
 ▪ Legaţi încărcătura de palet, astfel încât să nu 

alunece şi să nu se răstoarne.
 ▪ La mutarea cu setul de roţi orientabile B 

montat, respectaţi în mod suplimentar indi-
caţiile instrucţiunilor de utilizare respective! 

 ▪ Unghiul de înclinare  max. 30°!

a
Palet de stivuire Doka 1,55x0,85m Max. 4,0 m
Palet de stivuire Doka 1,20x0,80m Max. 3,0 m

☞  ▪ Încărcaţi central.
 ▪ Legaţi încărcătura de palet, astfel încât să nu 

alunece şi să nu se răstoarne.

92815-224-01

a

= =
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Lada accesorii Doka

Mijloc de depozitare şi transport pentru piese mici:
 ▪ durată mare de viaţă
 ▪ depozitabil în stivă
Dispozitive de transport indicate:
 ▪ macara
 ▪ cărucior de ridicare a paletelor
 ▪ stivuitor
Cu ajutorul acestei lăzi pot fi depozitate şi stivuite orga-
nizat toate piesele de îmbinare şi de ancorare.
Cu setul de roţi orientabile B, auxiliarul de depozitare şi 
transport devine un mijloc de transport rapid şi uşor 
manevrabil.

Ladă accesorii Doka ca mijloc de depozitare

Nr. max. de unități stivuite

Ladă accesorii Doka ca mijloc de transport

Mutare cu macaraua

Mutarea cu stivuitorul sau cu căruciorul de ridicare 
a paleţilor

Ambalajul poate fi prins longitudinal sau frontal.

Set de roţi orientabile B

Cu setul de roţi orientabile B, auxiliarul de depozitare şi 
transport devine un mijloc de transport rapid şi uşor 
manevrabil.
Potrivit  pentru zone de trecere cu deschideri de peste 
90 cm.

Setul de roţi orientabile B poate fi montat la următoa-
rele auxiliare de depozitare şi transport:
 ▪ Lada accesorii Doka
 ▪ Paleți de stivuire Doka

Respectaţi manualul de instrucţiuni "Set de roţi 
orientabile B"!

Încărcarea admisibilă max.: 1.000 kg
Încărcare max. admisă la stivuire: 5.530 kg

☞  ▪ În cazul stivuirii de auxiliare de depozitare şi 
transport cu sarcini foarte diferite, acestea 
trebuie să scadă cu cât înălţimea este mai 
mare!

 ▪ Tăbliţa de inscripţionare trebuie să fie pre-
zentă şi lizibilă

În aer liber (pe şantier) În hală
Înclinarea solului până la 3% Înclinarea solului până la 1%

3 6
Nu este permisă stivuirea paletelor!

☞  ▪ Utilizarea cu set de roţi orientabile: 
Asiguraţi în poziţia de parcare cu frâna de 
blocare.
În stivă, este interzisă montarea unui set de 
roţi orientabile la lada de accesorii de jos.

☞  ▪ Mutaţi auxiliarele de depozitare şi transport 
numai individual.

 ▪ Utilizaţi lanţuri corespunzătoare 
(de ex. lanţ cu patru fire Doka 3,20m). 
Respectați încărcarea admisibilă. 

 ▪ La mutarea cu setul de roţi orientabile B 
montat, respectaţi în mod suplimentar indi-
caţiile instrucţiunilor de utilizare respective! 

 ▪ Unghiul de înclinare  max. 30°!

Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile de utili-
zare!

92816-206-01
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Informaţii pentru utilizator Cofrajul curb H20 Privire de ansamblu asupra produselor

Privire de ansamblu asupra produselor[kg]Articolul nr.

Panou cofraj circular H20 2,40x0,70m 195,0 587820000
Panou cofraj circular H20 2,40x1,20m 244,0 587821000
Panou cofraj circular H20 2,40x2,40m 472,0 587822000
Panou cofraj circular H20 2,40x3,00m 523,0 587813000
Panou cofraj circular H20 2,40x3,60m 699,0 587823000
Panou cofraj circular H20 2,40x4,80m 934,0 587824000
Rundschalungselement H20 2,40m

Panou cofraj circular H20 2,50x0,70m 197,0 587825000
Panou cofraj circular H20 2,50x1,20m 249,0 587826000
Panou cofraj circular H20 2,50x2,40m 480,0 587827000
Panou cofraj circular H20 2,50x3,00m 534,0 587814000
Panou cofraj circular H20 2,50x3,60m 716,0 587828000
Panou cofraj circular H20 2,50x4,80m 942,0 587829000
Rundschalungselement H20 2,50m

Placă înălţare p. cofraj circular H20 7,0 587830000
Aufstocklasche für Rundschalung H20

Intinzător de compensare 10cm 3,7 587808000
Ausgleichsspanner 10cm

Ancoră frontală Framax 1,5 588143000
Framax-Stirnanker

Cleşte universal Framax 5,8 588169000
Framax-Uni-Spanner

Cheie pentru cofraj circular H20 0,70 587807000
Schlüssel für Rundschalung H20

Şablon pentru cofraj circ. H20 ...../.....mm 6,5 177020000
Schablone für Rundschalung H20 ...../.....mm

Şpraiţ 340 IB 24,3 580365000
Elementstütze 340 IB
alcătuit din:
(A) Contrafişă reglabilă 340 IB 16,7 588696000

zincată
lungime: 190,8 - 341,8 cm

(B) Contravântuire reglabilă 120 IB 7,6 588248500
zincată
lungime: 81,5 - 130,6 cm

Şpraiţ 540 IB 41,4 580366000
Elementstütze 540 IB
alcătuit din:
(A) Contrafişă reglabilă 540 IB 30,7 588697000

zincată
lungime: 310,5 - 549,2 cm

(B) Contravântuire reglabilă 220 IB 10,9 588251500
zincată
lungime: 172,5 - 221,1 cm

zincată
înălţime: 62 cm

zincată
lungime: 30 cm

zincată
lungime: 29 cm

zincată
lungime: 40 cm

zincată
lungime: 27 cm

greutate pe m²
În funcţie de proiect!

zincată
livrare: pliat

zincată
livrare: pliat

A

B

A

B
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Privire de ansamblu asupra produselor Informaţii pentru utilizator Cofrajul curb H20

Eurex 60 550
Eurex 60 550
În funcţie de lungimea necesară, compus din:
(A) Contrafişă reglabilă Eurex 60 550 42,5 582658000

acoperit în strat cu pulbere albastră
aluminiu
lungime: 343 - 553 cm

(B) Prelungitor Eurex 60 2,00m 21,3 582651000
acoperit în strat cu pulbere albastră
aluminiu
lungime: 250 cm

(C) Piesă de legătură Eurex 60 IB 4,2 582657500
zincată
lungime: 15 cm
lăţime: 15 cm
înălţime: 30 cm

(D) Picior contrafişă reglabilă Eurex 60 EB 8,0 582660500
zincată
lungime: 31 cm
lăţime: 12 cm
înălţime: 33 cm

(E) Contravântuire reglabilă 540 Eurex 60 IB 27,8 582659500
zincată
lungime: 303,5 - 542,2 cm

Cap şpraiţ universal RD EB 1,9 587806000
Stützenkopf RD EB

Cheie universală de demontat 3,7 582768000
Universal-Lösewerkzeug

Ancoră expres Doka 16x125mm 0,31 588631000
Doka-Expressanker 16x125mm

Diblu Doka 16mm 0,009 588633000
Doka-Coil 16mm

Consolă universală 90 30,4 580476000
Universal-Konsole 90

Consolă betonare L 12,6 587153500
Betonierkonsole L

Consolă betonare L lăcuită 12,0 587153000
Betonierkonsole L lackiert

Ţeavă eşafodaj 48,3mm 0,50m 1,7 682026000
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 1,00m 3,6 682014000
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 1,50m 5,4 682015000
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 2,00m 7,2 682016000
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 2,50m 9,0 682017000
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 3,00m 10,8 682018000
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 3,50m 12,6 682019000
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 4,00m 14,4 682021000
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 4,50m 16,2 682022000
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 5,00m 18,0 682023000
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 5,50m 19,8 682024000
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 6,00m 21,6 682025000
Ţeavă eşafodaj 48,3mm .....m 3,6 682001000
Gerüstrohr 48,3mm

Racord ţeavă eşafodaj 0,27 584375000
Gerüstrohranschluss

livrare: piese separate

zincată
lungime: 19 cm
lăţime: 8 cm

zincată
lungime: 75,5 cm

zincată
lungime: 18 cm
Respectaţi instrucţiunile de montaj!

A

B

C

D

E

zincată
diametru: 1,6 cm

zincată
lungime: 121 cm
înălţime: 235 cm

zincată
lungime: 101 cm
înălţime: 159 cm

vopsită albastru
lungime: 101 cm
înălţime: 159 cm

zincată

zincată
înălţime: 7 cm
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Informaţii pentru utilizator Cofrajul curb H20 Privire de ansamblu asupra produselor

Racord cu buloane 48mm 50 0,84 682002000
Anschraubkupplung 48mm 50

Lanţ cu patru fire Doka 3,20m 15,0 588620000
Doka-Vierstrangkette 3,20m

Lemn de completare Framax 2x12cm 2,70m 3,1 176020000
Lemn de completare Framax 3x12cm 2,70m 4,7 176022000
Lemn de completare Framax 5x12cm 2,70m 7,8 176024000
Lemn de completare Framax 10x12cm 2,70m 15,5 176026000
Framax-Passholz 2,70m

Cheie cu clichet  1/2" 0,73 580580000
Umschaltknarre 1/2"

Cap cheie tubulară 24 1/2" 0,12 580584000
Stecknuss 24 1/2"

Sistemul de urcare XS

Conector XS cofraj pereţi 20,8 588662000
Anschluss XS Wandschalung

Cleşte rapid RU Framax 3,3 588153400
Framax-Schnellspanner RU

Scară-sistem XS 4,40m 33,2 588640000
System-Leiter XS 4,40m

Prelungire scară XS 2,30m 19,1 588641000
Leiternverlängerung XS 2,30m

Barieră de siguranţă XS 4,9 588669000
Sicherungsschranke XS

Protecţie spate XS 1,00m 16,5 588643000
Protecţie spate XS 0,25m 10,5 588670000
Rückenschutz XS

Protecţie spate-coborâre XS 17,0 588666000
Rückenschutz-Ausstieg XS

zincată
deschidere cheie: 22 mm
Respectaţi instrucţiunile de montaj!

Respectaþi manualul utilizatorului!

geluit galben

zincată
lungime: 30 cm

zincată
lăţime: 89 cm
înălţime: 63 cm

zincată
lungime: 20 cm

zincată

zincată

zincată
lungime: 80 cm

zincată

zincată
înălţime: 132 cm
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Privire de ansamblu asupra produselor Informaţii pentru utilizator Cofrajul curb H20

Sistem de ancorare 15,0

Tijă ancorare 15,0mm zincată 0,50m 0,72 581821000
Tijă ancorare 15,0mm zincată 0,75m 1,1 581822000
Tijă ancorare 15,0mm zincată 1,00m 1,4 581823000
Tijă ancorare 15,0mm zincată 1,25m 1,8 581826000
Tijă ancorare 15,0mm zincată 1,50m 2,2 581827000
Tijă ancorare 15,0mm zincată 1,75m 2,5 581828000
Tijă ancorare 15,0mm zincată 2,00m 2,9 581829000
Tijă ancorare 15,0mm zincată 2,50m 3,6 581852000
Tijă ancorare 15,0mm zincată .....m 1,4 581824000
Tijă ancorare 15,0mm netratată 0,50m 0,73 581870000
Tijă ancorare 15,0mm netratată 0,75m 1,1 581871000
Tijă ancorare 15,0mm netratată 1,00m 1,4 581874000
Tija ancorare 15,0mm netratata 1,25m 1,8 581886000
Tijă ancorare 15,0mm netratată 1,50m 2,1 581876000
Tijă ancorare 15,0mm netratată 1,75m 2,5 581887000
Tijă ancorare 15,0mm netratată 2,00m 2,9 581875000
Tijă ancorare 15,0mm netratată 2,50m 3,6 581877000
Tijă ancorare 15,0mm netratată 3,00m 4,3 581878000
Tijă ancorare 15,0mm netratată 3,50m 5,0 581888000
Tijă ancorare 15,0mm netratată 4,00m 5,7 581879000
Tijă ancorare 15,0mm netratată 5,00m 7,2 581880000
Tijă ancorare 15,0mm netratată 6,00m 8,6 581881000
Tijă ancorare 15,0mm netratată 7,50m 10,7 581882000
Tijă ancorare 15,0mm netratată .....m 1,4 581873000
Ankerstab 15,0mm

Placă Super 15,0 1,1 581966000
Superplatte 15,0

Tub material plastic 22mm 2,50m 0,45 581951000
Kunststoffrohr 22mm 2,50m

Con universal 22mm 0,005 581995000
Universal-Konus 22mm

Cap protecţie tijă ancorare 15,0/20,0 0,03 581858000
Schutzkappe 15,0/20,0

Cheie tijă ancorare 15,0/20,0 1,9 580594000
Ankerstabschlüssel 15,0/20,0

Cheie cu clichet SW27 0,49 581855000
Freilaufknarre SW27

Cheie tubulară 27 0,65m 1,9 581854000
Steckschlüssel 27 0,65m

Paletizare

Boxă cu gratii Doka 1,70x0,80m 87,0 583012000
Doka-Gitterbox 1,70x0,80m

Container multidirecţional Doka 1,20x0,80m 70,0 583011000
Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80m

Elem. compartimentare cont. multidir. 0,80m 3,7 583018000
Elem. compartimentare cont. multidir. 1,20m 5,5 583017000
Mehrwegcontainer Unterteilung

Palet de stivuire Doka 1,55x0,85m 41,0 586151000
Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

Palet de stivuire Doka 1,20x0,80m 38,0 583016000
Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m

zincată
înălţime: 6 cm
diametru: 12 cm
deschidere cheie: 27 mm

gri
diametru: 4 cm

galbenă
lungime: 6 cm
diametru: 6,7 cm

zincată
lungime: 37 cm
diametru: 8 cm

fosfat de mangan
lungime: 30 cm

zincată

zincată
înălţime: 113 cm

zincată
înălţime: 78 cm

piesele de lemn geluit galben
elemente din oţel zincat

zincată
înălţime: 77 cm

zincată
înălţime: 77 cm
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Informaţii pentru utilizator Cofrajul curb H20 Privire de ansamblu asupra produselor

Ladă accesorii 106,4 583010000
Doka-Kleinteilebox

Set de roţi orientabile B 33,6 586168000
Anklemm-Radsatz B

piesele de lemn geluit galben
elemente din oţel zincat
lungime: 154 cm
lăţime: 83 cm
înălţime: 77 cm

vopsită albastru
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Aproape de dumneavoastră, oriunde în lume

Doka este unui dintre liderii mondiali în domeniul dez-
voltării, producţiei şi comercializării tehnicii de cofrare în 
toate sectoarele din domeniul construcţiilor.
Având peste 160 de locaţii de comercializare şi logistică 
în peste 70 de ţări, Doka Group dispune de o reţea de 

comercializare performantă şi garantează astfel pune-
rea la dispoziţie rapidă şi profesională a materialului şi a 
suportului tehnic.
Doka Group este parte a Umdasch Group şi are peste 
6000 de angajaţi şi angajate le nivel mondial.
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