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IntroduktionPrincipielle sikkerhedsinstrukser
Brugergrupper

 ▪ Denne dokumentation henvender sig til de personer, 
der arbejder med det her beskrevne Doka pro-
dukt/system, og indeholder oplysninger for standard-
udførelsen om monteringen og den tilsigtede brug af 
det beskrevne system.

 ▪ Alle personer, der arbejder med de enkelte produk-
ter, skal være fortrolige med indholdet i denne anvis-
ning og de her givne sikkerhedsinstrukser.

 ▪ Personer, der ikke kan læse denne anvisning eller 
har vanskeligt ved at læse den, skal instrueres og 
oplæres i brugen af kunden selv.

 ▪ Kunden skal drage omsorg for, at det informations-
materiale, som Doka stiller til rådighed (f.eks. bruger-
informationer, montage- og brugervejledninger, 
driftsvejledninger, tegninger osv.) er tilstede og 
opdaterede, at de er blevet læst og at de står til 
rådighed for brugerne på opstillingsstedet.

 ▪ De gældende regler for arbejdsbeskyttelse samt 
øvrige gældende sikkerhedsregler for de enkelte 
lande, skal følges ved den sikkerhedstekniske tildan-
nelse og anvendelse af vore produkter.  
Under alle omstændigheder er brugeren forpligtet til 
at sørge for, at de i det pågældende land gældende 
love, standarder og forskrifter for hele projektets ved-
kommende overholdes, og at træffe yderligere eller 
andre egnede forholdsregler for arbejdssikkerheden, 
såfremt dette er påkrævet.

Risikovurdering

 ▪ Kunden er ansvarlig for at udarbejde, dokumentere, 
realisere og revidere en risikovurdering på hver byg-
geplads. 
Dette dokument danner basis for den individuelle 
risikovurdering for hver enkelt byggeplads samt 
anvisningerne om, at systemet stilles til rådighed og 
anvendes af brugeren. Det erstatter dog ikke disse.

Planlægning

 ▪ Der skal etableres sikre arbejdspladser ved brug af 
forskallingen (f.eks.: til opsætning og nedtagning, til 
omstillingsopgaver og under flytning osv.). Der skal 
være adgang til arbejdspladserne via sikre adgangs-
veje!

 ▪ Hvis der afviges fra anvisningerne i nærværende 
dokumentation eller hvis systemet bruges til 
andre ting, end anført heri, kræver det en speciel 
statisk beregning og en supplerende montage-
vejledning.

Anmærkninger til nærværende 
dokumentation

 ▪ Dokumentationen kan også anvendes som en gene-
rel montage- og brugervejledning, eller integreres i 
en speciel montage- og brugervejledning, der er 
oprettet specielt til en bestemt byggeplads.

 ▪ De tegninger, der vises i nærværende dokumen-
tation, viser til dels kun monteringstilstande og 
er derfor ikke altid komplette i sikkerhedsteknisk 
henseende.
Eventuelle sikkerhedsindretninger, der ikke fremgår 
af denne dokumentation, skal kunden under alle 
omstændigheder bruge i henhold til de til enhver tid 
gældende bestemmelser.

 ▪ Andre sikkerhedsinstrukser, især advarsler, er 
opført i de enkelte kapitler!

Symboler

I denne dokumentation er der anvendt følgende sym-
boler:

Vigtig henvisning
Hvis symbolerne ikke respekteres, kan det 
bevirke funktionsfejl eller materiel skade.

FORSIGTIG / ADVARSEL / FARE
Hvis symbolerne ikke respekteres, kan det 
bevirke materiel skade og medføre alvorlige 
legemsbeskadigelser (livsfare).

Instruktion 
Dette tegn indikerer, at brugeren skal fore-
tage en handling.

Visuel kontrol
Indikerer, at udførte handlinger skal kontrol-
leres visuelt.

Tips
Henviser til praktiske tips.

Henvisning
Henviser til yderligere info-materiale.

☞
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Under alle faser af brugen gælder 
følgende

 ▪ Kunden skal sikre, at opstilling og nedtagning, trans-
porten og den tilsigtede brug af produktet ledes og 
overvåges af fagligt kvalificerede personer i henhold 
til de gældende love, standarder og forskrifter. 
Disse personers handleevne må ikke være ind-
skrænket på grund af alkohol, medicin eller rusmid-
ler.

 ▪ Doka produkter er tekniske arbejdsmidler, der kun 
må bruges erhvervsmæssigt i henhold til de enkelte 
Doka brugerinformationer eller andre tekniske doku-
mentationer, som er udarbejdet af Doka. 

 ▪ Under hver enkelt byggefase skal det sikres, at 
samtlige byggekomponenter og enheder har den 
nødvendige stabilitet!

 ▪ De funktionstekniske anvisninger, sikkerhedsin-
strukser og oplysninger om belastning skal følges og 
overholdes strengt. Hvis dette ikke respekteres, kan 
det have ulykker og alvorlige legemsbeskadigelser 
(livsfare) til følge og samtidig give store materielle 
skader.

 ▪ Brandkilder i nærheden af forskallingen er forbudt. 
Varmeapparater er kun tilladt i en passende afstand 
til formene og ved kyndig brug af dem.

 ▪ Arbejdsopgaverne skal tilpasses vejrliget (f.eks. 
risiko for at skride ud). Under ekstreme vejrforhold 
skal der træffes forudseende forholdsregler både for 
at sikre materiellet og de nærliggende områder og 
for at beskytte arbejderne.

 ▪ Alle samlinger skal kontrolleres jævnligt, at de sidder 
ordentlig fast og fungerer. 
Især skal skrue- og kilesamlinger gåes efter, afhæn-
gigt af byggeforløbet og især efter usædvanlige 
hændelser (f.eks. efter en storm). Ved behov skal de 
efterspændes.

Montage

 ▪ Materiellet/systemet skal før brugen kontrolleres af 
kunden, om det er i ordentlig stand. Beskadigede, 
deformerede dele eller dele, der er svækket på 
grund af slitage, rust eller råd, skal sorteres fra, så de 
ikke bliver anvendt.

 ▪ Hvis vores forskallingssystemer blandes sammen 
med systemer fra andre producenter, indebærer det 
en risiko, der kan medføre kvæstelser og materielle 
skader. Derfor kræver det en særskilt undersøgelse.

 ▪ Montagen skal udføres i overensstemmelse med de 
til enhver tid gældende love, standarder og forskrifter 
af kundens fagligt kvalificerede personel og eventu-
elle kontrolpligter skal overholdes.

 ▪ Det er ikke tilladt at foretage ændringer på Doka pro-
dukter, da dette kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

Opstilling af kassetterne

 ▪ Doka produkter/systemer skal opstilles på en sådan 
måde, at alle belastninger afledes sikkert!

Udstøbning

 ▪ De tilladt støbetryk skal overholdes. En for hurtig 
udstøbning medfører overbelastning af forskallin-
gen, bevirker større udbøjning og giver risiko for 
brud.

Afforskalling

 ▪ Afforskallingen må først finde sted, når betonen er  
tilstrækkelig hærdet og den ansvarshavende har 
givet ordre til at afforskalle!

 ▪ Under afforskallingen må formen ikke rives af med 
kran. Anvend i stedet et egnet værktøj, som f.eks. 
trækiler, retteværktøj eller systemenheder som 
f.eks. Framax afforskallingshjørner.

 ▪ Under afforskallingen må stabiliteten af bygnings-, 
stillads- og forskallingsdelene ikke udsættes for 
risiko!

Transport, stabling og lagring

 ▪ Alle gældende bestemmelser omkring transport af 
forskallings materiel og stillads skal overholdes. 
Desuden er det pligt at anvende Dokas anhugnings-
grej.

 ▪ Løse dele tages af eller fastgøres, så de ikke kan 
skride eller falde af!

 ▪ Alle komponenter skal lagres sikkert, og i den forbin-
delse skal de specielle Doka anvisninger i de enkelte 
kapitler i nærværende dokumentation overholdes!

Bestemmelser / arbejdssikkerhed

 ▪ Vedrørende den sikkerhedstekniske brug og anven-
delse af vores produkter skal de tid enhver til gæl-
dende love, standarder og forskrifter omkring 
arbejdssikkerhed og diverse andre sikkerhedsbe-
stemmelser i de enkelte lande overholdes.

 ▪ Hvis en person er styrtet ned eller en genstand faldet 
hhv. imod eller ned i endegelændersystemet eller til-
behørsdele hertil, så må endegelænderkomponen-
ten kun benyttes fremover, efter at den er kontrolle-
ret af en fagkyndig person.

Service

 ▪ Som udskiftningsdele må der kun anvendes origi-
nale Doka dele. Reparationer må kun udføres af pro-
ducenten eller af autoriserede aktører.

Diverse

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i takt med 
den tekniske udvikling.
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Eurocodes hos Doka
I Europa er der indtil udgangen af 2007 blevet oprettet 
en række ensartede standarder for bygge- og anlægs-
branchen, de såkaldte Eurocodes (EC). De bruges 
som gældende basis på europæisk plan for produkt-
specifikationer, licitationer og projekteringsgrundlag.
Eurocodes er på verdensplan det bedst udviklede sæt 
standarder inden for bygge- og anlægsvæsen.
Eurocodes bliver fra udgangen af 2008 som standard 
anvendt inden for Doka-gruppen. Dermed afløses DIN-
normerne som Doka standard ved produktdimensione-
ringen.

Det ellers meget udbredte "till-spænding koncept" 
(sammenligning af de eksisterende spændinger med 
de tilladelige spændinger) afløses i Eurocodes af et nyt 
sikkerhedskoncept.
Eurocodes sammenligner indvirkningerne (lasterne) 
med modstanden (bæreevnen). Den hidtidige sikker-
hedsfaktor i de tilladelige spændinger er opdelt i flere 
delsikkerhedskoefficienter. Sikkerhedsniveauet er det 
samme!

Sammenligning af sikkerhederne  
(eksempel)

Ed Dimensioneringsværdi for en last 
(E ... effect; d ... design) 
Indvirkning fra Fd 
(VEd, NEd, MEd)

Rd Dimensioneringsværdi for bæreevnen 
(R ... resistance; d ... design) 
Tværsnittets bæreevne 
(VRd, NRd, MRd)

Fd Dimensioneringsværdi for en last Stål: Rd =
Rk Træ: Rd = kmod ·

Rk

Fd = F · Fk M M

(F ... force)
Fk Karakteristisk værdi for en last 

"effektiv last"; brugslast; nyttelast 
(k ... characteristic) 
f.eks. egenvægt, nyttelast, betontryk, vind

Rk Karakteristisk værdi for en bæreevne 
f.eks. momentets modstand mod flydning

F Sikkerhedskoefficient for last 
(på belastningssiden; F ... force) 
f.eks. egenvægt, nyttelast, betontryk, vind 
Værdier fra EN 12812

M Sikkerhedskoefficient på materialet 
(på materialesiden; M...material) 
f.eks. for stål eller træ 
Værdier fra EN 12812

kmod Modifikationsfaktor (kun ved træ – af hensyn 
til fugt og lastens indvirkningsvarighed) 
f.eks. for Dokadrager H20 
Værdier iht. EN 1995-1-1 og EN 13377

E
d

R
d

till-spænding koncept EC/DIN-koncept

Faktuel Ftill Ed Rd

A Udnyttelsesgrad

60 [kN]

60<70 [kN]

115.5 [kN]
Fy

Ftill

Faktuel

98
01

3-
10

0

� ~ 1.65

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

De i Doka dokumentationerne "tilladelige 
værdier" (f.eks.: Qtill = 70 kN) svarer ikke til 
dimensioneringsværdierne (f.eks.: VRd = 
105 kN)!
➤ Det er meget vigtigt at undgå forvekslinger!
➤ I vores dokumentationer er de tilladelige 

værdier desuden anført. 
Følgende delsikkerhedskoefficienter er der 
taget højde for: 
F = 1,5 
M, træ = 1,3 
M, stål = 1,1 
kmod = 0,9
Dermed er det muligt at finde alle dimensione-
ringsværdier fra de tilladelige værdier til en 
Eurocode-beregning.
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Doka byggeservice
Support i alle projektfaser

Doka kan tilbyde en bred vifte af byggeservice med et 
eneste mål for øje: At medvirke til et bedre forløb på 
kundens byggeplads.
Hvert projekt er unikt. Der er dog noget, som alle byg-
geprojekter har tilfælles, nemlig grundstrukturen med 
fem faser. Doka kender kundernes forskellige krav og 
hjælper gerne til med at realisere forskallingsopgaven 
effektivt gennem rådgivning, planlægning og andre ser-
viceydelser - i hver af disse faser.

Projektudviklingsfase Tilbudsfase Tidsplansudarbejdelse

Træf velfunderede afgørelser 
ved hjælp af professionel rådgivning

Optimer det indledende arbejde 
med Doka som en erfaren partner

Struktureret brug af forskalling 
betyder større effektivitet 
på grund af seriøst kalkulerede for-
skallingskoncepter

Find præcist de rigtige forskallings-
løsninger gennem
 ▪ assistance ved udarbejdelse af 

licitationen
 ▪ grundig analyse af udgangssitua-

tionen
 ▪ objektiv vurdering af planlæg-

nings-, bygge- og tidsrisiko

Udarbejdelse af tilbud, der holder, 
ved
 ▪ at basere dem på seriøst kalkule-

rede, vejledende priser
 ▪ det rigtige valg af forskallingsma-

teriel
 ▪ optimal basis for tidskalkulatio-

nen

Fra starten af økonomisk bæredyg-
tig planlægning takket være
 ▪ detaljerede tilbud
 ▪ beregning af materiel
 ▪ koordinering af formontagetider 

og afleveringstidspunkter

1 2 3
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Dine fordele 
takket være professionel rådgivning 

 ▪ Spar udgifter og tid 
Rådgivning og support fra starten 
af betyder et rigtigt valg og plan-
mæssig brug af forskallingssyste-
merne. Du opnår en optimal 
udnyttelse af forskallingsmateriel-
let og effektivt forskallingsarbejde 
på grund af de rigtige arbejdspro-
cesser. 

 ▪ Maksimering af arbejdssikker-
heden 
Rådgivning og support omkring 
rigtig og planmæssig brug giver 
større arbejdssikkerhed. 

 ▪ Transparens 
Med transparente serviceydelser 
og udgifter undgås improviserin-
ger under og ubehagelige overra-
skelser ved byggeperiodens 
afslutning. 

 ▪ Færre tilsynsudgifter 
Med kyndig rådgivning omkring 
valg, kvalitet og rigtig brug und-
gås defekt materiel og slitagen 
minimeres.

Byggefasen Afleveringsfasen

Optimal brug af ressourcerne 
med hjælp fra Doka forskallingseks-
perter

Positiv afslutning 
ved hjælp af professionel support

Optimering af forløbet takket være
 ▪ eksakt arbejdsplanlægning
 ▪ internationalt erfarne projekttek-

nikere
 ▪ tilpasset transportlogistik
 ▪ support på stedet

Doka's byggeservice står for trans-
parens og effektivitet med
 ▪ samlet returnering af forskallin-

gen
 ▪ professionel nedtagning
 ▪ effektiv rengøring og istandsæt-

telse med specialudstyr

4 5
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Systembeskrivelse

Doka klatreforskalling MF240
Kranklatreforskalling til bygværker i enhver 
udformning og hældning
Klatreforskalling MF240 tillader strukturerede arbejds-
takter ved alle høje bygværker. Ukompliceret at mon-
tere og indstillelig til mange behov over et bredt 
område.

Modulprincip

 ▪ optimal tilpasning til ethvert projekt med få enkelt-
komponenter

Nem at betjene

 ▪ hurtig ind- og afforskalling uden kran
 ▪ kortere krantider på grund af hurtig transport af hele 

enheden
 ▪ præcis og samtidig hurtig justering af forskallingen i 

alle retninger

Opstillingsvenlig udførelse

 ▪ høj belastbarhed (50 kN pr. klatrekonsol)
 ▪ forskallingshøjde op til 6,0 m
 ▪ justering af hældningen op til ±15° for forskalling og 

stillads
 ▪ optagelse af betonlasten via forskallingsankre
 ▪ egnet til drager- og kassetteforskallinger
 ▪ forskallingen kan køres op til 75 cm tilbage
 ▪ økonomisk forankring (forholdsvis få ankerdele)
 ▪ klarer betonfremspring med op til 25 cm udkragning
 ▪ fuld sikkerhed i alle arbejdsfaser
 ▪ klatrekonsoller kan anvendes som kraftige stillads-

platforme

Sikre arbejdsområder og 
adgangsveje

 ▪ brede arbejdsplatforme (2,40 m)
 ▪ integrerbart stigesystem XS

Anvendelsesområde

Hvor forskallinger flyttes opad i flere støbeafsnit, f.eks.:
 ▪ etagebyggeri til boliger og industri
 ▪ bropiller
 ▪ siloer
 ▪ tele- og TV-tårne

Systembeskrivelse

9710-304-05
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Systemkonstruktion
Konsolgangbro

2 mulige varianter:
 ▪ Støbekonsol MF75 (A) 

- Støbekonsol MF75 monteres direkte på lodret 
bjælke MF.

- Ved vægge med hældning kan platformens 
hældning tilpasses med vinkelpladen MF.

 ▪ Universal konsol 90 resp. Framax konsol 90
- Afhængig af forskallingssystemet (dragerforskal-

ling eller kassetteforskalling) vælges den pas-
sende konsol.

Transportenhed

 ▪ Lodret bjælke MF 3,00m eller 4,50m (B) 
- Som holder for forskallingselementerne.

 ▪ Transportbjælke MF (C) 
- Forskallingselementerne kan køres ca. 75 cm til-

bage fra betonen. På den måde er der tilstræk-
kelig plads til at rense forskallingen og til arme-
ringsopgaver.

 ▪ Justerspindel MF 3,00m eller 4,50m (D) 
- Gevindspindel til præcis indjustering af forskal-

lingselementet.

Arbejdsplatform  
(klatrekonsol MF240)

 ▪ Horisontalprofil MF med rækværk (E) bruges til at 
opbygge hovedarbejdsplatformen og holder forskal-
lingselementet.

 ▪ Vertikalprofil (F) 
- Vertikalprofil MF80 bruges ved lige vægge
- Vertikalprofil MF160 bruges ved vægge med 

hældning
 ▪ Trykstøtter MF resp. trykspindel MF240 (G) 

- Til afsværtning af horisontalprofilen.
- Trykstøtte MF kort + trykstøtte MF lang til brug 

ved lige vægge
- Trykspindel MF240 til brug ved vægge med 

hældning

Hængeplatform

Bestående af:
 ▪ Hængeprofil MF (H) 
 ▪ Afstandsprofil MF (I) 
 ▪ Støbekonsol MF75 (J) 

A Støbekonsol MF75 eller 
platformssystem til den anvendte forskalling

B Lodret bjælke MF 3,00m eller  
lodret bjælke MF 4,50m

C Transportbjælke MF
D Justerspindel MF 3,00m eller  

justerspindel MF 4,50m
E Horisontalprofil MF med rækværk
F Vertikalprofil MF80 eller  

vertikalprofil MF160
G Trykstøtte MF kort + trykstøtte MF lang eller  

trykspindel MF240
H Hængeprofil MF
I Afstandsprofil MF
J Støbekonsol MF75

9710-301-01

C

I

G

D

A

E

B

H

F

J
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Anvendelsesområde
Lige væg Høje lige støbeafsnit

Valget af lodret bjælke MF og justerspindel MF afhæn-
ger af højden på støbeafsnittet.

A Horisontalprofil MF med rækværk
B Vertikalprofil MF80
C Vertikalprofil MF160
D Trykstøtte MF kort
E Trykstøtte MF lang
F Trykspindel MF240
G Lodret bjælke MF 3,00m
H Lodret bjælke MF 4,50m
I Transportbjælke MF
J Justerspindel MF 3,00m
K Justerspindel MF 4,50m
L Platformssystem til den anvendte forskalling
M Hængeprofil MF
N Afstandsprofil MF
O Vinkelplade MF
P Støbekonsol MF75
Q Vindafsværtning MF/150F/K 6,00m

9710-304-03

A

E

J

G

I

L

M

N

P

Q

D
B

Højde på støbeafsnit
2,70 - 4,00 m 4,00 - 5,50 m

Lodret bjælke MF 3,00m med
 justerspindel MF 3,00m

Lodret bjælke MF 4,50m med
 justerspindel MF 4,50m

9710-321-01

A

E

K

H

I

L

M

N

P

Q

L

P
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B
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Konstant hældende væg Varierende væghældning

9710-315-01

A

F

J

G

I

P

M

N

P

Q

C

O

O

9710-318-01

A

F

J

G

I

P

M

N

P

Q

C

O

O



14 999710008 - 06/2014

Systembeskrivelse Brugerinformation Klatreforskalling MF240

Overgang fra hældende til lige væg Overgang fra hældende til modløbs 
hældende væg

A Horisontalprofil MF med rækværk
B Vertikalprofil MF80
C Vertikalprofil MF160
D Trykstøtte MF kort
E Trykstøtte MF lang
F Trykspindel MF240
G Lodret bjælke MF 3,00m
H Lodret bjælke MF 4,50m
I Transportbjælke MF
J Justerspindel MF 3,00m
K Justerspindel MF 4,50m
L Platformssystem til den anvendte forskalling
M Hængeprofil MF
N Afstandsprofil MF
O Vinkelplade MF
P Støbekonsol MF75
Q Vindafsværtning MF/150F/K 6,00m

9710-317-01

A

F

J

G

I

P

M

N

P

Q

C

O

9710-316-01
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F

J

G

I
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M

N

P

Q

C

O

O
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Klatrer forbi betonfremspring med op 
til 25 cm udkragning

b ... maks. 25 cm

Klatrekonsol MF240 som kraftig 
stilladsplatform

Fremstilling af konsolplatformen se under kapitel "Montering af 
arbejdsplatform".

9710-319-01

b

A

E

J

G

I

L

M

N

P

Q

D
B

9710-320-01

A

E

D
B
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Systembeskrivelse Brugerinformation Klatreforskalling MF240

Systemmål
Lige væg

a ... Højde på støbeafsnittet: maks. 6000 mm 
b ... min. 250 mm 
c ... 1660 mm 
d ... 880 mm 
e ... 1370 mm 
f ... 2400 mm 
g ... 1275 mm 
h ... valgfrit 2740 / 4000 / 4500 / 5000 mm 
i ... 1120 mm 
k ... 1100 mm 
m ... maks. 750 mm

Hældende væg

a ... Højde på støbeafsnittet: maks. 6000 mm 
b ... min. 600 mm 
c ... 1660 mm 
d ... 1050 mm 
e ... 1100 mm 
f ... 2400 mm 
g ... 1275 mm 
h ... valgfrit 2630 / 3890 / 4390 / 4890 mm (ved  = 10°) 
i ... 1150 mm 
k ... 1100 mm
 ... maks. 15°

9710-300-04

a

b
c

d

e

f

g
h

i k

m

9710-315-02

a

b

c

d

e

f

g
h

i k
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Mulige forskallingssystemer
Trædrager vægforskalling

f.eks. storflageforskalling Top 50

Kassetteforskalling

f.eks. kassetteforskalling Framax Xlife

For yderligere oplysninger se under brugerinfor-
mationen "Storflageforskalling Top 50".

9710-332-01 For yderligere oplysninger se under brugerinfor-
mationen "Kassetteforskalling Framax Xlife".

9710-303-01
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Skematisk forløb af klatrefaserne
Startfaser

Standardfaser

Det 1. støbeafsnit fremstilles 
uden klatrestillads.

Det 2. støbeafsnit fremstilles allerede 
med klatrestillads.

Hængeplatforme monteres og derefter 
støbes 3. afsnit.

Klatrestilladset transporteres til næste 
afsnit.

Afsnittet støbes.

9710-307-01 9710-306-01 9710-304-04

9710-300-10 9710-304-01
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Dimensionering Brugerinformation Klatreforskalling MF240

Dimensionering

Belastninger
Forankring i bygningen

Afstøtningslast

Dimensionering af ophængspunktet

Nyttelast

Dimensionering

V ... till. vertikallast: 50 kN
H ... till. horisontallast: 75 kN

Betonens nødvendige trykstyrke, målt på terning på 
belastningstidspunktet skal projektafhængigt fast-
lægges af den projekterende for de bærende dele 
og afhænger af følgende faktorer:
 ▪ effektivt opstået last
 ▪ Længde på stopanker
 ▪ armering resp. ekstra armering
 ▪ kantafstand
Kræfternes opståen, deres overførsel til bygværket og 
hele konstruktionens stabilitet skal kontrolleres af den 
projekterende for de bærende elementer.
Den nødvendige trykstyrke målt på terning fck,cube,current 
skal være mindst. 10 N/mm2.

Følg dimensioneringsvejledningen "Bæreevne 
for forankringer i beton" resp. spørg din Doka 
tekniker.

9710-300-11

V

H

A 150 kg/m2 
B 300 kg/m2 
C 75 kg/m2

A

B

C

9710-339-01
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Dimensionering

Vindtryk

1) Beregn vindtrykket afhængig af vindhastigheden, 
bygværkets omgivelser og højde.

2) Beregn kurven (A) eller (B) i følgende skema.

Info:
Mellemliggende værdier må gerne interpoleres lineært.

Klatrekonsollernes 
belastningsbredde

Eksempel

 ▪ Givet:
- Kurve (B) (vindtryk = 1,43 kN/m2)
- Forskallingshøjde: 4,50 m

 ▪ Belastningsbredde: 3,20 m

ved en afstand på over 250 mm mellem 
universal klatrekonus og betonens overkant

➤ Differencen (b - 250 mm) lægges til den effektive for-
skallingshøjde ved beregning af belastningsbred-
den.

b ... min. 250 mm

Eksempel

 ▪ Givet:
- Kurve (B) (vindtryk = 1,43 kN/m2)
- Forskallingshøjde: 4,50 m
- Kantafstand b: 0,5 m

 ▪ Forskallingshøjde til beregning af belastningsbred-
den: 
4,50 m + (0,5 m - 0,25 m) = 4,75 m
Belastningsbredde: 3,00 m

☞ Den anførte dimensionering gælder kun for 
standardanvendelse ved lige væg.
Anvendelse f.eks. ved hældende vægge skal 
beregnes statisk særskilt.

FORSIGTIGT
➤ Ved vindhastigheder > 72 km/h resp. efter 

fyrarten eller ved længere arbejdspauser 
skal forskallingen sikres ekstra.

Egnede forholdsregler: 
- Rejs en indvendig forskalling 
- Kør transportenheden inkl. forskallingen 
fremad til betonansætningen og fastgør den 
med låsekiler

Kurve Vindtryk [kN/m2]
we = cp, net x q(Ze)

Eksempel:

 (A) 1,69 ved cp, net = 1,3: 
till. vindhastighed = 164 km/h

 (B) 1,43 ved cp, net = 1,3: 
till. vindhastighed = 151 km/h

Dimensioneringsvejledningen "Vindlast iht. 
Eurocode" skal overholdes ved beregning af 
vindtrykket, og/eller spørg din Doka tekniker!

Fo
rs

ka
lli

ng
sh

øj
de

 [m
]

Belastningsbredde [m]

97
10

-1
00

-0
1

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

2.5

3.5

4.5

5.5

0.5 1.5 2.5 3.5

A

B

97
10

-3
00

-1
2

b



22 999710008 - 06/2014

Forankring i bygværket Brugerinformation Klatreforskalling MF240

 Forankring i bygværket

Positions- og ophængspunkt

 ▪ Universal klatrekonus
- Positionspunkt og ophængspunkt udføres med 

en enkelt konus.
 ▪ Stopanker

- Engangs ankerdel til ensidet forankring af uni-
versal klatrekonus og dermed af klatreenheden i 
betonen.

 ▪ Konusskrue B 7cm
- I positionspunktet - til montering af universal klat-

rekonus.
- I ophængspunktet - til sikker ophængning af klat-

reenheden.

Dimensionering af ophængspunktet

 Forankring i bygværket

☞ Vigtig info:
Forankring i bygværket sker som standard med 
ankersystem 15,0.

Kan forveksles!
➤ Ved kombination med Doka selvklatrende 

forskallingssystemer skal der under hele 
projektet anvendes ankersystem 20,0.

Det samme gælder ved kombination med 
spærreklatresystemer (f.eks. spærreklatrefor-
skalling Xclimb 60).

A Universal klatrekonus
B Tætningskappe K (engangs ankerdel)
C Stopanker (engangs ankerdel)
D Markering
E Konusskrue B 7cm

B

D

A

E

C

9408-239-01

Betonens nødvendige trykstyrke, målt på terning på 
belastningstidspunktet skal projektafhængigt fast-
lægges af den projekterende for de bærende dele 
og afhænger af følgende faktorer:
 ▪ effektivt opstået last
 ▪ Længde på stopanker
 ▪ armering resp. ekstra armering
 ▪ kantafstand
Kræfternes opståen, deres overførsel til bygværket og 
hele konstruktionens stabilitet skal kontrolleres af den 
projekterende for de bærende elementer.
Den nødvendige trykstyrke målt på terning fck,cube,current 
skal være mindst. 10 N/mm2.

Følg dimensioneringsvejledningen "Bæreevne 
for forankringer i beton" resp. spørg din Doka 
tekniker.
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Stopanker

a ... ankerstavslængde 
b ... indbygningslængde 
c ... Min. vægtykkelse  
d ... betondækning 

Info:
Undgå altid at blande forskellige stopankerlængder.

Modsat liggende ankerpunkter

Info:
Hvis vægtykkelsen er mindre end den dobbelte indbyg-
ningslængde for stopankeret, så skal der monteres 
modsat liggende stopankkre, der er placeret forskudt.

Grundplan 

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

Stopanker 15,0
11,5cm 16cm 40cm

a 11,5 cm 16,0 cm 40,0 cm
b 17,0 cm 21,5 cm 45,5 cm

c

ved betondækning d = 2 cm
19,0 cm 24,0 cm 48,0 cm

ved betondækning d = 3 cm
20,0 cm 25,0 cm 49,0 cm

ADVARSEL
Det korte stopanker 15,0 11,5cm har en tyde-
lig lavere bæreevne end stopanker 15,0 16cm.
➤ Derfor må de korte stopankre kun anvendes 

ved systemer med lav trækbelastning på for-
ankringsstedet, f.eks.  klatresystemer i en 
skakt.

➤ Hvis det på grund af geometrien kun er 
muligt at montere det korte stopanker, så er 
det nødvendigt at lave en særskilt statisk 
beregning med ekstra armering.

➤ Stopanker 15,0 11,5cm er kun tilladt ved 
vægtykkelser < 24 cm. Til vægtykkelser  24 
cm skal der mindst anvendes stopanker 15,0 
16cm.

ADVARSEL
Stopanker 15,0 11,5cm kan utilsigtet dreje sig 
ud af universal klatrekonussen, når der støbes 
med tyndtflydende beton.
➤ Stopanker 15,0 11,5cm skal sikres ekstra 

mod at kunne dreje sig.

94
08

-2
40

-0
1

a

bd

c

Risiko for at falde ned ved modsat liggende 
montering af to konusser med ankerstav.
Hvis den modsat liggende ankerdel løsner sig, 
kan ankerpunktet blive revet ud.
➤ Hvert ophængspunkt skal have sin egen for-

ankring.
Undtagelse: Ophængspunkt med "stopanker 
tosidig 15,0"

a

9408-241-01

b

c

9766-320-02
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Forankring i bygværket Brugerinformation Klatreforskalling MF240

Fremstilling af positionspunktet
Positionspunkt med konusskrue 
B 7cm 
(med gennemboring af finéren)

Montage:
➤ Fastgør hjælpepladen (f.eks. Dokaplex 15 mm) på 

finéren (position iht. projektplan).
➤ Bor et hul ø=30 mm i finéren (position iht. projekt-

plan).
➤ Skub tætningskappen helt ind over universal klatre-

konussen.
➤ Stik konusskrue B 7cm ind gennem finéren, drej den 

ind i universal klatrekonussen og spænd den fast.
➤ Drej stopankeret ind i universal klatrekonussen indtil 

stop (mærke).

a ... 35 - 45 mm

Nødvendigt værktøj:
 ▪ Skralde 3/4"
 ▪ Universal konusnøgle 15,0/20,0 (til universal klatre-

konus)
 ▪ Forlængelse 20cm 3/4"
 ▪ Fastnøgle 50 3/4" (til konusskrue B 7cm)

ADVARSEL
➤ Stopankeret skal altid skrues ind i universal 

klatrekonus til anslag (mærke). 
For lille indskruningslængde kan ved fortsat 
brug resultere i for ringe bæreevne og svigt 
af ophængspunktet - med kvæstelser og 
materielle skader som følge.

➤ Der må kun anvendes konusskrue B 7cm til 
positions- og ophængspunktet (toppen er 
afmærket rødt for at kendetegne den store 
bæreevne)!

ADVARSEL
Følsomt forankringsstål!
➤ Ankerstavene må ikke svejses eller opvar-

mes.
➤ Beskadigede ankerstave og ankerstave, der 

er svækket af rust eller slitage, skal kasse-
res.

☞  ▪ Aksen på universal klatrekonussen skal stå i 
en ret vinkel på betonoverfladen - maksimal 
vinkelafvigelse 2°.

 ▪ Tolerance for placering af positions- resp. 
ophængspunktet ±10 mm i horisontal og ver-
tikal retning.

 ▪ Universal klatrekonusser leveres med tæt-
ningskapper K. Ved hver efterfølgende 
anvendelse skal der bruges nye tætnings-
kapper !

A Universal klatrekonus + tætningskappe K 
C Stopanker
D Markering
E Konusskrue B 7cm
G Hjælpeplade

9710-377-01

G

E

ADC

a
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Finérbeskyttelseskappe

Finérbeskyttelseskappe 32mm beskytter finéren mod 
beskadigelser på positionspunktet. Det er især en for-
del ved forskallinger, der skal anvendes mange gange.
Mulige finér tykkelser: 18 -27 mm
Til montagen i finéren kræves et borehul med Ø 46 mm 
diameter.

Ved behov kan finérbeskyttelseskappe 32mm lukkes 
med blændprop D35x3 (medfølger ved levering).

Positionspunkt med 
positionsklemme M30 
(med gennemboring af finéren)

På grund af borediameteren på kun 9-10 mm kan posi-
tionspunktet forskydes i mindre afstande end det er 
muligt ved konusskrue B 7cm.

Montage:
➤ Bor et hul ø=9-10 mm i finéren (position iht. projekt-

plan).

➤ Skub tætningskappen helt ind over universal klatre-
konussen.

➤ Stik muffe M30 helt ind i universal klatrekonussen og 
spænd den fast.

➤ Drej stopankeret ind i universal klatrekonussen indtil 
stop (mærke).

➤ Drej den formonterede enhed på vingebolt M8 (pas 
på, at den sidder tæt ind mod finéren).

Nødvendigt værktøj:
 ▪ Skralde 3/4"
 ▪ Universal konusnøgle 15,0/20,0 (til universal klatre-

konus)
 ▪ Forlængelse 20cm 3/4"
 ▪ Fastnøgle 50 3/4" (til konusskrue B 7cm)
 ▪ Skralde 1/2"
 ▪ Forlængelse 1/2"

A Universal klatrekonus + tætningskappe K
C Stopanker
D Markering
E Konusskrue B 7cm
H Finerbeskyttelseskappe 32mm (nøglestørrelse 70 mm)

9710-376-01

H

E

ADC

98037-282-02

A Universal klatrekonus + tætningskappe K 
C Stopanker
D Markering
I Muffe M30 på positionsklemme M30
J Vingebolt M8 på positionsklemme M30

Fastgør vingebolt M8 med søm på finéren for at 
gøre montagen nemmere.
Afkortede dobbelthoved søm gør afmonterin-
gen nemmere.

JI

9710-378-01

A

DC

98037-284-02
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Forankring i bygværket Brugerinformation Klatreforskalling MF240

Positionspunkt med 
positionsklemme M30 
(uden gennemboring af finéren)

Kun til særlige tilfælde, når det ikke er muligt at bore hul 
i finéren (hvis der f.eks. sidder Doka dragere eller pro-
filer fra kassetter direkte inde bag positionspunktet).

Montage:
➤ Fastgør positionsplade M30 med søm 28x60 på finé-

ren (position iht. planen).
➤ Skub tætningskappen helt ind over universal klatre-

konussen.
➤ Drej stopankeret ind i universal klatrekonussen indtil 

stop (mærke).
➤ Drej universal klatrekonussen på positionsplade 

M30 og spænd den fast.
Nødvendigt værktøj:
 ▪ Skralde 3/4"
 ▪ Universal konusnøgle 15,0/20,0 (til universal klatre-

konus)
 ▪ Forlængelse 20cm 3/4"
 ▪ Fastnøgle 50 3/4" (til konusskrue B 7cm)
 ▪ Skralde 1/2"
 ▪ Forlængelse 1/2"

A Universal klatrekonus + tætningskappe K 
C Stopanker
D Markering
K Positionsplade M30

☞ Vigtigt!
Det er ikke tilladt at anvende positionsplade 
M30 flere gange på samme position, da fastgø-
relse i de eksisterende sømhuller ikke giver en 
stabil placering.

K

9710-379-01

A

DC
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Udstøbning
➤ Kontroller positions- og ophængspunkterne en eks-

tra gang før der støbes.

➤ Stopanker 15,0 11,5cm skal sikres ekstra ved tyndt-
flydende beton, så det ikke kan dreje sig.

➤ Undgå at berøre stopankrene med vibratoren.
➤ Betonen må ikke hældes direkte ned over stopank-

rene.
Disse forholdsregler forhindrer, at de kan løsne sig 
under udstøbning og vibrering.

 ▪ Aksen på universal klatrekonussen skal stå 
i en ret vinkel på betonoverfladen - maksi-
mal vinkelafvigelse 2°.

 ▪ Tolerance for placering af positions- resp. 
ophængspunktet ±10 mm i horisontal og 
vertikal retning.

 ▪ Tætningskappen skal skubbes helt ind over 
universal klatrekonussen.

 ▪ Mærket på stopankeret skal ligge tæt an 
mod universal klatrekonus = fuld indskru-
ningslængde.

Afmærk forskalligens overkant, så ankerpunk-
ternes position er nemmere at se ved udstøb-
ning.
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Forankring i bygværket Brugerinformation Klatreforskalling MF240

Fremstilling af ophængspunktet
➤ Drej konusskrue B 7cm ind i universal klatrekonus-

sen til stop og spænd den fast.  
Et spændemoment på 100 Nm (20 kg ved ca. 50 cm 
længde) er tilstrækkelig.

Til iskruning og fastgørelse af konusskrue B 7cm i uni-
versal klatrekonussen må der kun anvendes skralden 
3/4".

Lige væg (vertikalprofil MF80)

➤ Sæt klatrekonsollen med kran på det klargjorte 
ophængspunkt.

➤ Skyd låsebolten ind i klatrekonsollen under 90° i for-
hold til konsolplatformen indtil stop.

➤ Klap låsebolten ned på konsolplatformen.
Nu er klatrekonsollen låst fast, så den ikke kan løftes 
af.

a ... Frigang: ca. 1,5 cm

Hældende væg (vertikalprofil MF160)

➤ Sæt klatrekonsollen med kran på det klargjorte 
ophængspunkt.

➤ Skyd låsebolten under 90° i forhold til vertikalprofil 
MF160 ind i vertikalprofilen indtil stop.

➤ Klap låsebolten nedad.
Nu er klatrekonsollen låst fast, så den ikke kan løftes 
af.

a ... Frigang: ca. 1,5 cm

Overhold kontrolmål b = 30 mm!

A Universal klatrekonus
C Konusskrue B 7cm

Skralde 3/4" Skralde 3/4" med 
forlænger Skralde MF 3/4" str. 50

Låsebolten skal ligge vandret!

A Horisontalprofil MF til klatrekonsol
C Låsebolt
D Konusskrue B 7cm

A C

9408-240-02

b

Tr687-200-01 Tr687-200-01 Tr687-200-01

9710-300-02

a

A

C

D

Låsebolten skal stå lodret nedad!

B Vertikalprofil MF160 til klatrekonsollen
C Låsebolt
D Konusskrue B 7cm

9710-318-02

a

B

D

C
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Andre forankringsmuligheder
Forankringer uden forskydning

Forankringer uden forskydning udføres med 
stopanker tosidet 15,0 .

Positionspunkt 

Ophængspunkt 

a ... 28 - 71 cm 
b ... Bestillingslængde = vægtykkelse a - 2 x betondækning c 
c ... Betondækning 5,5 cm

Tynde vægge

Vægtykkelser på 15 til 16 cm udføres med   
væganker 15,0 15cm.

Positionspunkt 

Ophængspunkt 

a ... Længde plastafstandsrør 12 - 22 mm
b ... 15 - 16 cm

Kan forveksles!
➤ Vandspærre G 15,0 må under ingen 

omstændigheder anvendes i dette tilfælde.

A Universal klatrekonus 15,0 + tætningskappe K 15,0
C Konusskrue B 7cm
E Armering
G Hjælpeplade (f.eks. Dokaplex 15 mm)
H Stopanker tosidig 15,0

581818000-3

9766-320-05

G

CH A

E

a

bc c

97
66
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CH A

E

Kan forveksles!
➤ Stopanker 15,0 må under ingen omstændig-

heder anvendes i dette tilfælde.

A Universal klatrekonus 15,0 + tætningskappe K 15,0
C Konusskrue B 7cm
F Ankerstav 15,0mm
G Hjælpeplade (f.eks. Dokaplex 15 mm)
J Super gigant møtrik 15,0
K Universal konus 22mm + plastafstandsrør 22mm
L Sekskant træskrue 10x50 + dyvel Ø12
M Væganker 15,0 15cm

581893000-3

Tr637-200-03

a

F J CAK

G

Tr637-200-03Tr637-200-04

b

M
L
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Ophæng til matrice beton

Positionskonus for synlig beton 15,0 er især velegnet til 
projekter i synlig beton, hvor det er nødvendigt at have 
et ensartet hulmønster for anker- resp. ophængspunk-
terne.
Ved projekter, hvor der skal bruges denne form for 
ophæng, er det nødvendigt at kontakte en Doka tekni-
ker.

Positionspunkt

Denne positionskonus anvendes som "forbindelses-
muffe" for forankringen af vægforskallingen.

Ophængspunkt

Fremstilling af ophængspunktet
➤ Fjern positionskonus MF 15,0 og skift den ud med en 

universal klatrekonus 15,0 og konusskrue B 7cm.

a ... 28 - 71 cm 
b ... Bestillingslængde = vægtykkelse a - 2 x betondækning c 
c ... Betondækning 6,7 cm

Info:
Ophængspunktet kan lukkes med en plastkonus for 
matrice beton 52mm.

B Tætningskappe K 15,0
E Armering
H Stopanker tosidig 15,0
L Positionskonus MF 15,0
M Tætningsskive 53
N Ankerstav 15,0mm
O Super gigant møtrik 15,0

A Universal klatrekonus 15,0
B Tætningskappe K 15,0
C Konusskrue B 7cm
E Armering
H Stopanker tosidig 15,0

9710-340-01

NBH L

E

O

M

a

bc c

9710-340-02

CBH AE
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Senere fremstilling af et sikkert ophængspunkt
f.eks.: Hvis man har glemt at montere positionspunktet.
➤ Udføre borehul Ø 25mm 
➤ Udføre borehul Ø 55 mm i 130 mm dybde
➤ Skub tætningskappen helt ind over universal klatre-

konussen.
➤ Sæt konusskruen B 7cm med universal klatrekonus 

og forberedt ankerstav i hullet.
➤ Læg færdigmørtel (fra byggepladsen) i hullet med en 

spartel.

a ... 25 mm 
b ... 130 mm 
c ... 55 mm

➤ Skub enheden ind, så den flugter.
Fjern overskydende mørtel med en spartel.

➤ På bagsiden af betonvæggen skrues den svejsede 
super gigant møtrik på og låses med skrue og dyvel, 
så den ikke kan drejes løs igen.

Dimensionering af ophængspunktet

A Universal klatrekonus 15,0
B Tætningskappe K 15,0
C Konusskrue B 7cm
D Ankerstav 15,0mm
E Færdigmørtel

☞ Vigtig info:
➤ Placer svejsesømmen, der forbinder møtrik 

og plade, på  super gigant møtrik. Først der-
efter må super gigant møtrikken skrues på 
ankerstaven.

F Svejset super gigant møtrik 15,0
G Dyvel Ø12
H Sekskant træskrue 10x50
I Svejsesøm

9766-323-01

CA BE D

a

b

c

9766-322-01

GH

F

I

ADVARSEL
➤ Benyt under ingen omstændigheder et stop-

anker fritliggende!

A Universal klatrekonus + tætningskappe K 
C Stopanker

Betonens og færdigmørtelens nødvendige kubiske 
trykstyrke på belastningstidspunktet skal projektaf-
hængigt fastlægges af den projekterende for de 
bærende dele og afhænger af følgende faktorer:
 ▪ effektivt opstået last
 ▪ Vægtykkelse
 ▪ armering resp. ekstra armering
 ▪ kantafstand
Kræfternes opståen, deres overførsel til bygværket og 
hele konstruktionens stabilitet skal kontrolleres af den 
projekterende for de bærende elementer.
Den nødvendige trykstyrke målt på terning fck,cube,current 
skal være mindst. 10 N/mm2.

9408-242-01

A

C
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Betjening af forskallingen Brugerinformation Klatreforskalling MF240

Betjening af forskallingen

Indforskallingsproces

➤ Løsn (B) låsekilerne.

➤ Kør transportenhederne inkl. forskalling fremad til 
betonansætningen ved samtidig at aktivere de to 
skralder.

➤ Sæt (B) låsekilerne fast.

Dermed fastgøres transportenhederne på horison-
talprofilerne.

➤ Juster forskallingen ind og niveller positionspunk-
terne. Se kapitel "Klargøring af forskallingen".

➤ Når forskallingselementerne er justeret ind, fastgø-
res pressekilerne (A) .

Derved bliver forskallingselementet presset mod det 
nederste støbeafsnit.

Mulig forkert brug

Betjening af forskallingen

I dette kapitel er betjeningen af forskallingen 
beskrevet. Vedrørende detaljer omkring ankring 
af forskallingen se brugerinformationen "Stor-
flageforskalling Top 50" resp. "Kassetteforskal-
ling Framax Xlife".

C Skralde MF 3/4" str. 50

9710-309-01

B

C

9710-310-03

9710-310-01

B

☞ Pressekilen må kun fastgøres med et let slag af 
en hammer! Betonlasten overføres via forskal-
lingsankrene og ikke over kilen.

☞ Ved ukyndig håndtering af forskallingsudstyret 
kan der opstå farlige situationer, som under alle 
omstændigheder skal undgås.

ADVARSEL
Der må ikke påføres forskallingen yderli-
gere kræfter!
➤ Der må ikke anvendes wirer eller andre hjæl-

pemidler ved placeringen og efterjusteringen 
af forskallingen.

➤ Forskallingen må ikke benyttes til udligning 
af forkert placeret armering.

➤ Forskallingen skal altid trykkes mod betonen 
uden brug af kræfter. Der må ikke bruges 
hjælpemidler (f.eks. ekstra spindler) på 
understellet.

➤ Justerspindlerne må aldrig betjenes med 
vold (f.eks. med forlængerrør).

9710-310-02

A
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Afforskallingsproces
➤ Fjern befæstelsen fra positionspunktet (ved positi-

onspunkter med gennemboret finér).
➤ Løsn og fjern ankeret på forskallingselementet.
➤ Fjern forbindelserne til de tilstødende transportenhe-

der.
➤ Løsn (A) pressekilerne.

➤ Løsn (B) låsekilerne.

➤ Kør transportenhederne inkl. forskalling tilbage ved 
at aktivere de to skralder samtidig.

➤ Sæt (B) låsekilerne fast.

Dermed fastgøres transportenhederne på horison-
talprofilerne.

C Skralde MF 3/4" str. 50

A

9710-310-01

9710-310-04

B

C

9710-309-02

☞ Vigtig info:
Låsekilerne må kun være løsnet, når forskallin-
gen køres frem eller tilbage! 
Endeposition: Låsekilerne fastgjort igen (sikring 
mod vinden).

9710-309-01

B
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Klargøring af forskallingen
Justering af forskallingen

For at kunne justere forskallingselementerne nøjagtigt 
ind mod hinanden og mod bygværket, kan de indstilles 
vertikalt og horisontalt.
Nødvendigt værktøj:
 ▪ Hammer
 ▪ Skralde 1/2"
 ▪ Fastnøgle 24 1/2" L
 ▪ Fastnøgle 24 (til skruesamlingen på højdejusterings-

spindelen)

Forberedelse af justeringsprocessen

➤ Løsn (A) pressekilerne.

➤ Løsn forskallingen fra betonen.
➤ Løsn bjælkeholderne (B) med hammeren.
Med højdejusteringsspindlerne (C) kan der justeres 
ca. 150 mm. Desuden kan spindlerne sættes om i hul-
mønsteret på den lodrette bjælke (D) .

E Trækiler i multifunktionsbjælken (i området højdejusterings-
spindler - giver en bedre lastfordeling)

A

9710-310-01

97
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D

C

B

E
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vertikal justering

➤ Drej begge højdejusteringsspindler.

horisontal justering

➤ Forskyd forskallingen sideværts.

Justeringsprocessen afsluttes

➤ Spænd bjælkeholderne fast med hammeren.
➤ Når forskallingselementerne er justeret ind, fastgø-

res pressekilerne (A) .

Derved bliver forskallingselementet presset mod det 
nederste støbeafsnit.

Hold øje med bjælkeholderne under justerin-
gen, så justeringen ikke blokeres på grund af 
fastklemning.

9710-300-07

9710-300-06

☞ Pressekilen må kun fastgøres med et let slag af 
en hammer! Betonlasten overføres via forskal-
lingsankrene og ikke over kilen.

9710-310-02

A
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Flytning Brugerinformation Klatreforskalling MF240

Flytning

Henvisninger om sikker transport af hele enheden

De ovenfor viste ophængsmuligheder skal kun bruges 
ved montering og afmontering af forskallingselemen-
terne.

  ... maks. 30°

Nødvendigt antal afstivninger mod skævtræk:

Flytning

☞ Vigtig info:
 ▪ Før flytning: Fjern løse dele fra formene og 

gangbroerne eller bind dem fast.
 ▪ Det er forbudt at transportere personer!
 ▪ Overhold de gældende bestemmelser om 

brug af kran ved højere vindhastighed.
 ▪ Hældningsvinkel : maks. 30°
 ▪ Lodret bjælke skal afstives tilstrækkeligt 

mod skævtræk.
Spændemoment for koblinger: 50 Nm

 ▪ Vær opmærksom på, at bæreevnen er til-
strækkelig, når der anvendes løftebjælker!

 ▪ Ved vægge med hældning fastgøres der en 
udkragnings transportenhed på lodret 
bjælke.

Kædelængde = mindste afstand for fastgørel-
sespunkter
Derved opstår den nødvendige hældningsvin-
kel .

ADVARSEL
➤ Eksisterende krankroge på forskallingsele-

mentet eller Framax krankrogen må ikke 
anvendes til transport af hele enheden.

➤ Fastgør krankæden på bjælkenes 
ophængsbolte. 

97
15

-2
68

-0
1

97
66

-2
63

-0
1

97
66

-3
00

-0
1

A Ophængsbolt
B Afstivning mod skævtræk (f.eks. stilladsrør)
C Halvkobling med bolt

Maks. bæreevne:
4000 kg / ophængsbolt

Totalvægt 
på transportenheden

Antal afstivninger 
(f.eks. stilladsrør)

op til 2.000 kg 1 stk.
op til 4.000 kg 2 stk.

☞ Vigtig info:
Ved transportenheder med en totalvægt over 
4000 kg skal der anvendes løftebjælke 110kN 
6,00m.

9710-328-01

B

A

C

9710-305-02
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a ... 1,00 - 1,20 m

☞ Vigtig info:
 ▪ Ved flytning af en klatreenhed opstår der 

åbne faldsteder på hele forbandtet. De skal 
afsikres ved at anbringe en afspærring.
Afspærringen skal placeres mindst 2,0 m fra 
faldkanten.

 ▪ De personer, der er bemyndiget til at fore-
tage transporten, har ansvaret for, at afspær-
ringerne er placeret korrekt.

 ▪ Under transporten må byggepladsens mand-
skab ikke opholde sig på transportenhe-
derne, der skal klatre, eller på tilstødende 
transportenheder.

 ▪ Under transporten skal personer, der betje-
ner klatreforskallingen, bære personligt sik-
kerhedsudstyr mod nedstyrning (f.eks. Doka 
sikkerhedssele).

A Advarselsskilt "Adgang forbudt" 300x300mm

97
10

-3
74

-0
1

a

a

A

A

Udgangssituation 

Transportenhed flyttes til næste afsnit.  
 

Horisontal transport af afspærringerne 

A Advarselsskilt "Adgang forbudt" 300x300mm
B Krankæde

9710-374-02

A

A

A

A

9710-374-03

B

A

A

A

A

9710-374-04

A

A

A

A
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Transport af hele enheden
➤ Bring transportenheden og forskallingen i tyngde-

punktsposition
➤ Sæt (B) låsekilerne fast.

➤ Fastgør krankæden på bjælkenes ophængsbolte. 

➤ Afmonter vindafsværtningen
➤ Fjern låsebolten (løftelåsen) på ophængspunkterne.

➤ Flyt hele enheden med kran og sæt den på 
ophængspunktet.

➤ Lås klatreforskallingen med låsebolte på ophængs-
punktet.

➤ Monter vindafsværtningen.

Kontroller før hver transport, om boltsamlin-
gerne er låste og om låsekilerne på transport-
bjælkerne er fastgjorte!

9710-309-01

B
97

66
-3

00
-0

1

Kontroller visuelt, at låsebolten sidder vand-
ret!

97
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9710-375-01
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Betjening af klatreforskallingen

Start på arbejdet
Modulopbygningen af klatreforskalling MF giver mulig-
hed for mange forskellige kombinationer.
Afhængig af det enkelte projekt kan den effektive mon-
tering derfor afvige væsentligt fra den beskrevne 
grundtype.
➤ I det tilfælde skal rejsningsforløbet aftales med en 

Doka tekniker.
➤ Udførelses- resp. montageplanen skal følges.

Betjening af klatreforskallingen

☞ Vigtig info:
 ▪ Forudsætningen er et bæredygtigt, fast, 

plant underlag!
 ▪ Sørg for at have en rummelig monterings-

plads.
 ▪ Tilspændingsmoment for koblingerne på 

afsværtningen: 50 Nm

☞ For at forklare hele klatreforløbet så enkelt som 
muligt, er de opgaver, der gentages igen og 
igen, beskrevet detaljeret i separate kapitler.  
Det drejer sig om:
 ▪ Fremstilling af positions- og ophængspunk-

ter (se kapitel "Forankring i bygværket").
 ▪ Lukning af forskallingen (se kapitel "Indfor-

skallingsproces").
 ▪ Afforskalling (se kapitel "Afforskallingspro-

ces").
 ▪ Desuden skal der tages hensyn til følgende 

kapitler:
- Klargøring af forskallingen
- Flytning med kran

Vedr. forankring og sammenkobling af forskal-
lingselementerne samt anvisninger om rengø-
ring og brug af forskallingsolie, se under bruge-
rinformationenen "Storflageforskalling Top 50" 
resp. "Kassetteforskalling Framax Xlife".

ADVARSEL
Risiko for at falde ned!
➤ Konsolgangbroerne må kun betrædes, når 

forskallingen er lukket!
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Betjening af klatreforskallingen Brugerinformation Klatreforskalling MF240

1. støbeafsnit
➤ Påfør forskallingsolie og stil forskallingen ensidet.
➤ Monter positionspunkterne.
➤ Monter positionspunkterne til vindafsværtning.
➤ Læg armering på.
➤ Luk forskallingen og forankre den.
➤ 1. afsnit støbes.

➤ Afforskal.
➤ Rengør forskallingen.
➤ Læg kassetteforbandtet med finéren nedad på plan 

jord.
➤ Forbered forskallingen til klatring.

A Positionspunkt
B Positionspunkt for vindafsværtning

9710-307-01

B

A
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2. støbeafsnit
Sæt arbejdsplatformen på ophængspunktet:
➤ Fremstil ophængspunkter.
➤ Løft den klargjorte arbejdsplatform med 4-kædet 

wire (f.eks. Doka 4-vejs løftekæde 3,20m) og sæt 
den på ved ophængspunktet.

➤ Lås arbejdsplatformen fast med låsebolte.

Vindafsværtning:
➤ Fastgør vindafsværtning MF/150F/K 6,00m på hori-

sontalprofil MF med hovedbolt d25/151 og ringstift.
➤ Fastgør låsebøjlen på vindafsværtningen på byg-

værket i det klargjorte positionspunkt med konus-
skrue B 7cm.

➤ Spænd vindafsværtning MF/150F/K 6,00m.

Transportenhed:
➤ Fastgør krankæden på bjælkenes ophængsbolte. 
➤ Transporter transportenheden med kran hen til 

arbejdsplatformen.

➤ Bolt lodret bjælke MF fast på transportbjælke MF 
med hovedbolt D25/151 og lås den med hårnål 
5mm.

➤ Bolt justerspindel MF fast på transportbjælke MF 
med hovedbolt D25/120 og lås den med ringstift 
6x42.

Kontroller visuelt, at låsebolten sidder vand-
ret!

A Vindafsværtning MF/150F/K 6,00m
B Konusskrue B 7cm
C Universal klatrekonus 15,0
D Stopanker 15,0

9710-322-01

9710-268-02

C

B

A

D

Tr722-202-01

9710-325-01

9710-326-01
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Betjening af klatreforskallingen Brugerinformation Klatreforskalling MF240

Forskalling
➤ Fastgør krankæden på krankrogene til den klargjorte 

forskalling.
➤ Transporter forskallingen med kran hen til arbejds-

platformen.

➤ Fastgør den formonterede forskalling med bjælke-
holderne på de lodrette bjælker MF.

➤ Monter trækilerne i multifunktionsbjælken (for bedre 
lastfordeling omkring højdejusteringsspindlerne).

➤ Indstil afstand "b" iht. udførelses- resp. montagepla-
nen med spindelen (se kapitel "Klargøring af forskal-
lingen").

➤ Læg rækværksbrædderne på og fastgør dem med 
søm på rækværksholderne.

Det skal forhindres, at der anvendes ikke-tilladte 
fastgørelsesmuligheder ved transport af hele enhe-
den:

➤ Søm f.eks. et bræt på på en sådan måde, at krankæ-
den ikke kan sættes på krankrogen.

A Bjælkeholder 9-15cm
B Højdejusteringsspindel
C Trækiler

9710-327-01

9710-309-04

b

A

B

C
C

B

A

ADVARSEL
➤ Eksisterende krankroge på forskallingsele-

mentet eller Framax krankrogen må ikke 
anvendes til transport af hele enheden.

➤ Fastgør krankæden på bjælkenes 
ophængsbolte. 
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Indforskalling / udstøbning

➤ Påfør forskallingsolie og stil forskallingen ensidet.
➤ Monter positionspunkterne.
➤ Læg armering på.
➤ Luk forskallingen og forankre den.
➤ 2. afsnit støbes.

➤ Afforskal.
➤ Rengør forskallingen.

9710-306-01



44 999710008 - 06/2014

Betjening af klatreforskallingen Brugerinformation Klatreforskalling MF240

3. støbeafsnit
➤ Fremstil ophængspunkter.
➤ Bolt hængeprofilerne MF på den klargjorte hænge-

platform på vertikalprofil MF med den første støtte-
bolt D16/112 og lås dem med hårnål 5mm.

➤ Afmonter vindafsværtningen
➤ Fastgør krankæden på bjælkenes ophængsbolte. 

➤ Fjern låsebolten (løftelåsen) på ophængspunkterne.
➤ Flyt hele enheden med kran og sæt den på 

ophængspunktet.
➤ Lås klatreforskallingen med låsebolte på ophængs-

punktet.
➤ Monter vindafsværtningen.

➤ Bolt hængeprofilerne MF på hængeplatformen på 
vertikalprofil MF med den anden støttebolt D16/112 
og lås dem med hårnål 5mm.

9710-329-01

97
66

-3
00

-0
1

9710-308-01

9710-330-01



Brugerinformation Klatreforskalling MF240 Betjening af klatreforskallingen

45999710008 - 06/2014

Indforskalling / udstøbning

➤ Påfør forskallingsolie og stil forskallingen ensidet.
➤ Monter positionspunkterne.
➤ Læg armering på.
➤ Luk forskallingen og forankre den.
➤ 3. afsnit støbes.

9710-304-04
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Montage

Montering af arbejdsplatform
➤ Udførelses- resp. montageplanen skal følges.

Montering af belægningsdragere

➤ Læg horisontalprofilerne på i centerafstand.
➤ Afhængig af den valgte variant, skrues f.eks. Doka 

drager H20 sammen med horisontalprofil MF.
➤ Juster horisontalprofilerne ind på de samme diago-

naler.

a ... Centerafstand 
x = y ... Diagonaler

Dimensioner for afstandstræ

Længde på afstandstræ: ca. 500 mm

Montering af transportbjælke MF

➤ Afmonter drivtandhjulet fra horisontalprofilen.
➤ Skub transportbjælke MF ind på horisontalprofilen. 

Kløerne skal gribe fat om horisontalprofilen.

➤ Monter drivtandhjulet i den passende position i hori-
sontalprofilen.

➤ Lås transportbjælke MF fast med låsekilen.

Montage

A Horisontalprofil MF

☞ Valget af belægningsdragerne afhænger af 
projektet.

Variant 1
parvis drager H20

Variant 2
profil U200 + drager H20

Maks. afstøtningslast pr. afstøt-
ning: 14,0 kN

Maks. afstøtningslast pr. afstøt-
ning: 26,0 kN

Nødvendigt skruemateriale pr. 
samling:
 ▪ 1 stk. bræddebolt M10x160 + 

sekskantmøtrik M10 + fjeder-
ring A10

Nødvendigt skruemateriale pr. 
samling:
 ▪ 1 stk. bræddebolt M10x160 + 

sekskantmøtrik M10 + fjeder-
ring A10

 ▪ 1 stk. sekskantskrue M16x35 
+ sekskantmøtrik M16 + fje-
derring A16

Bjælketype
Afstandstræ [mm]

 (B)  (C)  (D) 
H20 P 60 x 118 30 x 118 97 x 118
H20 N 50 x 118 26 x 118 92 x 118

9710-348-01

A y

x

a

9710-348-02

B C

9710-348-03

D

E Transportbjælke MF

F Tandhjulsposition
Z Låsekile

9710-347-01

E

9710-347-02

F

Z
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Montering af dækplanker

➤ Læg dækplankerne på til venstre og højre for hori-
sontalprofilen, så de ligger tæt an .

➤ Fastgør dækplankerne med universal undersænk-
skruer 6x90 på Doka dragerne.

b ... 2415 mm

Plankedæk på ophængssiden: 

c ... 35 mm

Info:
De anførte tykkelser på planker og brædder er dimen-
sioneret iht. C24 EN 338.
Nationale bestemmelser om dækplanker og rækværks-
brædder skal overholdes.

Arbejdsplatform med opgang

➤ Skru plankerne til lastfordeling fast på undersiden af 
dækplankerne.

➤ Skær en åbning ud til konsolopgangen.

e ... Mindste plankeoverlapning: 2 hele dækplanker 
f ... 710 mm 
g ... 610 mm

➤ Skru konsolopgang B 70/60cm fast med universal 
undersænkskruer 5x50 på dækplankerne.

Hver dækplanke skal have 4 skruer!
Kontroller visuelt, at dækplankerne sidder 
ordentlig fast!

G f.eks. planke 5/20 cm

☞ Vigtig info:
Hvis arbejdsplatformen benyttes som kraftig 
stilladsplatform, skal plankedækket tilpasses 
de statiske krav.

A Horisontalprofil MF

b

9710-345-01

G

97
10

-3
45

-0
2

c

A

Hver dækplanke skal være skruet fast med en 
bræddebolt M10 og en sekskantmøtrik M10!
Kontroller visuelt, at dækplankerne sidder 
ordentlig fast!

H f.eks. planke 5/20 cm
I Bræddebolt M10 + skive R11 + sekskantmøtrik M10

J Konsolopgang B 70/60cm

9710-346-02

fe g

H I

9710-346-01

J
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Montering af rækværket

➤ Fastgør rækværksstolpen med M20 skruer på hori-
sontalprofil MF.

➤ Fastgør et Fodbrædt min. 3/15 cm med bræddebolt 
M10 på gelænderstolpen.

➤ Læg rækværksbrædderne på og søm dem fast på 
rækværksholderne  
eller monter stilladsrør 48,3mm med halvkobling 
med bolt 48mm 95.

Nødvendigt skruemateriale pr. gelænderstolpe
 ▪ 1 bræddebolt M10x120
 ▪ 1 skive A10
 ▪ 1 sekskantmøtrik M10
(medfølger ikke)

Info:
De anførte tykkelser på planker og brædder er dimen-
sioneret iht. C24 EN 338.

Montering af vertikalprofil MF

➤ Sæt en 4-kædet wire (f.eks. en Doka 4-vejs løfte-
kæde 3,20m) på de forreste og bageste kranløfte-
punkter på den forberedte arbejdsplatform.

➤ Læg arbejdsplatformen på en understøtning.

a ... Højde på understøtning: min. 1,80 m

K Rækværksstolpe
L Sekskantskrue M20x45 + sekskantmøtrik M20 + fjederring A20
M Fodbrædt min. 15/3 cm
N Rækværksbrædt
X Stilladsrør 48,3mm
Y Halvkobling med bolt 48mm 95

9710-344-02

K

L

M

N

9710-371-01

K

L

M

YX

9710-344-01

Forreste kranløftepunkt Bageste kranløftepunkt

O Bolt i horisontalprofil MF

☞ ➤ Understøtningen skal sikres mod væltning.

P Understøtning (f.eks. understøtningsstillads Staxo 100)

9710-342-02

O

9710-342-03

O

9710-342-01

P

a
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Lige væg (vertikalprofil MF80)

➤ Bolt vertikalprofil MF80 fast med låsebolt d32/145 i 
horisontalprofil MF og lås den fast med ringstift 6x42.

➤ Bolt trykstøtter MF fast med låsebolt d32/145 i hori-
sontalprofil MF og vertikalprofil MF og lås dem fast 
med ringstift 6x42.

a ... 285 mm 
b ... 1.075 mm 
c ... 2.055 mm

Hældende væg (vertikalprofil MF160)

➤ Bolt vertikalprofil MF160 fast med låsebolt d32/145 i 
horisontalprofil MF og lås den fast med ringstift 6x42.

➤ Indstil arbejdslængden på trykspindel MF240 iht. 
udførelses- resp. montageplanen.
Sørg for ensartet spindeludtræk på begge sider af 
trykspindelen.

➤ Bolt trykspindel MF240 fast med låsebolt d32/145 i 
horisontalprofil MF og vertikalprofil MF og lås den 
fast med ringstift 6x42.

a ... 120 mm 
b ... 1415 mm

Montering af stilladsrørsafsværtning

➤ Monter stilladsrørsafsværtningen på vertikalprofil 
MF.
Afstand mellem drejekobling og halvkobling med bolt 
maks. 160 mm.

Tilspændingsmoment for koblingerne på afsværtnin-
gen: 50 Nm

A Horisontalprofil MF
Q Vertikalprofil MF80
R Trykstøtte MF lang
S Trykstøtte MF kort
T Låsebolt d32/145 + ringstift 6x42

9710-311-01

a

b

c

A

Q

R

S

T T T

T

T

A Horisontalprofil MF
U Vertikalprofil MF160
V Trykspindel MF240
T Låsebolt d32/145 + ringstift 6x42

W Stilladsrør 48,3mm
X Halvkobling med bolt 48mm 50
Y Drejekobling 48mm

9710-302-01

a

b

A

V

T T

T

U

9710-343-01

W

XY
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Montage Brugerinformation Klatreforskalling MF240

Montering af konsolgangbroen

➤ Udførelses- resp. montageplanen skal følges.

Montering af belægningsdragere

➤ Monter Doka drager H20 på støbekonsol MF75 med 
f.eks. bjælkeholder 8.

Montering af dækplanker

➤ Fastgør dækplankerne med universal undersænk-
skruer 6x90 på Doka dragerne.

b ... 950 mm (ved lige væg)

Udskæring i plankedæk (til opsætningsbøjle for 
kranløft på lodret bjælke MF): 

a ... 100 mm

Info:
De anførte tykkelser på planker og brædder er dimen-
sioneret iht. C24 EN 338.
Nationale bestemmelser om dækplanker og rækværks-
brædder skal overholdes.

Vedrørende montering og håndtering af konsol-
gangbroer til det anvendte forskallingssystem 
se brugerinformationen "Storflageforskalling 
Top 50" resp. "Kassetteforskalling Framax 
Xlife".

FORSIGTIGT
Sekskantmøtrikkerne på bjælkeholder 8 kan 
løsne sig af sig selv.
➤ Lås sekskantmøtrikkerne på bjælkeholder 8 

fast med sikringplade til bjælkeholder 8.

Sikringspladerne skal altid bøjes ind over den 
flade side på sekskantmøtrikkerne.
Sikringsplader må kun benyttes én gang.

A Støbekonsol MF75
B Bjælkeholder 8
S Sikringsplade til bjælkeholder 8

☞ Valget af belægningsdragerne afhænger af 
projektet.

97
10

-3
61

-0
2

B

S

9710-356-01

A

B

Hver dækplanke skal have 4 skruer!
Kontroller visuelt, at dækplankerne sidder 
ordentlig fast!

C f.eks. planke 5/20 cm

D Lodret bjælke MF

b

9710-362-01

C

a

9710-362-02

D
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Montering af fodbrædder

➤ Fastgør et Fodbrædt min. 3/15 cm med bræddebolt 
M10 på gelænderstolpen.

Nødvendigt skruemateriale pr. gelænderstolpe
 ▪ 1 bræddebolt M10x120
 ▪ 1 skive A10
 ▪ 1 sekskantmøtrik M10
(medfølger ikke)

Info:
De anførte tykkelser på planker og brædder er dimen-
sioneret iht. C24 EN 338.

Væg med hældning (med vinkelplade)

➤ Monter vinkelplade MF på støbekonsol MF75 med 
skruemateriale M20x45 og M20x110 i den ønskede 
vinkel.

E Fodbrædt min. 3/15 cm

9710-361-01

E

A Støbekonsol MF75
F Vinkelplade MF
G Sekskantskrue M20x45 + fjederring A20 + sekskantmøtrik M20
H Sekskantskrue M20x110 + fjederring A20 + sekskantmøtrik M20

9710-363-01

H

G

A

F

9706-219-01

30°
20°

10°
0°

10°
20°

30°
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Montage Brugerinformation Klatreforskalling MF240

Montering af transportenhed
➤ Udførelses- resp. montageplanen skal følges.

Indstilling af højdejusteringsspindel

Nødvendigt værktøj:
 ▪ Skralde 1/2"
 ▪ Fastnøgle 24 og
 ▪ fastnøgle 22/24 (til skruesamlingen på højdejuste-

ringsspindelen)
➤ Indstil afstand "b" iht. udførelses- resp. montagepla-

nen med spindelen.

Montering af stilladsrørsafsværtning

➤ Læg lodret bjælke MF på i centerafstand.
➤ Monter de horisontale stilladsrør.
➤ Juster lodret bjælke MF ind på samme diagonaler.
➤ Monter det diagonale stilladsrør.

Afstand mellem drejekobling og halvkobling med bolt 
maks. 160 mm.

a ... Centerafstand 
x = y ... Diagonaler

Tilspændingsmoment for koblingerne på afsværtnin-
gen: 50 Nm

Info:
Stilladsrørene skal monteres i den viste position, så det 
er muligt at montere stigerne til konsolgangbroerne.

A Lodret bjælke MF
B Højdejusteringsspindel

Kontroller position "a" på spindelen på lodret 
bjælke MF og ret den ved behov.

ab

9710-354-01

B A

A Lodret bjælke MF
C Stilladsrør 48,3mm (horisontal)
D Halvkobling med bolt 48mm 50
E Stilladsrør 48,3mm (diagonal)
F Drejekobling 48mm

9710-350-01

y

x

a

C

E

F

A

D



Brugerinformation Klatreforskalling MF240 Montage

53999710008 - 06/2014

Montering af justerspindel MF

➤ Bolt den gult galvaniserede side af justerspindel MF 
fast på lodret bjælke MF med hovedbolt D25/151 og 
lås den fast med ringstift 6x42.

➤ Indstil arbejdslængden på justerspindel MF iht. udfø-
relses- resp. montageplanen.
Sørg for ensartet spindeludtræk på begge sider af 
justerspindelen.

Montering af konsolgangbroen

Kun når støbekonsol MF75 anvendes som konsolgang-
bro.
➤ Monter den formonterede konsolgangbro (se kapitel 

"Montering af konsolgangbro") på de lodrette bjælker 
MF.

A Lodret bjælke MF
G Justerspindel MF

A

G

9710-355-01

9710-323-01

G

A

Konsolgangbro 
uden vinkelplade MF

Konsolgangbro 
med vinkelplade MF

A Lodret bjælke MF
H Støbekonsol MF75
I Vinkelplade MF
J Sekskantskrue M20x45 + fjederring A20 + sekskantmøtrik M20
K Sekskantskrue M20x110 + fjederring A20 + sekskantmøtrik M20

9710-369-01

K

J

H

A

9710-370-01

K

J

H

A

I
J

J

9710-368-01

H

A
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Montage Brugerinformation Klatreforskalling MF240

Montering af forskalling
➤ Udførelses- resp. montageplanen skal følges.

Kassetteforskalling

f.eks. kassetteforskalling Framax Xlife

Forberedelse af formene

➤ Læg kassetteforbandtet med finéren nedad på plan 
jord.

➤ Fastgør multifunktionsbjælke WS10 Top50 med Fra-
max spændklemmer i bjælkeprofilen på kassetten.

Længden på multifunktionsbjælke WS10 Top50 afhængig af bredden 
på kassetteforbandtet.

Montering af støbestillads

➤ Fastgør Framax stilladskonsollerne og monter dæk-
plankerne.

➤ Monter ligeledes de rækværksbrædder, som ikke er 
i vejen for opstilling af kassetteforbandtet.

Brugerinformationen "Kassetteforskalling Fra-
max Xlife" skal overholdes!

☞ Vigtig info:
På begge sider af spindelen monteres en eks-
tra spændklemme.

D Multifunktionsbjælke WS10 Top50
E Framax spændklemme

9710-367-01

D E

97
10

-3
73

-0
1

ED

M Framax stilladskonsol 90

9710-366-01

M
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Trædrager vægforskalling

f.eks. storflageforskalling Top 50

Forberedelse af formene

➤ Læg forskallingselementet med finéren nedad på 
plan jord.

Montering af støbestillads

➤ Fastgør universal konsollerne og monter dækplan-
kerne.

➤ Monter ligeledes de rækværksbrædder, som ikke er 
i vejen for opstilling af kassetteforbandtet.

Følg brugerinformationerne i "Storflageforskal-
ling Top 50"!

M Universal konsol 90

9710-365-01

M

9710-364-01
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Montage Brugerinformation Klatreforskalling MF240

Montering af hængeplatform
➤ Udførelses- resp. montageplanen skal følges.

Montering af stilladsrørsafsværtning

➤ Læg hængeprofilerne MF på i centerafstand.
➤ Monter de horisontale stilladsrør.
➤ Juster hængeprofiler MF ind på samme diagonaler.
➤ Monter det diagonale stilladsrør.

Afstand mellem drejekobling og halvkobling med bolt 
maks. 160 mm.

a ... Centerafstand 
x = y ... Diagonaler

Tilspændingsmoment for koblingerne på afsværtnin-
gen: 50 Nm

Montering af støbekonsol MF75

Lige væg

a ... Afstand til bygværket (ca. 390 mm)

A Hængeprofil MF
B Stilladsrør 48,3mm (horisontal)
C Halvkobling med bolt 48mm 50
D Stilladsrør 48,3mm (diagonal)
E Drejekobling 48mm

9710-357-01

y

x

aA
B

C

D

E

ved mellemplatform 

ved hængeplatform 

A Hængeprofil MF
F Støbekonsol MF75
G Afstandsprofil MF
I Sekskantskrue M20x45 + fjederring A20 + sekskantmøtrik M20
J Sekskantskrue M20x110 + fjederring A20 + sekskantmøtrik M20

a 9710-358-01

G

A

F

F

9710-358-02

I

J

9710-358-03
I

J I

9710-312-01
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Væg med hældning (med vinkelplade)

a ... Afstand til bygværket (afhængig af væggens hældning)

Montering af belægningsdragere

➤ Monter Doka drager H20 på støbekonsol MF75 med 
f.eks. bjælkeholder 8.

ved mellemplatform 

ved hængeplatform 

A Hængeprofil MF
F Støbekonsol MF75
G Afstandsprofil MF
H Vinkelplade MF
I Sekskantskrue M20x45 + fjederring A20 + sekskantmøtrik M20
J Sekskantskrue M20x110 + fjederring A20 + sekskantmøtrik M20

a 9710-359-01

G

A

F

F

H

H

9710-359-02

J

I

I

I

9710-359-03

J

I

I

I
I

9706-219-01

30°
20°

10°
0°

10°
20°

30°

FORSIGTIGT
Sekskantmøtrikkerne på bjælkeholder 8 kan 
løsne sig af sig selv.
➤ Lås sekskantmøtrikkerne på bjælkeholder 8 

fast med sikringplade til bjælkeholder 8.

Sikringspladerne skal altid bøjes ind over den 
flade side på sekskantmøtrikkerne.
Sikringsplader må kun benyttes én gang.

F Støbekonsol MF75
K Bjælkeholder 8
S Sikringsplade til bjælkeholder 8

☞ Valget af belægningsdragerne afhænger af 
projektet.
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S

9710-352-01

F

K
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Montage Brugerinformation Klatreforskalling MF240

Montering af dækplanker

➤ Fastgør dækplankerne med universal undersænk-
skruer 6x90 på Doka dragerne.

b ... 1.170 mm (ved lige væg)

Udskæring i plankedæk: 

a ... 70 mm 
b ... 120 mm 
c ... 330 mm (ved lige væg)

Info:
De anførte tykkelser på planker og brædder er dimen-
sioneret iht. C24 EN 338.
Nationale bestemmelser om dækplanker og rækværks-
brædder skal overholdes.

Montering af rækværksbrædder

➤ Fastgør et Fodbrædt min. 3/15 cm med bræddebolt 
M10 på gelænderstolpen.

➤ Læg rækværksbrædderne på og søm dem fast på 
rækværksholderne  
eller monter stilladsrør 48,3mm med halvkobling 
med bolt 48mm 95.

Nødvendigt skruemateriale pr. gelænderstolpe
 ▪ 1 bræddebolt M10x120
 ▪ 1 skive A10
 ▪ 1 sekskantmøtrik M10
(medfølger ikke)

Info:
De anførte tykkelser på planker og brædder er dimen-
sioneret iht. C24 EN 338.

Hver dækplanke skal have 4 skruer!
Kontroller visuelt, at dækplankerne sidder 
ordentlig fast!

L f.eks. planke 5/20 cm

A Hængeprofil MF

b

9710-349-01

L

a

b
c

9710-353-01

A

M Fodbrædt min. 15/3 cm
N Rækværksbrædt
O Stilladsrør 48,3mm
P Halvkobling med bolt 48mm 95

9710-351-03

N

M

9710-371-02

P

M

O

9710-351-01
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Endegelænder
Et gelænder, der ikke er komplet omløbende, skal luk-
kes ved at anbringe et endegelænder – f.eks. ved:
 ▪ hjørneovergange
 ▪ åbne faldsteder, der opstår ved flytning af en klat-

reenhed

Endesikringssystem XP

Montage:
➤ Kil gelændertvinger XP fast på belægningsdragerne 

(klemmeområde 2 til 43 cm).
➤ Skyd fodbrætholdere XP 1,20m nedefra ind på 

gelænderstolpe XP 1,20m.
➤ Stik gelænderstolpe XP 1,20m ind i stolpeholderen 

på gelændertvingerne, indtil låsen går i indgreb.
➤ Fastgør rækværksbrædderne med søm (Ø 5 mm) på 

rækværksholderne.

Rækværkstvinge S

ADVARSEL
Åbent faldsted!
Risiko for nedstyrtning - livsfarligt.
➤ Brug personligt sikkerhedsudstyr mod ned-

styrtning (f.eks. Doka sikkerhedssele) 
eller 
monter et sikkerhedsrækværk allerede ved 
monteringen af platformene.

A Rækværksbrædt min. 15/3 cm (fra byggepladsen)
B Gelænderstolpe XP 1,20m
C Gelændertvinge XP 40cm
D Fodbrædtholder XP 1,20m 
E Belægningsdrager

Følg brugerinformationen "Rækværkstvinge S"!

9710-372-01

A

B

C

D

E
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Afmontering Brugerinformation Klatreforskalling MF240

Afmontering

Forskalling løftes af klatreenheden

➤ Lås arbejdsplatformen fast med låsebolte.

➤ Fastgør krankæden på krankrogene til forskallings-
elementet.
Nu er forskallingselementet sikret, så det ikke kan 
vælte.

➤ Fjern de to øverste rækværksbrædder på konsol-
gangbroen. 

➤ Fjern bjælkeholderen og løft forskallingselementet 
op fra klatreenheden.

➤ Læg forskallingselementet ned og afmonter det.

Afmontering

☞ Vigtig info:
 ▪ Forudsætningen er et bæredygtigt, fast, 

plant underlag!
 ▪ Sørg for at have rigelig med plads til afmon-

teringen.
 ▪ Overhold anvisningerne i kapitel "Flytning 

med kran".

Kontroller visuelt, at låsebolten sidder vand-
ret!

9710-375-01
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➤ Fastgør krankæden på bjælkenes ophængsbolte. 
➤ Løsn boltsamlingen mellem lodret bjælke MF og 

transportbjælke MF.
➤ Løsn boltsamlingen mellem justerspindel MF og 

transportbjælke MF.

➤ Løft lodret bjælke MF og justerspindel MF op fra klat-
reenheden og læg dem ned.

Klatreenhed løftes op fra bygværket

➤ Fastgør klatreenheden på kranen med 4-kædet wire 
(f.eks. Doka 4-vejs løftekæde 3,20m).

➤ Afmonter vindafsværtningen
➤ Fjern låsebolten (løftelåsen) på ophængspunkterne.
➤ Løft hele enheden lidt op med kranen og drej den 

væk fra bygningen.

➤ Læg klatreenheden ned og afmonter den.

➤ Den øvrige afmontering sker på jorden i omvendt 
rækkefølge af montagen.

9710-326-01

9710-335-01

9710-336-01

9710-337-01

9710-338-01
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Generelt Brugerinformation Klatreforskalling MF240

Generelt

Stigesystem
For sikre adgangsveje mellem platformene.

a ... min. 1 m 
b ... Afsnitshøjde

Info:
Ved opsætning af stigesystemet skal de nationale for-
skrifter overholdes.
Afhængig af de gældende forskrifter monteres der et 
sikkerhedsnet i stige- og mandehulsområdet.

Generelt

A Konsolopgang B 70/60cm
B Stige XS 4,40m
C Stige udvidelse XS 2,30m
D Stigefod SK
E Stigefod XS
F Stigeklemme SK
G Sikkerhedsrygkurv XS

9710-314-01

A

F

B

A

B

C

E

G

ADVARSEL
➤ XS stigerne må kun bruges i selve systemet 

og ikke som stiger, man kan stille løst til.

9710-314-02

a

a

b
b
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a ... min. 1 m 
b ... Afsnitshøjde

9710-341-01

A

F

A

B

D

G

D

A

B

D

A

B

B

9710-341-02

a

a

b
b

b
b

a

a
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Generelt Brugerinformation Klatreforskalling MF240

Fastgørelse af stige

ved afsværtningen

➤ Fastlås stige XS 4,40m med stigebøjlen på konsol-
opgangen.

➤ Før stigebolte XS gennem stigens trin og lås dem 
fast på begge sider med hårnåle d4.

➤ Fastgør begge stigestolper med stigeklemmer SK og 
halvkoblinger med bolt 48mm 50 på stilladsrørsaf-
sværtningen.

ved afsnitshøjder op til 3,40 m

Konsolopgang B 70/60cm
➤ Fastlås stige XS 4,40m med stigebøjlen på konsol-

opgangen.

➤ Skru stigefod SK fast på konsolplatformen.
➤ Bolt stigen XS 4,40m fast i stigefod SK og lås den 

fast på begge sider med hårnål d4.

Luge ved mandehul
➤ Fastlås stige XS 4,40m med stigeholder SK på kon-

solplatformen.

➤ Skru stigefod SK fast på konsolplatformen.
➤ Bolt stigen XS 4,40m fast i stigefod SK og lås den 

fast på begge sider med hårnål d4.

Vedrørende fastgørelse af stigerne på forskal-
lingen se brugerinformationen "Storflagefor-
skalling Top 50" resp. "Kassetteforskalling Fra-
max Xlife".

☞ Vigtig info:
➤ Tag højde for et frirum mellem stige og kon-

solplatform på arbejdsplatformen ved monta-
gen (til transport under ind- og afforskalling).

K Stigebolt XS

FORSIGTIGT
Stigeklemme SK afleder ikke vertikallaster!
➤ Stigeklemme SK må kun anvendes i kombi-

nation med stigebolt XS eller stigeforbinder 
XS vægform.

98010-337-01

K

9766-274-02

E Stigebøjle
F Stigefod SK

J Stigeholder SK
G Lågehængsel SK 35cm

98010-338-01

E

98010-338-02

F

98010-348-01

JG
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ved afsnitshøjder over 3,40m

Konsolopgang B 70/60cm
➤ Fastlås stige XS 4,40m med stigebøjlen på konsol-

opgangen.
➤ Før stigebolte XS gennem stigens trin og lås dem 

fast på begge sider med hårnåle d4.

➤ Skru stigefod XS fast på konsolplatformen.
➤ Fastgør nederste ende af stigen på stigefod XS.

Forlængelse af stigen

Fast stigeudvidelse
➤ Skyd stigeudvidelse XS 2,30m (C) med bøjlerne 

nedad ind i stigeholmene på stige XS 4,40m (B) og 
fastgør den med de medfølgende skruer (nøglestør-
relse: 17 mm).

Den faste forbindelse mellem to stigeudvidelser XS 
2,30m monteres på samme måde.

Teleskoperbar stigeudvidelse (tilpasning til jorden)
➤ Til teleskopering løftes låsekrogen (I) på stigen (B) , 

og stigeudvidelsen XS 2,30m (C) hægtes på det 
ønskede trin på den anden stige.
Den teleskoperbare forbindelse mellem to stigeudvi-
delser XS 2,30m monteres på samme måde.

Sikkerhedsrygkurv

➤ Sæt sikkerhedsrygkurv XS 1,00m (F) på nærmeste 
frie trin. Låsekrogene (J) forhindrer, at kurven kan 
løftes af. Sæt næste sikkerhedsrygkurv XS 1,00m på 
nærmeste frie trin.

K Stigebolt XS

98010-337-01

K

98010-337-02

Tr625-202-01

B

C

☞ Vigtig info:
➤ Vedrørende den sikkerhedstekniske brug af 

sikkerhedsrygkurven skal de gældende 
bestemmelser fra de relevante myndigheder 
for arbejdssikkerhed i de enkelte lande føl-
ges, f.eks. BGV D 36.

97
66

-2
73

-0
2

I

B

C

Tr625-201-03

I

C

Tr625-201-02

J

F
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Faldsikring på bygværket
Rækværksstolpe XP 1,20m

 ▪ Fastgørelse med skruebeslag, rækværkstvinge, 
rækværksbeslag eller trappekonsol XP

 ▪ Afgrænsning med sikringsgitter XP, rækværksbræd-
der eller stilladsrør

a ... > 1,00 m

Rækværkstvinge S

 ▪ Fastgørelse med integreret tvinge
 ▪ Afgrænsning med rækværksbrædder eller stilladsrør

a ... > 1,00 m

Rækværkstvinge T

 ▪ Fastgørelse med forankring eller i armeringsbøjler
 ▪ Afgrænsning med rækværksbrædder eller stilladsrør

a ... > 1,00 m

Rækværksholder 1,10m

 ▪ Fastgørelse i indstøbningsdel for skrue 20,0 eller 
indstøbningsdel for dorn 24 mm

 ▪ Afgrænsning med rækværksbrædder eller stilladsrør

a ... > 1,00 m

Følg brugerinformationerne i "Endesikringssy-
stem XP"!

Følg brugerinformationen "Rækværkstvinge S"!

98
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Følg brugerinformationen "Rækværkstvinge T"!

Følg brugerinformationen "Rækværksholder 
1,10m"!
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Transport, stabling og lagring
Vedrørende lagring resp. transport af enkeltdele eller 
komponenter skal følgende anvisninger overholdes. 
Det betyder sikker og skånsom håndtering af materiel-
let:
 ▪ Delene skal læsses på og af, transporteres og sta-

bles på en sådan måde, at de ikke kan falde ned, 
vælte eller falde fra hinanden.

 ▪ Delene eller monteringsenheder må kun lægges ned 
på en plan, bæredygtig og ren flade.

 ▪ Hældningsvinkel β for anhugningsgrejet maks. 30°.
 ▪ Delene må først tages af krogen, når de ligger sik-

kert.
 ▪ Ved transport på lastbil skal delene bundtes, sikres, 

så de ikke kan skride, eller transporteres i egnede 
transportcontainere.

 ▪ Delene skal beskyttes mod snavs. Det øger deres 
levetid.

 ▪ Overskuelig lagring minimerer montagetiderne.
 ▪ Anvendes der mellemlægsbrædder under lagring og 

transport, vil det mindske risikoen for skader.
Forholdsregler omkring returnering af materiellet bedes 
afstemt med den pågældende Doka forhandler.

Doka gitterbox 1,70x0,80m

Lager- og transportmidler til smådele:
 ▪ lang levetid
 ▪ kan stables
Egnet transportgrej:
 ▪ Kran
 ▪ Palleløftevogn
 ▪ Truck
På den ene side af Doka gitterboxene kan sidevæggen 
åbnes, så fyldning og tømning bliver nemmere.

Doka gitterbox 1,70x0,80m som lagerbox

Maks. antal kolli oven på hinanden

Doka gitterbox 1,70x0,80m som 
transportmiddel

Flytning med kran

Flytning med truck eller palleløftevogn

Kollien kan tages op både fra ende- og langsiden.

Udnyt fordelene ved Doka transportmateriel på 
byggepladsen.
Genbrugsbeholdere som transportboxe, transportba-
reller og gitterboxe betyder orden på byggepladsen, 
nedsætter spildtider med at lede efter ting og gør det 
nemmere at opmagasinere og transportere system-
komponenter, smådele og tilbehør.

Maks. bæreevne: 700 kg
Till. læs: 3150 kg

☞  ▪ Ved stabling af genbrugsbeholdere med 
meget forskellig last, skal lasten aftage opad!

 ▪ Typeskiltet skal være til stede og være i god 
læsbar tilstand. 

I det fri (på byggepladsen) I en hal
Hældning på gulvet op til 3% Hældning på gulvet op til 1%

2 5
Tomme paller må ikke stå oven 

på hinanden!

➤ Må kun flyttes med sidevæggen lukket!

☞  ▪ Genbrugsbeholdere må kun flyttes én ad 
gangen.

 ▪ Anvend en passende kæde 
(f.eks. en Doka 4-vejs løftekæde 3,20m). 
Overhold den till. bæreevne.

 ▪ Hældningsvinkel ß maks. 30°!

9234-203-01
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Doka multi transportbox 1,20x0,80m

Lager- og transportmidler til smådele:
 ▪ lang levetid
 ▪ kan stables
Egnet transportgrej:
 ▪ Kran
 ▪ Palleløftevogn
 ▪ Truck

Multi transportbox skillevæg

Indholdet i en multi transportbox kan adskilles med skil-
levæggene 1,20m eller 0,80m.

Mulige inddelinger

Doka multi transportbox som lagerbox

Maks. antal kolli oven på hinanden

Doka multi transportbox som transportmiddel

Flytning med kran

Flytning med truck eller palleløftevogn

Kollien kan tages op både fra ende- og langsiden.

Maks. løfteevne: 1500 kg
Till. læs: 7900 kg

☞  ▪ Ved stabling af genbrugsbeholdere med 
meget forskellig last, skal lasten aftage opad!

 ▪ Typeskiltet skal være til stede og være i god 
læsbar tilstand. 

A Rigel til fiksering af skillevæggen

Multi transportbox 
skillevæg på langs på tværs

1,20m maks. 3 styk -
0,80m - maks. 3 styk

Tr
75

5-
20
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02

A

Tr755-200-04 Tr755-200-05

I det fri (på byggepladsen) I en hal
Hældning på gulvet op til 3% Hældning på gulvet op til 1%

3 6
Tomme paller må ikke stå oven 

på hinanden!

☞  ▪ Genbrugsbeholdere må kun flyttes én ad 
gangen.

 ▪ Anvend en passende kæde 
(f.eks. en Doka 4-vejs løftekæde 3,20m). 
Overhold den till. bæreevne.

 ▪ Hældningsvinkel ß maks. 30°!

9206-202-01
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Doka transportbarelle 1,55x0,85m og 
1,20mx0,80m 

Lager- og transportmidler til lange dele:
 ▪ lang levetid
 ▪ kan stables
Egnet transportgrej:
 ▪ Kran
 ▪ Palleløftevogn
 ▪ Truck
Sammen med hjulsættet for transportbarelle B bliver 
genbrugsbeholderen til et hurtigt og smart transport-
middel.

Doka transportbarelle som lagerbox

Maks. antal kolli oven på hinanden

Doka transportbarelle som transportmiddel

Flytning med kran

Flytning med truck eller palleløftevogn

Følg driftsvejledningen "Hjulsæt for transport-
barelle B"!

Maks. bæreevne: 1100 kg
Till. læs: 5900 kg

☞  ▪ Ved stabling af genbrugsbeholdere med 
meget forskellig last, skal lasten aftage opad!

 ▪ Typeskiltet skal være til stede og være i god 
læsbar tilstand. 

I det fri (på byggepladsen) I en hal
Hældning på gulvet op til 3% Hældning på gulvet op til 1%

2 6
Tomme bareller må ikke stå oven 

på hinanden!

☞  ▪ Anvendelse med hjulsæt for transportba-
relle: 
Skal fastlåses i parkeringsposition med par-
keringsbremsen.
I stablet tilstand må den nederste Doka 
transportbarelle ikke have påmonteret hjul-
sæt.

☞  ▪ Genbrugsbeholdere må kun flyttes én ad 
gangen.

 ▪ Anvend en passende kæde 
(f.eks. en Doka 4-vejs løftekæde 3,20m). 
Overhold den till. bæreevne.

 ▪ Skal fyldes centreret.
 ▪ Læsset skal forbindes med transportbarel-

len, så det ikke kan skride eller vælte.
 ▪ Ved flytning med påmonteret hjulsæt B skal 

anvisningerne i den pågældende driftsvej-
ledning desuden overholdes!

 ▪ Hældningsvinkel ß maks. 30°!

a
Doka transportbarelle 1,55x0,85m maks. 4,0 m
Doka transportbarelle 1,20x0,80m maks. 3,0 m

☞  ▪ Skal fyldes centreret.
 ▪ Læsset skal forbindes med transportbarel-

len, så det ikke kan skride eller vælte.

92815-224-01

a

= =
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Doka transportbarelle for smådele

Lager- og transportmidler til smådele:
 ▪ lang levetid
 ▪ kan stables
Egnet transportgrej:
 ▪ Kran
 ▪ Palleløftevogn
 ▪ Truck
Samtlige forbindelses- og ankerdele kan opbevares og 
stables på en overskuelig måde med denne box.
Sammen med hjulsættet for transportbarelle B bliver 
genbrugsbeholderen til et hurtigt og smart transport-
middel.

Doka transportbarelle for smådele som 
lagerbox

Maks. antal kolli oven på hinanden

Doka transportbarelle for smådele som 
transportmiddel

Flytning med kran

Flytning med truck eller palleløftevogn

Kollien kan tages op både fra ende- og langsiden.

Hjulsæt for transportbarelle B

Sammen med hjulsættet for transportbarelle B bliver 
genbrugsbeholderen til et hurtigt og smart transport-
middel.
Egnet til gennemkørselsåbninger fra 90 cm.

Hjulsættet B kan monteres på følgende genbrugsbe-
holdere:
 ▪ Doka transportbarelle for smådele
 ▪ Doka transportbareller

Følg driftsvejledningen "Hjulsæt for transport-
barelle B"!

Maks. bæreevne: 1000 kg
Till. læs: 5530 kg

☞  ▪ Ved stabling af genbrugsbeholdere med 
meget forskellig last, skal lasten aftage opad!

 ▪ Typeskiltet skal være til stede og være i god 
læsbar tilstand. 

I det fri (på byggepladsen) I en hal
Hældning på gulvet op til 3% Hældning på gulvet op til 1%

3 6
Tomme bareller må ikke stå oven 

på hinanden!

☞  ▪ Anvendelse med hjulsæt for transportba-
relle: 
Skal fastlåses i parkeringsposition med par-
keringsbremsen.
I stablet tilstand må den nederste Doka 
transportbarelle ikke have påmonteret hjul-
sæt.

☞  ▪ Genbrugsbeholdere må kun flyttes én ad 
gangen.

 ▪ Anvend en passende kæde 
(f.eks. en Doka 4-vejs løftekæde 3,20m). 
Overhold den till. bæreevne.

 ▪ Ved flytning med påmonteret hjulsæt B skal 
anvisningerne i den pågældende driftsvej-
ledning desuden overholdes!

 ▪ Hældningsvinkel ß maks. 30°!

Følg driftsvejledningen!

92816-206-01
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Doka skaktplatform
Klatreforskallingen til indvendige 
skakte

Doka skaktplatforme er nemme og hurtige at transpor-
tere med et enkelt kranløft - et økonomisk bæredygtigt 
system til forskalling af indvendige skakte.

Et gennemtænkt modulsystem

 ▪ Betyder nem tilpasning til ethvert byggemål på grund 
af de teleskoperbare skaktbjælker.

 ▪ Betyder ukompliceret og hurtig montage.
 ▪ Understøtter anbringelsen af en efterløbsplatform.

Nem at betjene

 ▪ Hurtig ind- og afforskalling uden kran.
 ▪ Kortere krantid på grund af hurtig transport af hele 

enheden (platform med skaktforskalling).

Ukompliceret ophængning

 ▪ Betyder maksimal sikkerhed.
 ▪ Med ophængshoved eller med klinke.

Følg brugerinformationerne i "Skaktplatform".

TR623-200-07
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Produktoversigt[kg]Artikel nr.

Horisontalprofil MF med rækværk 88,5 581618000
Horizontalprofil MF mit Geländer

Vertikalprofil MF80 44,0 580652000
Vertikalprofil MF80

Vertikalprofil MF160 93,3 580660000
Vertikalprofil MF160

Trykstøtte MF lang 24,7 580653000
Druckstrebe MF lang

Trykstøtte MF kort 17,7 580654000
Druckstrebe MF kurz

Trykspindel MF240 26,0 580680000
Druckspindel MF240

Tranportbjælke MF 32,3 580656000
Fahrwerk MF

Justerspindel MF 3,00m 23,0 580657000
Einrichtspindel MF 3,00m

Justerspindel MF 4,50m 46,0 580664000
Einrichtspindel MF 4,50m

Lodret bjælke MF 3,00m 76,8 580658000
Fahrriegel MF 3,00m

Lodret bjælke MF 4,50m 123,8 580663000
Fahrriegel MF 4,50m

Galvaniseret
Længde: 251 cm
Højde: 155 cm

Galvaniseret
Højde: 213 cm

Galvaniseret
Højde: 208 cm

Galvaniseret
Længde: 252,9 cm

Galvaniseret
Længde: 183,2 cm

Galvaniseret
Højde: 166 - 226 cm

Galvaniseret
Længde: 128 cm
Højde: 22 cm

Længde: 166-229 cm

Galvaniseret
Længde: 262 - 345 cm

Galvaniseret

Galvaniseret
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Lodret bjælke forlænger MF 41,5 580659000
Fahrriegelverlängerung MF

Hængeprofil MF 43,0 580668000
Hängeprofil MF

Støbekonsol MF75 19,0 580669000
Anschraubbühne MF75

Afstandsprofil MF 7,8 580670000
Distanzprofil MF

Vinkelplade MF 4,5 580672000
Schwenkplatte MF

Bjælkeholder 8 2,7 582751000
Spannbügel 8

Sikringsplade til bjælkeholder 8 0,05 582753000
Sicherungsblech für Spannbügel 8

Start-blok MF 23,2 580678000
Grundblockriegel MF

Vindafsværtning MF/150F/K 6,00m 4,7 580665000
Windabspannung MF/150F/K 6,00m

Vindafsværtning MF 6,00m 4,3 580677000
Windabspannung MF 6,00m

Bjælke holder 9-15cm 2,7 580625000
Riegelhalter 9-15cm

Bjælke/konsol holder 2,5 580526000
Keilriegelhalter

Gelændertvinge XP 40cm 7,7 586456000
Geländerzwinge XP 40cm

Gelænderstolpe XP 1,20m 4,1 586460000
Geländersteher XP 1,20m

Fodbrædtholder XP 1,20m 0,64 586461000
Fußwehrhalter XP 1,20m

Galvaniseret
Højde: 144 cm

Højde: 368 cm

Galvaniseret
Længde: 113 cm
Højde: 152 cm

Længde: 71 cm

Galvaniseret
Længde: 29 cm
Højde: 20 cm

Galvaniseret
Bredde: 19 cm
Højde: 46 cm
Nøglestørrelse: 30 mm

rød
Længde: 23 cm

Galvaniseret
Længde: 143 cm
Bredde: 19 cm

Galvaniseret

Galvaniseret

Galvaniseret

Galvaniseret
Længde: 26 cm
Højde: 31 cm

Galvaniseret
Højde: 73 cm

Galvaniseret
Højde: 118 cm

Galvaniseret
Højde: 21 cm
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Rækværks tvinge S 11,5 580470000
Schutzgeländerzwinge S

Universal rækværksholder 3,0 580478000
Universal-Geländerbügel

Doka løftekæde 4-vejs 3,20m 15,0 588620000
Doka-Vierstrangkette 3,20m

Løftebjælke 110kN 6,00m 136,5 586359000
Umsetzbalken 110kN 6,00m

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

Halvkobling med bolt 48mm 50 0,84 682002000
Halvkobling med bolt 48mm 95 0,88 586013000
Anschraubkupplung

Drejekobling 48mm 1,5 582560000
Drehkupplung 48mm

Advarselsskilt "Adgang forbudt" 300x300mm 0,70 581575000
Verbotsschild "Zutritt Verboten" 300x300mm

Doka sikkerhedssele 3,6 583022000
Doka-Sicherheitsgeschirr

GF værktøjskasse 6,5 580390000
GF-Werkzeugbox
Medfølger:
(A) Skralle 1/2" 0,73 580580000

Galvaniseret
Længde: 30 cm

(B) Fastnøgle 13/17 0,08 580577000
(C) Fastnøgle 22/24 0,22 580587000
(D) Fastnøgle 30/32 0,80 580897000
(E) Ringnøgle 17/19 0,27 580590000
(F) Forlængelse 11cm 1/2" 0,20 580581000
(G) Forlængelse 22cm 1/2" 0,31 580582000
(H) Kardanbobling 0,16 580583000
(I) Fastnøgle 19 1/2" L 0,16 580598000
(J) Fastnøgle 13 1/2" 0,06 580576000
(K) Fastnøgle 24 1/2" 0,12 580584000
(L) Fastnøgle 30 1/2" 0,20 580575000

Galvaniseret
Højde: 123 - 171 cm

Galvaniseret
Højde: 20 cm

Følg driftsvejledningen!

Galvaniseret
Længde: 626 cm
Følg driftsvejledningen!

Galvaniseret

Galvaniseret
Nøglestørrelse: 22 mm
Følg monteringsvejledningen!

Galvaniseret
Nøglestørrelse: 22 mm
Følg monteringsvejledningen!

Følg driftsvejledningen!
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Tillægsværktøj MF 4,1 580682000
Zusatzwerkzeuge MF
bestående af:
(A) Skralle 3/4" 1,5 580894000

Galvaniseret
Længde: 50 cm

(B) Fastnøgle 17 1/2" 0,07 580685000
(C) Fastnøgle 50 3/4" 0,81 581449000
(D) Forlængelse 20cm 3/4" 0,68 580683000
(E) Overgang A 1/2"x3/4" 0,18 580684000
(F) Universal konus nøgle 15,0/20,0 0,90 581448000

Galvaniseret
Længde: 9 cm
Nøglestørrelse: 50 mm

Fastnøgle 24 1/2" L 0,30 586364000
Stecknuss 24 1/2"  L

Fastnøgle 24 0,25 582839000
Ring-Maulschlüssel 24

Skralle MF 3/4" SW50 3,8 580648000
Antriebsknarre MF 3/4" SW50

Stigesystem XS

Konsol opgang B 70/60cm 22,0 581530000
Bühnendurchstieg B 70/60cm

Låge hængsel SK 35cm 0,30 581533000
Deckelscharnier SK 35cm

Stige XS 4,40m 33,2 588640000
System-Leiter XS 4,40m

Stige udviddelse XS 2,30m 19,1 588641000
Leiternverlängerung XS 2,30m

Stigeklemme SK 0,23 581239000
Leiternklemme SK

Stigebolt XS 0,85 581561000
Leiternbolzen XS

Stigeholder SK 0,36 581532000
Leiternhalter SK

Stigefod SK 2,3 581531000
Leiternfuß SK

Stigefod XS 5,0 588673000
Leiternfuß XS

Galvaniseret

Ståldele galvaniseret
Trædele gul laseret
Længde: 81 cm
Bredde: 71 cm

Galvaniseret

Galvaniseret

Galvaniseret

Galvaniseret
Længde: 8 cm

Galvaniseret
Længde: 51 cm

Galvaniseret

Galvaniseret

Galvaniseret
Højde: 50 cm
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Stigeforbinder XS vægform 20,8 588662000
Anschluss XS Wandschalung

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

Ankersystem 15,0

Universal klatrekonus 15,0 1,3 581977000
Universal-Kletterkonus 15,0

Tætningskappe K 15,0 0,03 581976000
Dichtungshülse K 15,0

Positionskonus for matrice beton MF 15,0 1,5 581928000
Sichtbetonvorlauf MF 15,0

Tætningsskive 53 0,003 581838000
Dichtscheibe 53

Plastkon for matrice beton 52mm 0,01 581850000
Sichtbetonstopfen 52mm Kunststoff

Konus skrue B 7cm 0,86 581444000
Konusschraube B 7cm

Finérbeskyttelseskappe 32mm 0,38 580220000
Schalhautschutz 32mm

Positionsklemme M30 0,19 581833000
Vorlaufklemme M30

Positionsplade M30 0,25 581975000
Vorlaufscheibe M30

Stop anker 15,0 11,5cm 0,63 581868000
Sperranker 15,0 11,5cm

Stop anker 15,0 16cm 0,38 581997000
Sperranker 15,0 16cm

Stop anker 15,0 40cm 0,71 581999000
Sperranker 15,0 40cm

Stop anker tosidig 15,0 20cm 0,76 581820000
Sperranker beidseitig 15,0 20cm

Væganker 15,0 15cm 1,5 581893000
Wandanker 15,0 15cm

Galvaniseret
Bredde: 89 cm
Højde: 63 cm

Galvaniseret

Galvaniseret
Længde: 13 cm
Diameter: 5 cm
Værktøj: Universal konusnøgle 
15,0/20,0

Orange
Længde: 12 cm
Diameter: 6 cm

Galvaniseret
Længde: 12,6 cm
Diameter: 5,3 cm
Værktøj: Universal konusnøgle 
15,0/20,0

Sort
Diameter: 5,3 cm

Grå

rød
Længde: 10 cm
Diameter: 7 cm
Nøglestørrelse: 50 mm

Nøglestørrelse: 70 mm

Galvaniseret
Diameter: 4 cm

Galvaniseret
Diameter: 9 cm

Ubehandlet

Ubehandlet

Ubehandlet

Ubehandlet
Speciallængder kan bestilles under 
specialart. nr. 580100000 med angi-
velse af betegnelse og den ønskede 
længde i mm.

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

Ankerstav nøgle 15,0/20,0 1,9 580594000
Ankerstabschlüssel 15,0/20,0

Super gigant møtrik 15,0 1,1 581966000
Superplatte 15,0

Plastafstandsrør 22mm 2,50m 0,45 581951000
Kunststoffrohr 22mm 2,50m

Universal konus 22mm 0,005 581995000
Universal-Konus 22mm

Skraldenøgle SW27 0,49 581855000
Freilaufknarre SW27

Topnøgle 27 0,65m 1,9 581854000
Steckschlüssel 27 0,65m

Genbrugsbeholdere

Doka gitterbox 1,70x0,80m 87,0 583012000
Doka-Gitterbox 1,70x0,80m

Doka multi transport box 1,20x0,80m 75,0 583011000
Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80m

Multi transport box skillevæg 0,80m 3,7 583018000
Multi transport box skillevæg 1,20m 5,5 583017000
Mehrwegcontainer Unterteilung

Doka transport barelle 1,55x0,85m 42,0 586151000
Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

Doka transport barelle 1,20x0,80m 39,5 583016000
Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m

Doka transport barelle for smådele 106,4 583010000
Doka-Kleinteilebox

Galvaniseret
Længde: 37 cm
Diameter: 8 cm

Galvaniseret
Højde: 6 cm
Diameter: 12 cm
Nøglestørrelse: 27 mm

Grå
Diameter: 4 cm

mangan fosfat overflade
Længde: 30 cm

Galvaniseret

Galvaniseret
Højde: 113 cm

Galvaniseret
Højde: 78 cm

Trædele gul laseret
Ståldele galvaniseret

Galvaniseret
Højde: 77 cm

Galvaniseret
Højde: 77 cm

Trædele gul laseret
Ståldele galvaniseret
Længde: 154 cm
Bredde: 83 cm
Højde: 77 cm
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Hjulsæt for transport barelle B 33,6 586168000
Anklemm-Radsatz B

Blå lakeret
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Altid i din nærhed

Doka er en af verdens førende virksomheder inden for 
udvikling, fremstilling og distribution af forskallingsteknik 
på alle områder inden for byggeri.
Med mere end 160 distributions- og logistiklokationer i 
over 70 lande råder Doka Group over et stærkt netværk 

og garanterer dermed en hurtig og professionel levering 
af materiel og teknisk support.
Doka Group er en virksomhed inden for Umdasch 
Group og beskæftiger over 5600 medarbejdere over 
hele verden.
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