
02/2010
no8
99971001
Brukerinformasjon
Monterings- og bruksveiledning
Doka klatreforskaling 
MF 240
97
10

-3
13

-0
1

Forskalingseksperten



Innledning Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
Innled-
ning

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
2 999710018  - 02/2010

Forskalingseksperten



Innhold Side

Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Innledning
Innledning ..................................................................................................... 2
Grunnleggende sikkerhetsinstrukser .............................................................. 4
Eurokoder hos Doka....................................................................................... 6

Systembeskrivelse ....................................................................................... 8
Systemoppbygning......................................................................................... 9
Bruksområder ...............................................................................................10
Systemmål....................................................................................................14
Mulige forskalingssystemer ..........................................................................15
Skjematisk fremgangsmåte for klatrefasene ................................................17

Mål ...............................................................................................................18
Belastningsangivelser...................................................................................18
Mål................................................................................................................19

Forankring på bygget.................................................................................20

Håndtering av forskalingen .......................................................................30
Fremgangsmåte ved forskaling ....................................................................30
Avforskalingsprosess....................................................................................31
Justere forskalingen .....................................................................................33

Flytting ........................................................................................................34
Løfting med kran ..........................................................................................34

Håndtering av klatreforskalingen..............................................................36
Arbeidsstart ..................................................................................................36
1. Støpeavsnitt .............................................................................................37
2. Støpeavsnitt .............................................................................................38
3. Støpeavsnitt .............................................................................................42

Montering ....................................................................................................44
Montere arbeidsplattformen..........................................................................44
Montere støpeplattform ................................................................................48
Montere transportenhet ................................................................................50
Montere forskalingen....................................................................................52
Montere hengeplattform ...............................................................................54
Enderekkverk ...............................................................................................57

Demontering ...............................................................................................58

Generelt .......................................................................................................60
Stigesystem..................................................................................................60
Transportere, stable og lagre .......................................................................64
Doka sjaktplattform.......................................................................................65
Doka servicetilbud ........................................................................................66

Produktoversikt ..........................................................................................67
3999710018  - 02/2010  

Forskalingseksperten



Innledning Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
InnledningGrunnleggende sikkerhetsinstrukser

Brukergrupper
● Denne brukerinformasjonen (monterings- og 

bruksanvisning) er beregnet på dem som skal 
arbeide med Doka-produktet/-systemet som er 
beskrevet her, og inneholder informasjon om stan-
dardutførelse av montering og riktig bruk av syste-
met.

● Alle personer som arbeider med det aktuelle produk-
tet må være fortrolig med innholdet i dette dokumen-
tet og sikkerhetsinstruksene som finnes her.

● Personer som ikke eller bare med vansker kan lese 
og forstå dette dokumentet, må gis opplæring og inn-
føring av kunden.

● Kunden er ansvarlig for at brukerne er gjort kjent 
med informasjonen fra Doka (for eksempel brukerin-
formasjon, monterings- og bruksveiledning, 
bruksanvisning, planer osv.) og at de har gjort seg 
kjent med den og at den er tilgjengelig for brukerne 
der systemet skal brukes.

● I den konkrete tekniske dokumentasjonen og i de til-
hørende forskalingsberedskapsplanene beskriver 
Doka arbeidssikkerhetstiltak som gir sikker bruk av 
Doka-produktene innen bruksområdene som blir 
beskrevet.  
I alle tilfeller er brukeren forpliktet til å sørge for at 
nasjonale HMS-regler blir overholdt i hele prosjektet, 
og om nødvendig iverksette flere eller andre egnede 
arbeidssikkerhetstiltak.

Risikovurdering
● Det er kundens ansvar å lage, dokumentere, reali-

sere og revidere en risikovurdering på hvert anleggs-
område. 
Dette underlagsmaterialet er basis for den spesifikke 
risikovurderingen på anleggsområdet og anvisnin-
gene for hvordan brukeren skal klargjøre og bruke 
systemet. Det erstatter den imidlertid ikke.

Anmerkninger til dette dokumentet
● Brukerinformasjonen kan også brukes som en gene-

rell monterings- og bruksanvisning eller inngå i en 
monterings- og bruksanvisning som gjelder den 
aktuelle byggeplassen.

● Tegninger/beskrivelser som er vist i denne doku-
mentasjonen viser til dels tilstander under mon-
tering og er derfor sikkerhetsteknisk sett ikke all-
tid fullstendige.

● Flere sikkerhetsanvisninger, særlig advarsler, er 
oppført i de enkelte kapitlene.

Planlegging
● Sørg for sikre arbeidsplasser ved bruk av forskaling 

(for eksempel ved montering/demontering, ombyg-
ging og flytting osv.). Arbeidsplassene må være til-
gjengelige via sikre adkomstveier!

● Avvik fra anvisningene i dette dokumentet eller 
endringer som ikke overholder anvisningene, 
krever en egen statisk dokumentasjon og en 
utfyllende monteringsanvisning.

For alle bruksfasene gjelder
● Kunden må sørge for at montering og demontering, 

flytting og forskriftsmessig bruk av produktet ledes 
og overvåkes av autoriserte personer med korrekt 
faglig kompetanse. Disse skal ikke være påvirket av 
alkohol, medikamenter eller stoffer.

● Doka-produkter er tekniske arbeidsmaterialer som 
bare skal brukes til næringsformål i henhold til gjel-
dende brukerinformasjon eller annen teknisk doku-
mentasjon fra Doka. 

● I alle faser av byggingen må det kontrolleres at alle 
bygningskomponenter og enheter er tilstrekkelig sta-
bile!

● De funksjonstekniske anvisningene, sikkerhetsan-
visningene og belastningstallene må leses og over-
holdes. Hvis ikke kan det oppstå ulykker, alvorlige 
personskader (livsfare) og store materielle skader.

● Ildkilder er ikke tillatt i forskalingsområdet. Varmeap-
parater er bare tillatt ved kyndig bruk i tilstrekkelig 
avstand fra forskalingen.

● Arbeidene skal tilpasses væreforholdene (f.eks. skli-
fare). Ved ekstreme værforhold skal det tas forutse-
ende forholdsregler for å sikre materiellet og områ-
dene i nærheten samt for å beskytte arbeidstager.

● Kontroller regelmessig at alle forbindelser sitter godt 
og virker som de skal. 
Det er spesielt viktig å kontrollere og eventuelt 
stramme skru- og kileforbindelser der dette er natur-
lig i byggeprosessen, og særlig etter ekstraordinære 
hendelser (for eksempel etter storm).
4 999710018  - 02/2010
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Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Innledning
Montering
● Før bruk må kunden kontrolleres at materialet/syste-

met ikke er skadet. Skadde, deformerte deler eller 
deler som er svekket av slitasje, korrosjon eller råte 
må ikke tas i bruk.

● Sammenblanding av våre forskalingssystemer med 
systemer fra andre produsenter innebærer farer som 
kan føre til personskader og materielle skader, og 
må først undersøkes spesielt.

● Monteringen skal utføres av kundens kvalifiserte 
medarbeidere.

● Det er ikke tillatt å utføre endringer på Doka-produk-
ter. Endringer innebærer en sikkerhetsrisiko.

Forskaling
● Doka-produkter og –systemer må oppføres slik at all 

belastningsinnvirkning kan tas opp på en sikker 
måte!

Støping
● Ta hensyn til tillatt ferskbetongtrykk. For høy støpe-

hastighet fører til overbelastning av forskalingen, 
kraftigere nedbøyning og skaper fare for brudd.

Avforskaling
● Forskalingen skal først rives når betongen har nådd 

tilstrekkelig fasthet og ansvarlig person har gitt tila-
telse til riving!

● Riv ikke løs forskalingen med kranen under avfor-
skalingen. Bruk egnet verktøy som for eksempel tre-
kiler, innrettingsverktøy eller systemelementer som 
for eksempel Framax krympehjørner.

● Ved riving av forskaling skal stabiliteten til bygnings-
, stillas- og forskalingskomponenter ikke komme i 
fare!

Transportere, stable og lagre
● Følg alle gjeldende forskrifter for transport av forska-

lingen og stillaser. I tillegg til dette skal Doka-feste-
midler alltid brukes.

● Fjern løse deler eller sikre dem slik at de ikke sklir 
eller faller ned.

● Alle bygningskomponenter skal oppbevares sikkert, 
og Dokas spesielle instrukser i de tilhørende kapitler 
i denne brukerinformasjonen skal følges!

Forskrift / Arbeidsmiljøforskrift
● Når det gjelder sikkerhetsteknisk bruk og forbruk av 

våre produkter, skal de til enhver tid gjeldende for-
skrifter for arbeidsmiljø og sikkerhet i de aktuelle lan-
dene følges.

Merknad iht. EN 13374:
● Hvis en person eller en gjenstand har falt mot eller 

inn i sidebeskyttelsessystemet og tilbehørsdelene, 
kan sidebeskyttelseskomponenten kun tas i videre 
bruk hvis den er blitt kontrollert av en sakkyndig per-
son.

Vedlikehold
● Bruk bare originaldeler fra Doka som reservedeler.

Symboler
I denne dokumentasjonen benyttes følgende symboler:

Annet
Med forbehold om endringer som følge av teknisk utvik-
ling.

Viktig
Manglende overholdelse kan føre til funk-
sjonsfeil eller materielle skader.

FORSIKTIG / ADVARSEL / FARE
Manglende overholdelse kan føre til materi-
elle skader og inntil svært alvorlige helseska-
der (livsfare).

Instruksjon 
Dette tegnet angir at handlinger må foretas 
av brukeren.

Visuell kontroll
Viser at de utførte handlingene må kontrolle-
res visuellt.

Tips
Viser til nyttige brukstips.

Henvisning
Henviser til andre dokumenter.

☞
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Innledning Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
Eurokoder hos Doka
Ved utgangen av 2007 ble det i Europa innført en 
enhetlig normfamilie for bygg og anlegg, de såkalte 
eurokodene (EC). Disse brukes over hele Europa som 
gjeldende grunnlag for produktspesifikasjoner, anbuds-
innbydelser og kalkulasjonsbasert dokumentasjon.
Eurokodene utgjør verdens best utviklede normer for 
byggesektoren.
Eurokodene blir brukt som standard i Doka-gruppen fra 
utgangen av 2008. DIN-normene avløses dermed som 
Doka-standard for produktmål.

Det utbredte "σtillatt-konsept" (sammenligning av fak-
tiske og tillatte spenninger) erstattes i og med euroko-
dene av et nytt sikkerhetskonsept.
I eurokodene sammenholdes virkninger (belastninger) 
med motstand (bæreevne). Den tidligere sikkerhetsfak-
toren i de tillatte spenningene deles inn i flere delsikker-
hetskoeffisienter. Sikkerhetsnivået forblir det samme!

Sammenstilling av sikkerhetskonseptene (Eksem-
pel)

Ed Måleverdi av effekten ved en kraft 
(E ... effect; d ... design) 
Gjennomsnittskrefter fra kraft Fd 
(VEd, NEd, MEd)

Rd Måleverdi for motstand 
(R ... resistance; d ... design) 
Bæreevne på tverrsnitt 
(VRd, NRd, MRd)

Fd Måleverdi for en kraft
Stål: Rd =

Rk Tre: Rd = kmod ·
Rk

Fd = γF · Fk γM γM

(F ... force)
Fk Karakteristisk verdi for en kraft 

"faktisk belastning", brukslast 
(k ... characteristic) 
for eksempel egenvekt, nyttelast, betongtrykk, 
vind

Rk Karakteristisk verdi for motstand 
for eksempel motstand i momentet mot strekk-
grensen

γF Delsikkerhetskoeffisient for krefter 
(på belastningssiden; F ... force) 
for eksempel for egenvekt, nyttelast, betong-
trykk, vind 
Verdier fra EN 12812

γM Delsikkerhetskoeffisient for en byggedele-
genskap 
(på materialsiden; M...material) 
for eksempel for stål eller tre 
Verdier fra EN 12812

kmod Modifikasjonsfaktor (for trevirke, korrigert for 
fuktighet og belastningsvarighet),  
for eksempel for Doka bjelke H20 
verdier iht. EN 1995-1-1 og EN 13377

E
d

R
d

σtillatt-konsept EC/DIN-konsept

Ffaktisk≤ Ftillatt Ed≤ Rd

A Utnyttelsesgrad

60 [kN]

60<70 [kN]

115.5 [kN]

� ~ 1.65

F
flyt

F
tillatt

F
faktisk

98
01

3-
10

0

A

90 [kN]

115.5 [kN]

90<105 [kN]

R
k

R
d

E
d

�
M

= 1.1

�
F

= 1.5

98
01

3-
10

2

A

De "tillatte verdiene" som er omtalt i Dokas 
dokumentasjon (for eksempel Qtillatt = 70 kN) 
svarer ikke til måleverdiene (for eksempel 
VRd = 105 kN)!
➤ Forvekslinger må unngås!!
➤ I vår dokumentasjon blir de tillatte verdiene 

fremdeles angitt.. 
Følgende delsikkerhetskoeffisienter er fulgt: 
γF = 1,5 
γM, Tre = 1,3 
γM, Stål = 1,1 
kmod = 0,9
Dermed vil alle måleverdier fra de tillatte verdi-
ene for EC-beregninger fremkomme.
6 999710018  - 02/2010
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Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Innledning
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Systembeskrivelse Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
SystembeskrivelseSystembeskrivelse

Doka klatreforskaling MF 240 - 
kranklatreforskaling for bygg med 
alle typer former og hellinger
Klatreforskalingen MF 240 muliggjør regelmessige 
arbeidssykluser for alle høye bygg. Siden den er enkel 
å montere, har den et stort bruksområde og kan brukes 
i flere situasjoner.

Byggesettsystem
● optimal tilpasning til hvert prosjekt med få enkeltde-

ler

Enkel betjening
● hurtig forskaling og avforskaling uten kran
● redusert krantid takket være rask flytting av hele 

enheter
● nøyaktig og samtidig rask innretting av forskalingen 

i alle retninger

Praksisorientert utførelse
● høy bæreevne (50 kN per klatrekonsoll)
● forskalingshøyde opptil 6,0 m:
● hellingsregulering opp til ±15° for forskaling og platt-

fomer
● opptak av betongbelastningen med forankringer
● egner seg til vegg- og kassettforskalinger
● forskalingen kan kjøres 75 cm tilbake
● økonomisk forankring (få forankringsdeler)
● mulighet for forsering av betongfremspring med opp-

til 25 cm utkraging
● full sikkerhet i alle arbeidsfaser
● klatrekonsollene kan brukes som tunge arbeidsplatt-

former

Sikre arbeidsflater og arbeidsveier
● brede arbeidsplattformer (2,40 m)
● stigesystemet XS kan integreres

Bruksområder
Der man flytter forskalinger oppover i flere støpeavsnitt, 
for eksempel på:
● høybygg i bolig- og industriområder
● bropilarer
● siloer
● tele- og fjernsynstårn

9710-304-05
8 999710018  - 02/2010
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Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Systembeskrivelse
Systemoppbygning

Støpeplattform
Valg mellom 2 muligheter:
● Støpebrakett MF75 (A) 

- Støpebrakett MF75 monteres rett på vertikal 
bjelke MF.

- Ved skråvegger kan hellingen på plattformen til-
passes med vinkelplate MF.

● Universalkonsoll 90 eller Framax konsoll 90
- Velg konsoll avhengig av hvilket forskalingssys-

tem som brukes (bjelkeforskaling eller kassettfor-
skaling).

Transportenhet
● Vertikal bjelke MF 3,00m eller 4,50m (B) 

- For feste av forskalingselementer.
● Transportbjelke MF (C) 

- Forskalingselementene kan kjøres tilbake ca. 
75 cm fra betongen. Dermed blir det nok plass til 
rengjøring av forskalingen og for armeringsarbeid.

● Justerspindel MF 3,00m eller 4,50m (D) 
- Gjengespindel for nøyaktig innretting av forska-

lingselementet.

Arbeidsplattform 
(klatrekonsoll MF240)
● Horisontalprofil MF med rekkverk (E) brukes til 

oppsett av hovedarbeidsplattformen og bærer for-
skalingselementet.

● Vertikalprofil (F) 
- Vertikalprofil MF80 for bruk på rette vegger
- Vertikalprofil MF160 for bruk på skråvegger

● Trykkstøtter MF og trykkspindler MF240 (G) 
- For avstøtting av horisontalprofilen.
- MF trykkstøtte kort + MF trykkstøtte lang for bruk 

på rette vegger
- Trykkspindel MF240 for bruk på skråvegger

Hengeplattform
Består av:
● Hengeprofil MF (H) 
● Distanseprofil MF (I) 
● Støpebrakett MF75 (J) 

A Støpebrakett MF75 eller 
plattformsystem for forskalingen som brukes

B Vertikal bjelke MF 3,00m eller  
vertikal bjelke MF 4,50m

C Transportbjelke MF
D Justerspindel MF 3,00m eller  

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

vertikalprofil MF160
G MF trykkstøtte kort + MF trykkstøtte lang eller  

trykkspindel MF240
H Hengeprofil MF
I Distanseprofil MF
J Støpebrakett MF75

9710-301-01

C

I

G

D

A

E

B

H

F

J
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Systembeskrivelse Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
Bruksområder

Rett vegg Høye rette støpeavsnitt

A Horisontalprofil MF med rekkverk
B Vertikalprofil MF80
C Vertikalprofil MF160
D Trykkstøtte MF kort
E Trykkstøtte MF lang
F Trykkspindel MF240
G Vertikalbjelke MF 3,00m
H Vertikalbjelke MF 4,50m
I Transportbjelke MF
J Justeringsspindel MF 3,00 m
K Justeringsspindel MF 4,50m
L Plattformsystem for forskalingen som brukes
M Hengeprofil MF
N Distanseprofil MF
O Vinkelplate MF
P Støpebrakett MF75
Q Vindavsverting MF/150F/K 6,00m

9710-304-03

A

E

J

G

I

L

M

N

P

Q

D

9710-321-01

A

E

K

H

I

L

M

N

P

Q

L

P

N

D
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Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Systembeskrivelse
Konstant skråvegg Vekslende vegghelling

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
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Systembeskrivelse Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
Overgang fra vegg med helling til 
rett vegg

Overgang fra vegg med hellingsvin-
kel til vegg med motsatt hellingsvin-
kel

A Horisontalprofil MF med rekkverk
B Vertikalprofil MF80
C Vertikalprofil MF160
D Trykkstøtte MF kort
E Trykkstøtte MF lang
F Trykkspindel MF240
G Vertikalbjelke MF 3,00m
H Vertikalbjelke MF 4,50m
I Transportbjelke MF
J Justeringsspindel MF 3,00 m
K Justeringsspindel MF 4,50m
L Plattformsystem for forskalingen som brukes
M Hengeprofil MF
N Distanseprofil MF
O Vinkelplate MF
P Støpebrakett MF75
Q Vindavsverting MF/150F/K 6,00m

9710-317-01

A

F

J

G

I

P

M

N

P

Q

C

O

9710-316-01

A

F

J

G

I

P

M

N

P

Q

C

O

O
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Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Systembeskrivelse
Forsering av betongfremspring med 
opptil 25 cm utkraging

b ... maks. 25 cm

Klatrekonsoll MF240 som tung 
arbeidsplattform

Se kapittelet "Montere arbeidsplattform" når det gjelder utførelse av 
plattformbelegget.

9710-319-01

b

A

E

J

G

I

L

M

N

P

Q

D

9710-320-01

A

E

D
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Systembeskrivelse Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
Systemmål

Rett vegg

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

Skråvegg

a ... Høyde på støpeavsnittet: maks. 6000 mm 
b ... min. 600 mm 
c ... 1660 mm 
d ... 1050 mm 
e ... 1100 mm 
f ... 2400 mm 
g ... 1275 mm 
h ... valg mellom 2630 / 3890 / 4390 / 4890 mm (ved α = 10°) 
i ... 1150 mm 
k ... 1100 mm
α ... 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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Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Systembeskrivelse
Mulige forskalingssystemer

Bjelkeforskaling
f.eks. bjelkeforskaling Top50

Kassettforskaling
f.eks. kassettforskalingen Framax Xlife

Mer informasjon finnes i brukerinformasjonen 
"Doka bjelkeforskaling Top50".

9710-332-01 Mer informasjon finnes i brukerinformasjonen 
"Doka kassettforskaling Framax Xlife".

9710-303-01
15999710018  - 02/2010  
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Systembeskrivelse Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
Notater
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Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Systembeskrivelse
Skjematisk fremgangsmåte for klatrefasene
Startfaser

Reguleringsfaser

1. støpeavsnitt gjøres 
uten klatrekonsoll MF240.

2. støpeavsnitt gjøres 
med klatrekonsoll MF240.

Monter hengeplattformene og støp deretter 
3. avsnitt.

Flytt klatreenheten til neste 
støpeavsnitt.

Støp avsnittet.

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

9710-300-10 9710-304-01
17999710018  - 02/2010  
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Mål Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
MålBelastningsangivelser

Forankring på bygget

Monteringsbelastninger

Mål på opphengsstedet

Trafikklast

V ... tillatt vertikalbelastning: 50 kN
H ... tillatt horisontalbelastning: 75 kN

Den nødvendige terningstrykkfastheten på beton-
gen ved tidspunktet for belastingen (minst B10 eller 
fck,cube,current≥10 N/mm2) er avhengig av følgende fakto-
rer:
● faktisk belastning
● lengden på stop-ankeret eller grisehaleankeret
● armering og ekstra armering
● kantavstand
I tillegg må man dokumentere stålets bærekraft for for-
ankringsdelene separat.

Ta hensyn til Kalkulering-guidens kapittel om 
"Bærekraft for forankringer i betong"!

9710-300-11

V

H

A 150 kg/m2

B 300 kg/m2

C 75 kg/m2

9710-339-01

A

B

C
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Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Mål
Mål

Vindtrykk
1) Finn vindtrykket i avhengighet av vindhastigheten, 

byggets omgivelser og byggets høyde.
2) Finn kurve (A) eller (B) i tabellen nedenfor.

NB:
Mellomverdier kan interpoleres lineært.

Lastbredde på klatrekonsollene

Eksempel
● Angivelser:

- Kurve (B) (vindtrykk = 1,43 kN/m2)
- Forskalingshøyde: 4,50 m

● Lastbredde: 3,20 m

☞ Målet som er oppgitt, gjelder kun for standard-
bruk i rett vegg.
Bruk på f.eks. skråvegger må kontrolleres 
separat.

FORSIKTIG
➤ Ved vindhastighet > 72 km/h og alltid etter 

avsluttet arbeid eller lengre arbeidsavbrudd 
må forskalingen sikres ekstra.

Egnede tiltak: 
- Still opp kontraforskaling 
- Kjør transportenheten og forskalingen frem til 
den ferdige delen av veggen og slå inn festeki-
ler

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

Eksempel:

 (A) 1,69 ved cp, net = 1,3: 
tillatt vindhastighet = 164 km/h

 (B) 1,43 ved cp, net = 1,3: 
tillatt vindhastighet = 151 km/h

Ta hensyn til Kalkulering-guidens kapittel om 
"Vindbelastning iht. Eurokode" ved beregning 
av vindhastighet!

Fo
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ka
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Forankring på bygget Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
Forankring på byggetForankring på bygget
Komponenter: 

Forløpspunktet og opphengsstedet utføres med en 
eneste konus, Universal klatrekonus (A) .
Konusskruen B 7cm (C) har også 2 funksjoner:
● På forløpspunktet – for feste av Universal klatreko-

nus.
● På opphengsstedet – for sikkert oppheng av klatre-

enheten.
Det beste er å bruke stop-anker (D) – og avhengig av 
byggforholdene også grisehaleanker (F) .

NB:
Hvis det er klatreforskaling på begge sider, må stop-
ankrene plasseres forskjøvet avhengig av veggtykkel-
sen.

Grunnriss 

a ... min. 100 mm 
b ... Betongdekke på konussiden: 5,5 cm 
c ... Betongdekke på stop-ankersiden: 2 cm (ved minste veggtyk-
kelse)

A Universal klatrekonus 15,0
B Foringshylse K 15,0 (tapt forankringsdel)
C Konusskrue B 7cm
D Stop-anker 15,0 (tapt forankringsdel)
E Grisehaleanker 15,0 (tapt forankringsdel)
F Markering

9751-237-01

A

B

C

E

F

D

F

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

9766-320-02

a
b

c

9766-320-01
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Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Forankring på bygget
Mål på opphengsstedet Forankringssystemer

For et forløpspunkt og opphengssted i dekket kan man 
også bruke grisehaleanker i stedet for stop-anker.

d ... min. 16,0 cm 
a ... 74,5 cm (ved betongdekke på 5,5 cm på konussiden og 5 cm på 
elementsiden)

Den nødvendige terningstrykkfastheten på beton-
gen ved tidspunktet for belastingen (minst B10 eller 
fck,cube,current≥10 N/mm2) er avhengig av følgende fakto-
rer:
● faktisk belastning
● lengden på stop-ankeret eller grisehaleankeret
● armering og ekstra armering
● kantavstand
I tillegg må man dokumentere stålets bærekraft for for-
ankringsdelene separat.

Ta hensyn til Kalkulering-guidens kapittel om 
"Bærekraft for forankringer i betong"!

Minste veggtykkelse
Stop-anker 15,0 40cm 48 cm
Stop-anker 15,0 16cm 24 cm
Stop-anker 15,0 11,5cm 19 cm

ADVARSEL
Det korte stop-ankeret 15,0 11,5 cm har bety-
delig lavere bæreevne enn stop-anker 15,0 
16 cm.
➤ Derfor må det korte stop-ankeret bare bru-

kes på systemer med lav trekkbelastning på 
forankringsstedet, f.eks. klatresystemer i 
sjakt.

➤ Hvis geometrien gjør dette umulig, er det 
nødvendig med separat statisk dokumenta-
sjon med ekstra armering.

➤ Derfor er det korte stop-ankeret bare tillatt 
for veggtykkelser < 24 cm. For veggtykkel-
ser ≥ 24 cm må man minst bruke Stop-anker 
15,0 16 cm.

E Grisehaleanker 15,0
G Lengdearmering og stikkbøyler med min. ø 8 mm, avstand 

maks. 15 cm

9766-321-01

E

G

a
d
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Forankring på bygget Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
Lage forløpspunkt og opphengssted

➤ Betong må ikke føres inn rett over grisehale- eller 
stop-ankere.

➤ Man må unngå at grisehale- eller stop-ankere kom-
mer i kontakt med vibratoren.

Disse forholdsreglene hindrer løsning ved støping og 
vibrering.

➤ Ved bruk av universell-klatrekonus må man alltid 
bruke nye foringshylser.

Forløpspunkt med konusskrue B 7cm 
(med gjennomboring av forskalingshuden)
Montering:
➤ Fest mellomleggsplaten (G) (f.eks. Dokaplex 15 

mm) på forskalingshuden (posisjon iht. tegning).
➤ Bor et hull med ø=30 mm i forskalingshuden (posi-

sjon iht. tegning).
➤ Stikk konusskruen B 7cm (C) gjennom forskalings-

huden, skru den inn i universell-klatrekonusen (A) og 
trekk den fast til.

➤ Skru stop- eller grisehaleankeret (D) til anslaget i 
universell-klatrekonusen (A) (merke) (E) .

a ... 35–45 mm

Nødvendig verktøy:
● Skralle 3/4"
● Universal konusnøkkel 15,0/20,0 (for universal klat-

rekonus)
● Forlenger 20 cm 3/4"
● Koppnøkkel 50 3/4" (for konusskrue B 7cm)

NB:
Grisehaleankeret må peke nedover

ADVARSEL
➤ Grisehale- og stop-ankere må alltid skrus inn 

til anslaget (markeringer) i Universal-klatre-
konusen. 
For kort innskruingslengde kan etter videre 
bruk føre til redusert bærekraft og til svikt i 
opphengsstedet – og til personskader og 
materielle skader.

➤ Stagene må ikke sveises eller varmes opp, 
ellers kan de brekke!

➤ Bruk kun konusskrue B 7 cm for forløps-
punkt og opphengssted (toppdelen er mer-
ket med rødt som tegn på høy bæreevne)!

Forskalingens overkant må merkes, slik at for-
ankringsstedenes posisjon er lettere å kjenne 
igjen ved støping.

☞ ● Aksen for universell-klatrekonusen må være 
i rett vinkel i forhold til betongoverflaten – 
maks. vinkelavvik 2°.

● Toleranse for posisjonering av forløpspunk-
tet eller opphengsstedet er ±10 mm i hori-
sontal og vertikal retning.

9751-204-02

a

A

D

F

C

G
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Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Forankring på bygget
Beskyttelse for forskalingshud
Finerhull-foring for konus 15,0 beskytter forskalingshu-
den mot skader på forløpspunktet. Det er særlig en for-
del ved forskalinger som brukes mange ganger.
Mulige forskalinghudtykkelser: 18 - 27 mm
For montering i forskalingshuden er det nødvendig med 
et hull med Ø 46 mm.

Ved behov kan finerhull-foring for konus 15,0 stenges 
med lamellplugg d38 (følger med i leveransen).

Forløpspunkt med forløpsklemme M30 
(med gjennomboring av forskalingshuden)
Den nødvendige hulldiameteren på kun 9–10 mm gjør 
at forløpspunktet kan forskyves i mindre avstander enn 
det som er mulig med konusskrue B 7cm.

Montering:
➤ Bor et hull med ø=9–10 mm i forskalingshuden 

(posisjon iht. tegning).

➤ Skru muffen M30 (J) helt inn i universell klatrekonus 
15,0 (A) og skru den fast.

➤ Skru stop- eller grisehaleankeret (D) til anslaget i 
universell-klatrekonusen (A) (merke) (E) .

➤ Skru den forhåndsmonterte enheten på vingeskruen 
M8 (I)  (pass på at forskalingen er tett).

Nødvendig verktøy:
● Skralle 3/4"
● Universal konusnøkkel 15,0/20,0 (for universal klat-

rekonus)
● Forlenger 20 cm 3/4"
● Koppnøkkel 50 3/4" (for konusskrue B 7cm)
● Skralle 1/2"
● Forlenger 1/2"

A Finerhull-foring for konus 15,0 (nøkkelvidde 70 mm)
B Universell klatrekonus
C Konusskrue B 7cm

Tr
76

8-
20

1-
01

C

B
A

Tr768-202-01

Fest vingeskruen M8 (H) for å gjøre monterin-
gen med spiker på forskalingshuden lettere.
Forkortede dobbelthodespikere gjør demonte-
ringen lettere.

9751-204-03

H

I

A

D

F

9751-204-04
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Forankring på bygget Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
Forløpssted med posisjoneringsplate M30 
(uten gjennomboring av forskalingshuden)
Kun for spesialbruk der det ikke er mulig å gjennom-
bore forskalingshuden (f.eks. når Doka-bjelker eller 
profiler fra kassetter ligger rett bak posisjonen for for-
løpspunktet).

Montering:
➤ Fest posisjoneringsplaten M30 (J) med spikre 

28 x 60 på forskalingshuden (posisjon iht. tegning).
➤ Skru stop- eller grisehaleankeret (D) til anslaget i 

universell-klatrekonusen (A) (merke) (E) .
➤ Skru universal-klatrekonus (A) på posisjoneringspla-

ten M30 (F) og trekk den til.
Nødvendig verktøy:
● Skralle 3/4"
● Universal konusnøkkel 15,0/20,0 (for universal klat-

rekonus)
● Forlenger 20 cm 3/4"
● Koppnøkkel 50 3/4" (for konusskrue B 7cm)
● Skralle 1/2"
● Forlenger 1/2"

Før støping
➤ Kontroller forløpspunktene og opphengsstedene en 

gang til.

Bruk flere ganger
Universal-klatrekonuser leveres med foringshylser K 
(B) . Ved bruk flere ganger må man alltidbruke nye 
foringshylser!

☞ Viktig!
Det er ikke tillatt å bruke posisjoneringsplaten 
M30 flere ganger i samme posisjon, siden fes-
tet i eksisterende spikerhull ikke gir stabil mon-
teringsposisjon.

9751-204-01

J

A

D

F

● Aksen for universell-klatrekonusen må 
være i rett vinkel i forhold til betongoverfla-
ten – maks. vinkelavvik 2°.

● Toleranse for posisjonering av forløpspunk-
tet eller opphengsstedet er ±10 mm i hori-
sontal og vertikal retning.

● Merkene på grisehale- og stop-ankrene må 
være i flukt med universal-klatrekonusen = 
full innskruingslengde.
24 999710018  - 02/2010
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Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Forankring på bygget
Opphengspunkt
➤ Skru konusskruen B 7cm inn i universal-klatrekonus 

til anslaget og trekk den til.  
Det er tilstrekkelig med et tiltrekkingsmoment på 100 
Nm (20 kg ved ca. 50 cm lengde).

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

Rett vegg (vertikalprofil MF80)
➤ Fest klatrekonsollen med kranen i det klargjorte opp-

hengspunktet.
➤ Skyv festebolten under 90° i forhold til plattformbe-

legget til anslaget i klatrekonsollen.
➤ Fold festebolten på plattformbelegget.

Nå er klatrekonsollen sikret slik at den ikke kan løs-
ne.

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

Skråvegg (vertikalprofil MF160)
➤ Fest klatrekonsollen med kranen i det klargjorte opp-

hengspunktet.
➤ Skyv festebolten under 90° i forhold til vertikalprofi-

len MF160 til anslaget i vertikalprofilen.
➤ Fold festebolten nedover.

Nå er klatrekonsollen sikret slik at den ikke kan løs-
ne.

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

Ta hensyn til kontrollmålet b = 30 mm!

Skralle 3/4" Skralle 3/4" med forlen-
ger

Fremdriftsskralle MF 3/4" 
SW50

Festebolten må ligge vannrett!

A Horisontalprofil MF på klatrekonsollen
C Festebolt
D Konusskrue B 7cm

9710-300-09

b

CA

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

9710-300-02

a

A

C

D

Festebolten må stå loddrett nedover!

B Vertikalprofil MF160 på klatrekonsollen
C Festebolt
D Konusskrue B 7cm

9710-318-02

a

B

D

C
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Forankring på bygget Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
Flere forankringsmuligheter

Forankringer uten forskyvning
Forankringer uten forskyvning utføres på begge sider 
med stop-anker 15,0.

Forløpspunkt 

Opphengspunkt 

a ... 28–71 cm 
b ... Bestillingslengde = veggtykkelse a - 2 x betongdekke c 
c ... Betongdekke 5,5 cm

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

Forløpspunkt 

a ... Lengde på plastrør 12–22 mm

Opphengspunkt 

b ... 15–16 cm

Fare for ombytting!
➤ Det er svært viktig at vannsperre G 15,0 ikke 

brukes til denne oppgaven.

A Universell klatrekonus 15,0
B Foringshylse K 15,0
C Konusskrue B 7cm
E Armering
G Mellomleggsplate (f.eks. Dokaplex 15 mm)
H Stop-anker tosidig 15,0

581818000-3

9766-320-05

G

CBH A

E

a

bc c

97
66

-3
20

-0
4

CBH A

E

FARE
➤ Det er svært viktig at stop-anker 15,0 ikke 

brukes til denne oppgaven.

A Universell klatrekonus 15,0
B Foringshylse K 15,0
C Konusskrue B 7cm
F Stag 15,0 mm
G Mellomleggsplate (f.eks. Dokaplex 15 mm)
J Stagmutter 15,0
K Universal-konus 22mm + plastrør 22mm

L Sekskanttreskrue 10x50 + plugg Ø12
M Vegganker 15,0 15cm

581893000-3

a

Tr637-200-03

F J CA BK

G

Tr637-200-04

b

LM
26 999710018  - 02/2010

Forskalingseksperten



Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Forankring på bygget
Oppheng for matrisebetong
Forløpskon for matrisevegger MF 15,0 er særlig egnet 
til matrisebetongprosjekter der det er nødvendig med 
enhetlig hullbilde for forankrings- og opphengspunk-
tene.
Ved prosjekter der dette opphenget brukes, må en 
Doka-tekniker kontaktes.

Forløpspunkt
Forløpskonen brukes som "skjøtemuffe" for forankring 
av veggforskalingen.

Opphengspunkt
Oppretting av opphengspunkt
➤ Fjern forløpskonen for matrisevegger MF 15,0 og 

bytt den ut med universell klatrekonus 15,0 og 
konusskrue B 7cm.

a ... 28–71 cm 
b ... Bestillingslengde = veggtykkelse a - 2 x betongdekke c 
c ... Betongoverdekning 6,7 cm

NB:
Opphengpunktet kan stenges med plastkon for matri-
sebetong 52mm.

B Foringshylse K 15,0
E Armering
H Stop-anker tosidig 15,0
L Forløpskon for matrisevegger MF 15,0
M Tetteskive 53
N Stag 15,0 mm
O Stagmutter 15,0

A Universell klatrekonus 15,0
B Foringshylse K 15,0
C Konusskrue B 7cm
E Armering
H Stop-anker tosidig 15,0

9710-340-01

NBH L

E

O

M

a

bc c

9710-340-02

CBH AE
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Forankring på bygget Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
Lage sikkert opphengspunkt senere
F. eks.: Hvis man har glemt å montere forløpspunkt.
➤ Lag et borehull Ø 25 mm.
➤ Lag borehull med Ø 55 mm og 130 mm dybde.
➤ Sett konusskruen B 7cm med universal-klatrekonus 

og klargjort stag i hullet.
➤ Før inn ferdigmørtel (på stedet) i borehullet med stø-

peskje.

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

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

➤ Skru på stagmutteren som er sveiset på baksiden av 
betongveggen, og sikre den med skrue og plugg slik 
at den ikke kan skrus ut igjen.

Mål på opphengsstedet

A Universell klatrekonus 15,0
B Foringshylse K 15,0
C Konusskrue B 7cm
D Stag 15,0 mm
E Ferdigmørtel

☞ Viktig:
➤ Plasser en sveiseskjøt for å forbinde mutte-

ren og platen på stagmutteren. Deretter er 
det tillatt å skru stagmutteren på staget.

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

Den nødvendige terningstrykkfastheten på beton-
gen og ferdigmørtelen ved tidspunktet for belastingen 
(minst B10 eller fck,cube,current≥10 N/mm2) er avhengig 
av følgende faktorer:
● faktisk belastning
● Veggtykkelse
● armering og ekstra armering
● kantavstand
I tillegg må man dokumentere stålets bærekraft for for-
ankringsdelene separat.

9766-323-01

CA BE D

a

b

c

9766-322-01

GH

F

I

28 999710018  - 02/2010

Forskalingseksperten



Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Forankring på bygget
Notater
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Håndtering av forskalingen Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
Håndtering av forskalingenFremgangsmåte ved forskaling

➤ Løsne festekilene (B) .

➤ Kjør transportenhetene og forskalingen frem til den 
ferdige delen av veggen ved å bruke begge frem-
driftsskrallene samtidig.

➤ Slå inn festekilene (B) .

Da festes transportenhetene til horisontalprofilene.

➤ Juster forskalingen og niveller forløpspunktene. Se 
kapittelet "Justere forskalingen".

➤ Slå inn trykkilene (A) når forskalingselementene er 
justert.

Da trykkes forskalingselementet mot det nederste 
støpeavsnittet.

Dette kapittelet omhandler kun håndteringen av 
forskalingen. Detaljer om forankring av forska-
lingen finner du i brukerinformasjonen "Doka 
bjelkeforskaling Top50" og "Doka kassettfor-
skaling Framax Xlife".

C Fremdriftsskralle MF 3/4" SW50

9710-309-01

B

C

9710-310-03

9710-310-01

B

☞ Trykkilen må bare festes med et lett slag med 
hammeren! Betongbelastningene tas opp av 
forskalingsforankringene og ledes ikke over 
kilen.

9710-310-02

A
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Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Håndtering av forskalingen
Avforskalingsprosess
➤ Fjern festet for forløpspunktet (ved forløpspunkter 

med gjennomboret forskalingshud).
➤ Løsne og ta bort forankringen for forskalingselemen-

tet.
➤ Ta bort forbindelsene til tilgrensende flyttbare enhe-

ter.
➤ Løsne trykkilene (A) .

➤ Løsne festekilene (B) .

➤ Kjør transportenhetene og forskalingen tilbake ved å 
bruke begge fremdriftsskrallene samtidig.

➤ Slå inn festekilene (B) .

Da festes transportenhetene til horisontalprofilene.

C Fremdriftsskralle MF 3/4" SW50

A

9710-310-01

9710-310-04

B

C

9710-309-02

☞ Viktig:
Festekilene må bare være løsnet mens forska-
lingen kjøres frem og tilbake! 
Endeposisjon: Slå inn festekilene igjen (vind-
sikring).

9710-309-01

B
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Håndtering av forskalingen Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
Notater
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Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Håndtering av forskalingen
Justere forskalingen

Justering av forskalingen
For at forskalingselementene skal kunne justeres nøy-
aktig i forhold til hverandre og til bygget, kan de stilles 
inn vertikalt og horisontalt.
Nødvendig verktøy:
● Hammer
● Skralle 1/2"
● Hylseinnsats 24 1/2" L
● Fastnøkkel 24 (for skrukoblingene for høydejuste-

ringsspindelen)

Forberede justeringen
➤ Løsne trykkilene (A) .

➤ Løsne forskalingen fra betongen.
➤ Løsne bjelkeholderne (B) med hammeren.
Med høydejusteringsspindlene (C) kan man forskyve 
ca. 150 mm. I tillegg kan høydejusteringsspindlene for-
skyves i vertikalbjelkens (D) hullraster.

Vertikal justering
➤ Vri på begge høydejusteringsspindlene.

Horisontal justering
➤ Forskyv forskalingen til siden.

Avslutte justeringen
➤ Spenn bjelkeholderen fast med hammeren.
➤ Slå inn trykkilene (A) når forskalingselementene er 

justert.

Da trykkes forskalingselementet mot det nederste 
støpeavsnittet.

E Trekiler i universalbjelken (ved høydejusteringsspindlene – gir 
bedre belastningsoverføring)

A

9710-310-01
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D

C

B

E

Pass på bjelkeholderne når du justerer, slik at 
justeringen ikke blir blokkert på grunn av fast-
klemming.

☞ Trykkilen må bare festes med et lett slag med 
hammeren! Betongbelastningene tas opp av 
forskalingsforankringene og ledes ikke over 
kilen.

9710-300-07

9710-300-06

9710-310-02

A
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Flytting Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
FlyttingLøfting med kran

Merknader om sikker flytting av hele 
enheten

Festemulighetene som er vist over, behøves bare til 
montering og demontering av forskalingselementene.

☞ Viktig:
● Følg gjeldende forskrifter for krandrift ved 

høy vindhastighet.
● Helningsvinkel β: maks. 30°
● Vertikalbjelken må stives tilstrekkelig av 

mot skråtrekk (B) . 
Tiltrekningsmoment for koblingene (C) : 
50 Nm

● Ved bruk av utlignings-traverser må man 
passe på at bærekraften er stor nok!

● Ved skråvegger festes en overhengs-flytte-
enhet på vertikalbjelken.

● Når en klatreenhet flyttes, oppstår det fallste-
der i totalforbindelsen. De må stenges ved at 
man plasserer enderekkverk.

● Ved flytting er det ikke tillatt for personalet på 
anleggsområdet å oppholde seg på klatre-
flytteenhetene eller på tilgrensende flyttbare 
enheter.

● Under flyttingen må personene som betjener 
klatreforskalingen, bruke personlig verneut-
styr.

ADVARSEL
➤ Transport av personer er ikke tillatt!
➤ Fjern løse deler fra stillaset og forskalingen 

før flyttingen.

Kjettinglengde = minst avstanden mellom fes-
tepunktene
Da får man den nødvendige helningsvinkelen 
β.

ADVARSEL
➤ Eksisterende øyebolter på forskalingsele-

mentet eller Framax kranbøyle skal ikke 
brukes for å flytte hele enheten.

➤ Fest kranoppheng på festeboltene på verti-
kalbjelken. 

Med fjernstyrt anhukeautomat Fix-De-Fix 
3150kg kan festemidlene løsnes med fjernsty-
ring fra bakken.
Følg bruksanvisningen!
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Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Flytting
Flytte hele enheten
➤ Sett transportenheten og forskalingen i tyngdepunkt-

sposisjon.
➤ Slå inn festekilene (B) .

➤ Fest kranoppheng på festeboltene på vertikalbjel-
ken. 

➤ Demonter vindavsvertingen.
➤ Fjern festeboltene (løsnesikring) fra opphengsste-

dene.
➤ Flytt hele enheten med kranen.

β ... maks. 30°

Før flytting må du alltid kontrollere at boltfor-
bindelsene er sikret og at transportbjelkenes 
festekiler er festet!

9710-309-01

B

97
66
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A Festebolt
B Skråtrekksavstiving (f.eks. stillasrør)
C Rørkobling

Maks. bæreevne:
2000 kg / festebolt

9710-328-01

B

A

C

9710-305-02
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Håndtering av klatreforskalingen Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
Håndtering av klatreforskalingenArbeidsstart
Den modulbaserte oppbygningen av 
klatreforskalingen MF muliggjør en rekke kombinasjo-
ner.
Avhengig av prosjektet kan derfor den faktiske oppbyg-
ningen avvike vesentlig fra grunntypen som beskrives.
➤ I slike tilfeller må du avklare monteringen med en 

tekniker fra Doka.
➤ Følg utførelses- eller monteringsplanen nøyaktig.

☞ Viktig:
● Underlaget må være plant og ha tilstrekkelig 

bæreevne!
● Sørg for at det er nok plass til monteringen.
● Tiltrekkingsmoment for koblingene for 

avsvertningene: 50 Nm

☞ For at hele klatreprosessen skal forklares så 
enkelt som mulig, beskrives gjøremål som gjen-
tas til stadighet, detaljert i egne kapitler.  
Det gjelder:
● Lage forløpspunkter og opphengssteder (se 

kapittelet "Forankring på bygget").
● Lukke forskalingen (se kapittelet "Frem-

gangsmåte ved forskaling").
● Avforskaling (se kapittelet "Avforskalingspro-

sess").
● I tillegg må man ta hensyn til følgende kapit-

ler:
- Justere forskalingen
- Flytting med kran

Informasjon om forankring og forbindelse av 
forskalingselementene og tips om rengjøring og 
bruk av betongskillemidler finner du i brukerin-
formasjonen "Doka bjelkeforskaling 
Top50"og"Doka kassettforskaling Framax 
Xlife".

ADVARSEL
Fare for å falle ned!
➤ Det er bare tillatt å gå på støpeplattformer 

når forskalingen er lukket!
36 999710018  - 02/2010
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Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Håndtering av klatreforskalingen
1. Støpeavsnitt
➤ Påfør betongskillemiddel og sett forskalingen på en 

side.
➤ Monter forløpspunktene.
➤ Monter forløpspunkt for vindavsverting.
➤ Armer.
➤ Lukk og forankre forskalingen.
➤ 1. Støp avsnittet.

➤ Avforskal.
➤ Rengjør forskalingen.
➤ Legg kassettforbindingen med forskalingshuden 

nedover på et plant underlag.
➤ Forbered forskalingen for klatring.

A Forløpspunkt
B Forløpspunkt for vindavsverting

9710-307-01

B

A
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Håndtering av klatreforskalingen Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
2. Støpeavsnitt
Feste arbeidsplattformen i opphengsstedet:
➤ Lag opphengssted.
➤ Løft den klargjorte arbeidsplattformen med firepunkt-

soppheng (f.eks. Doka fireparts kjetting 3,20m) og 
fest den på opphengsstedet.

➤ Sikre arbeidsplattformen med festebolter.

Vindavsverting:
➤ Fest vindavsverting MF/150F/K 6,00m på horisontal-

profilen MF med hodebolt d25/151 og sikringsstift.
➤ Fest innfestingsenheten på vindavsvertingen på 

bygget på det klargjorte forløpspunktet med 
konusskrue B 7cm.

➤ Stram vindavsvertingen MF/150F/K 6,00m.

Transportenhet:
➤ Fest kranoppheng på festeboltene på vertikalbjel-

ken. 
➤ Flytt transportenheten til arbeidsplattformen med 

kranen.

➤ Fest vertikalbjelken MF med hodebolt D25/151 på 
transportbjelken MF og sikre den med fjærsplint 
5mm.

➤ Fest justeringsspindelen MF med hodebolt D25/120 
med bolter på transportbjelken MF og sikre den med 
øyesplint 6x42.

Kontroller at festebolten er posisjonert vann-
rett ved å utføre visuell kontroll!

A Vindavsverting MF/150F/K 6,00m
B Konusskrue B 7cm
C Universell klatrekonus 15,0
D Stop-anker 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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Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Håndtering av klatreforskalingen
Forskaling:
➤ Fest kranopphenget på øyeboltene på den forhånds-

monterte forskalingen.
➤ Flytt forskalingen til arbeidsplattformen med kranen.

➤ Fest den forhåndsmonterte forskalingen med bjelke-
holdere til vertikalbjelkene MF.

➤ Monter trekiler i universalbjelken (for bedre belast-
ningsoverføring ved høydejusteringsspindlene).

➤ Still inn målet "b" iht. utførelses- eller monteringspla-
nen med høydejusteringsspindel (se kapittelet "Jus-
tere forskalingen").

➤ Legg i rekkverksbord og sikre dem med spikre på 
rekkverksbøylene.

Forhindring av ikke tillatte festemuligheter for flyt-
ting av hele enheten:

➤ Spikre f.eks. fast bordet slik at kranopphenget ikke 
kan festes på øyebolten.

A Bjelkeholder 9-15cm
B Høydejusteringsspindel
C Trekile

9710-327-01

9710-309-04

b

A

B

C
C

B

A

ADVARSEL
➤ Eksisterende øyebolter på forskalingsele-

mentet eller Framax kranbøyle skal ikke 
brukes for å flytte hele enheten.

➤ Fest kranoppheng på festeboltene på verti-
kalbjelken. 
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Håndtering av klatreforskalingen Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
Forskaling/støping
➤ Påfør betongskillemiddel og sett forskalingen på en 

side.
➤ Monter forløpspunktene.
➤ Armer.
➤ Lukk og forankre forskalingen.
➤ 2. Støp avsnittet.

➤ Avforskal.
➤ Rengjør forskalingen.

9710-306-01
40 999710018  - 02/2010
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Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Håndtering av klatreforskalingen
Notater
41999710018  - 02/2010  
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Håndtering av klatreforskalingen Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
3. Støpeavsnitt
➤ Lag opphengssted.
➤ Bolt fast hengeprofilene MF på den forhåndsmonter-

te hengeplattformen med den første stikkbolten 
d16/163 på vertikalprofilen MF og sikre dem med 
fjærsplinter 5mm.

➤ Demonter vindavsvertingen.
➤ Fest kranoppheng på festeboltene på vertikalbjel-

ken. 

➤ Fjern festeboltene (løsnesikring) fra opphengsste-
dene.

➤ Flytt hele enheten med kranen og fest den på opp-
hengsstedet.

➤ Sikre klatreforskalingen på opphengsstedet med 
festebolter.

➤ Monter vindavsvertingen.

➤ Bolt fast hengeprofilene MF på hengeplattformen 
med den andre stikkbolten d16/163 på vertikalprofi-
len MF og sikre dem med fjærsplinter 5mm.

9710-329-01
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9710-330-01
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Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Håndtering av klatreforskalingen
Forskaling/støping
➤ Påfør betongskillemiddel og sett forskalingen på en 

side.
➤ Monter forløpspunktene.
➤ Armer.
➤ Lukk og forankre forskalingen.
➤ 3. Støp avsnittet.

9710-304-04
43999710018  - 02/2010  
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Montering Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
MonteringMontere arbeidsplattformen

Montere plattformbjelkene
➤ Legg horisontalprofilene i riktig senter-til-senter 

avstand.
➤ Avhengig av hvilken variant som er valgt, skrur man 

f.eks. fast Doka-bjelker H20 med horisontalprofil MF.
➤ Rett inn horisontalprofilene på samme diagonaler.

a ... Senter-til-senter avstand (toleranse maks. ±5 mm) 
x = y ... Diagonaler (toleranse maks. ±10 mm)

Dimensjoner på avstandsstykkene i tre

Lengde på avstandsstykkene i tre: ca. 500 mm

Monter transportbjelken MF
➤ Demonter driv-tannhjulet fra horisontalprofilen.
➤ Skyv transportbjelken MF på horisontalprofilen. Klør-

ne må gripe inn i horisontalprofilen.

➤ Monter driv-tannhjulet i korrekt posisjon i horisontal-
profilen.

➤ Sikre transportbjelken MF med festekilen.

A Horisontalprofil MF

☞ Hvilken plattformbjelke som velges, avhenger 
av prosjektet.

Variant 1
Parvise bjelker H20

Variant 2
Profil U200 + bjelke H20

Maks. monteringsbelastning per 
monteringsunderlag: 14,0 kN

Maks. monteringsbelastning per 
monteringsunderlag: 26,0 kN

Nødvendig skruemateriale per 
forbindelse:
● 1 stk. båndskrue M10x160 + 

sekskantmutter M10 + fjær-
ring A10

Nødvendig skruemateriale per 
forbindelse:
● 1 stk. båndskrue M10x160 + 

sekskantmutter M10 + fjær-
ring A10

● 1 stk. sekskantskrue M16x35 
+ sekskantmutter M16 + fjær-
ring A16

Bjelketype
Avstandsstykke i tre [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 Transportbjelke MF

F Tannhjulsposisjon
Z Festekile

9710-347-01

E

9710-347-02

F

Z
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Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Montering
Montere plattformplank
➤ Legg plankene (E) i flukt på venstre og høyre side 

av horisontalprofilen.
➤ Fest plankene med treskruer 6x90 på Doka-bjel-

kene.

b ... 2415 mm

Plankedekke på opphengsstedet: 

c ... 35 mm

NB:
Trekomponenter i forbindelse med plattformen må 
minimum ha en styrke tillsvarende C24 i EN 338.
I Tyskland må stillaskomponenter av tre være merket 
med Ü-merke.

Arbeidsplattform med plattformluke
➤ Skru fast planker for belastningsfordeling på under-

siden av innplankningen.

➤ Skjær ut en åpning for plattformluken.

e ... Minste overlapping: 2 hele plank 
f ... 710 mm 
g ... 610 mm

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

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

G f.eks. plank 5/20 cm

☞ Viktig:
Dersom arbeidsplattformen brukes som tung 
stillasplattform, må plankedekket tilpasses de 
statiske behovene.

A Horisontalprofil MF

b

9710-345-01

G
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A

Hver beplankning må være festet med en 
båndskruen M10 og en sekskantmutter M10!
Utfør visuell kontroll av innplankningen!

H f.eks. plank 5/20 cm
I Båndskrue M10 + skive R11 + sekskantmutter M10

H Plattformluke B 70/60cm

9710-346-02

fe g

H I

9710-346-01

J
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Montering Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
Montere rekkverk
➤ Fest rekkverksstolpen med skruemateriale M20 på 

horisontalprofilen MF.
➤ Fest plank min. 15/3 cm med M10 bolt på rekkverks-

stolpen.
➤ Legg i rekkverksplank og sikre dem med spiker på 

rekkverksbøylene  
eller monter stillasrør 48,3mm med rørkobling med 
bolt 48mm 95.

Nødvendig skruemateriale per rekkverksstolpe:
● 1 bolt M10x120
● 1 skive A10
● 1 sekskantmutter M10
(følger ikke med i leveransen)

NB:
Trekomponenter i forbindelse med plattformen må 
minimum ha en styrke tillsvarende C24 i EN 338.
I Tyskland må stillaskomponenter av tre være merket 
med Ü-merke.

Montere vertikalprofil MF
➤ Fest firepunktsoppheng (f.eks. Doka fireparts kjet-

ting 3,20m) på de fremre og bakre kranfestepunk-
tene på den forhåndsmonterte arbeidsplattformen.

➤ Legg arbeidsplattformen på hjelpestøtten.

a ... Høyde på hjelpestøtten: min. 1,80 m

K Rekkverkstolpe
L Sekskantskrue M20x45 + sekskantmutter M20 + fjærring A20
M Plank min. 15/3 cm
N Rekkverksplank
X Stillasrør 48,3mm
Y Rørkobling med bolt 48 mm 95

9710-344-02

K

L

M

N

9710-371-01

K

L

M

YX

9710-344-01

Fremre anslagspunkt Bakre anslagspunkt

O Bolt i horisontalprofil MF

☞ ➤ Sikre hjelpestøtten slik at den ikke kan kante.

D Hjelpestøtte (f.eks. Doka tårnreis Staxo 100)

9710-342-02

O

9710-342-03

O

9710-342-01

P

a
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Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Montering
Rett vegg (vertikalprofil MF80)
➤ Bolt fast vertikalprofilen MF80 med festebolt d32/145 

i horisontalprofilen MF og sikre den med øyesplint 
6x42.

➤ Bolt fast trykkstøttene MF med festebolter d32/145 i 
horisontalprofilen MF og vertikalprofilen og sikre 
dem med øyesplinter 6x42.

a ... 285 mm 
b ... 1075 mm 
c ... 2055 mm

Skråvegg (vertikalprofil MF160)
➤ Bolt fast vertikalprofilen MF160 med festebolt 

d32/145 i horisontalprofilen MF og sikre den med 
øyesplint 6x42.

➤ Still inn innsatslengden på trykkspindelen MF240 iht. 
utførelses- eller monteringsplanen.
Pass på at spindeluttrekket blir likt på begge sider av 
trykkspindelen.

➤ Bolt fast trykkspindlene MF med festebolter d32/145 
i horisontalprofilen MF og vertikalprofilen og sikre 
dem med øyesplinter 6x42.

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

Montere stillasrøravsverting
➤ Monter stillasrøravsvertingen på vertikalprofilen MF.

Maks. avstand fra dreiekoblingen til rørkoblingene er 
160 mm.

Tiltrekkingsmoment for koblingene for avsvertningene: 
50 Nm

A Horisontalprofil MF
Q Vertikalprofil MF80
R Trykkstag MF langt
S Trykkstag MF kort
T Festebolt d32/145 + øyesplint 6x42

9710-311-01

a

b

c

A

Q

R

S

T T T

T

T

A Horisontalprofil MF
U Vertikalprofil MF160
V Trykkspindel MF240
T Festebolt d32/145 + øyesplint 6x42

W Stillasrør 48,3mm
X Rørkobling med bolt 48 mm 50
Y Dreiekobling 48 mm

9710-302-01

a

b

A

V

T T

T

U

9710-343-01

W

XY
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Montering Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
Montere støpeplattform

Montere plattformbjelkene

➤ Monter Doka-bjelker H20 med f.eks. bjelkeholder 8 
på støpebraketten MF75.

Montere plattformplank
➤ Fest plankene med treskruer 6x90 på Doka-bjel-

kene.

b ... 950 mm (ved rett vegg)

Utskjæring i plattformen (for kranoppheng på verti-
kalbjelke MF): 

a ... 100 mm

NB:
Trekomponenter i forbindelse med plattformen må 
minimum ha en styrke tillsvarende C24 i EN 338.
I Tyskland må stillaskomponenter av tre være merket 
med Ü-merke.

Se brukerinformasjonen "Doka bjelkeforskaling 
Top50" eller "Doka kassettforskaling Framax 
Xlife" når det gjelder montering og håndtering 
av støpeplattformer på forskalingssystemet 
som brukes.

FORSIKTIG
Sekskantmutrene på bjelkeholderen 8 kan løs-
ne av seg selv.
➤ Sikre sekskantmutrene på bjelkeholderen 8 

med sikringsplate for spennbøyle 88.

Bøy alltid sikringsplatene over den flate siden 
på sekskantmutteren.
Bruk sikringsplatene bare en gang.

A Støpebrakett MF75
B Bjelkeholder 8
S Sikringsplate for spennbøyle 8

☞ Hvilken plattformbjelke som velges, avhenger 
av prosjektet.
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B

S

9710-356-01

A

B

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

C f.eks. plank 5/20 cm

D Vertikalbjelke MF

b

9710-362-01

C

a

9710-362-02

D
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Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Montering
Montere sparkebord
➤ Fest plank min. 15/3 cm med M10 bolt på rekkverks-

stolpen.

Nødvendig skruemateriale per rekkverksstolpe:
● 1 bolt M10x120
● 1 skive A10
● 1 sekskantmutter M10
(følger ikke med i leveransen)

NB:
Trekomponenter i forbindelse med plattformen må 
minimum ha en styrke tillsvarende C24 i EN 338.
I Tyskland må stillaskomponenter av tre være merket 
med Ü-merke.

Skråvegg (med vinkelplate)
➤ Monter vinkelplaten MF med skruemateriale M20x45 

og M20x110 i ønsket vinkel på støpebraketten 
MF75.

E Sparkebord min. 15/3 cm

9710-361-01

E

A Støpebrakett MF75
F Vinkelplate MF
G Sekskantskrue M20x45 + fjærring A20 + sekskantmutter M20
H Sekskantskrue M20x110 + fjærring A20 + sekskantmutter M20

9710-363-01

H

G

A

F

9706-219-01

30°
20°

10°
0°

10°
20°

30°
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Montering Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
Montere transportenhet

Stille inn høydejusteringsspindelen
Nødvendig verktøy:
● Skralle 1/2"
● Koppnøkkel 24 og
● Fastnøkkel 22/24 (for skrukoblingen på høydejuste-

ringsspindelen)
➤ Still inn målet "b" iht. utførelses- eller monteringspla-

nen med høydejusteringsspindelen.

Montere stillasrøravsverting
➤ Legg på vertikalbjelken MF i akseavstand.
➤ Monter horisontale stillasrør.
➤ Rett inn vertikalbjelkene MF på samme diagonaler.
➤ Monter diagonalt stillasrør.

Maks. avstand fra dreiekoblingen til rørkoblingene er 
160 mm.

a ... Senter-til-senter avstand (toleranse maks. ±5 mm) 
x = y ... Diagonaler (toleranse maks. ±10 mm)

Tiltrekkingsmoment for koblingene for avsvertningene: 
50 Nm

NB:
Stillasrørene må monteres i posisjonen som vises, for 
at det skal være mulig å montere stigen til støpeplattfor-
mene.

A Vertikalbjelke MF
B Høydejusteringsspindel

Kontroller posisjon "a" på høydejusterings-
spindelen på vertikalbjelken og endre den om 
nødvendig.

ab

9710-354-01

B A

A Vertikalbjelke MF
C Stillasrør 48,3mm (horisontalt)
D Rørkobling med bolt 48 mm 50
E Stillasrør 48,3mm (diagonalt)
F Dreiekobling 48 mm

9710-350-01

y

x

a

C

E

F

A

D
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Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Montering
Montere justeringsspindel MF
➤ Bolt fast den gule, galvaniserte siden på justerings-

spindelen MF i vertikalbjelken MF med hodebolt 
D25/151 og sikre den med øyesplint 6x42.

➤ Still inn innsatslengden på justeringsspindelen MF 
iht. utførelses- eller monteringsplanen.
Pass på at spindeluttrekket blir likt på begge sider av 
justeringsspindelen.

Montere støpeplattform
Kun når støpebrakett MF75 brukes som støpeplatt-
form.
➤ Monter den forhåndsmonterte støpeplattformen på 

vertikalbjelkene MF (se kapittelet "Montere støpe-
plattform").

A Vertikalbjelke MF
B Justeringsspindel MF

A

G

9710-355-01

9710-323-01

G

A

Støpeplattform 
uten vinkelplate MF

Støpeplattform 
med vinkelplate MF

A Vertikalbjelke MF
H Støpebrakett MF75
I Vinkelplate MF
J Sekskantskrue M20x45 + fjærring A20 + sekskantmutter M20
K Sekskantskrue M20x110 + fjærring A20 + sekskantmutter 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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Montering Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
Montere forskalingen

Kassettforskaling
f.eks. kassettforskalingen Framax Xlife

Klargjøre forskalingen
➤ Legg kassettforbindingen med forskalingshuden 

nedover på et plant underlag.
➤ Fest multifunksjonsbjelken WS10 Top50 med 

Framax spennklemmer i bjelkeprofilen på kassetten.

Lengden på multifunksjonsbjelken WS10 Top50 avhenger av bred-
den på kassettforbindingen.

Montere støpestillas
➤ Fest Framax-konsollene og monter innplankningen.
➤ Monter også rekkverksplank som ikke er til hinder for 

monteringen av kassettforbindingen.Ta hensyn til brukerinformasjonen "Doka kas-
settforskaling Framax Xlife"!

☞ Viktig:
Monter en ekstra spennklemme på begge sider 
av høydejusteringsspindelen.

D Multifunksjonsbjelke WS10 Top50
E Framax spennklemme

9710-367-01

D E

97
10

-3
73

-0
1

ED

M Framax konsoll 90

9710-366-01

M
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Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Montering
Bjelkeforskaling
f.eks. bjelkeforskaling Top50

Klargjøre forskalingen
➤ Legg forskalingselementet med forskalingshuden 

nedover på et plant underlag.

Montere støpestillas
➤ Fest universal-konsollene og monter innplanknin-

gen.
➤ Monter også rekkverksplank som ikke er til hinder for 

monteringen av kassettforbindingen.

Følg brukerinformasjonen "Doka bjelkeforska-
ling Top50"!

M Universalkonsoll 90

9710-365-01

9710-364-01

M

53999710018  - 02/2010  
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Montering Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
Montere hengeplattform

Montere stillasrøravsverting
➤ Legg på hengeprofilene MF i akseavstand.
➤ Monter horisontale stillasrør.
➤ Rett inn hengeprofilene MF på samme diagonaler.
➤ Monter diagonalt stillasrør.

Maks. avstand fra dreiekoblingen til rørkoblingene er 
160 mm.

a ... Senter-til-senter avstand (toleranse maks. ±5 mm) 
x = y ... Diagonaler (toleranse maks. ±10 mm)

Tiltrekkingsmoment for koblingene for avsvertningene: 
50 Nm

Montere støpebrakett MF75

Rett vegg

a ... Avstand til bygget (ca. 390 mm)

A Hengeprofil MF
B Stillasrør 48,3mm (horisontalt)
C Rørkobling med bolt 48mm 50
D Stillasrør 48,3mm (diagonalt)
E Dreiekobling 48 mm

9710-357-01

y

x

aA
B

C

D

E

ved mellomplattform 

ved hengeplattform 

A Hengeprofil MF
F Støpebrakett MF75
G Distanseprofil MF
I Sekskantskrue M20x45 + fjærring A20 + sekskantmutter M20
J Sekskantskrue M20x110 + fjærring A20 + sekskantmutter 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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Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Montering
Skråvegg (med vinkelplate)

a ... Avstand til bygget (avhengig av vegghelningen)

Montere plattformbjelkene

➤ Monter Doka-bjelker H20 med f.eks. bjelkeholder 8 
på støpebraketten MF75.

ved mellomplattform 

ved hengeplattform 

A Hengeprofil MF
F Støpebrakett MF75
G Distanseprofil MF
H Vinkelplate MF
I Sekskantskrue M20x45 + fjærring A20 + sekskantmutter M20
J Sekskantskrue M20x110 + fjærring A20 + sekskantmutter 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°

FORSIKTIG
Sekskantmutrene på bjelkeholderen 8 kan løs-
ne av seg selv.
➤ Sikre sekskantmutrene på bjelkeholderen 8 

med sikringsplate for spennbøyle 88.

Bøy alltid sikringsplatene over den flate siden 
på sekskantmutteren.
Bruk sikringsplatene bare en gang.

F Støpebrakett MF75
K Bjelkeholder 8
S Sikringsplate for spennbøyle 8

☞ Hvilken plattformbjelke som velges, avhenger 
av prosjektet.

97
10

-3
61

-0
2

K

S

9710-352-01

F

K
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Montering Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
Montere plattformplank
➤ Fest plankene med treskruer 6x90 på Doka-bjel-

kene.

b ... 1170 mm (ved rett vegg)

Utskjæring i innplankningen: 

a ... 70 mm 
b ... 120 mm 
c ... 280 mm (ved rett vegg)

NB:
Trekomponenter i forbindelse med plattformen må 
minimum ha en styrke tillsvarende C24 i EN 338.
I Tyskland må stillaskomponenter av tre være merket 
med Ü-merke.

Montere rekkverksplank
➤ Fest plank min. 15/3 cm med M10 bolt på rekkverks-

stolpen.
➤ Legg i rekkverksplank og sikre dem med spiker på 

rekkverksbøylene  
eller monter stillasrør 48,3mm med rørkobling med 
bolt 48mm 95.

Nødvendig skruemateriale per rekkverksstolpe:
● 1 bolt M10x120
● 1 skive A10
● 1 sekskantmutter M10
(følger ikke med i leveransen)

NB:
Trekomponenter i forbindelse med plattformen må 
minimum ha en styrke tillsvarende C24 i EN 338.
I Tyskland må stillaskomponenter av tre være merket 
med Ü-merke.

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

L f.eks. plank 5/20 cm

A Hengeprofil MF

b

9710-349-01

L

a

b
c

9710-353-01

A

M Sparkebord min. 15/3 cm
N Rekkverksplank
O Stillasrør 48,3mm
P Rørkobling med bolt 48mm 95

9710-351-03

N

M

9710-371-02

P

M

O

9710-351-01
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Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Montering
Enderekkverk
Plattformrekkverk som ikke går hele veien rundt, må 
lukkes med enderekkverk – f.eks. ved:
● hjørneoverganger
● åpne fallsteder som oppstår ved flytting av en kla-

treenhet

Rekkverkklemme S

Enderekkverket består av:
● 2 stk. Rekkverkklemme S
● 3 stk. Rekkverksbord 15/3 cm (ved entreprenør)
Montering:
➤ Kil fast rekkverkklemmen på beleggbjelkene (klem-

område 2 til 43 cm).
➤ Sikre hvert av rekkverksbordene med en spiker 28 x 

65 til rekkverksbøylene.

ADVARSEL
Åpent fallsted!
Livsfare på grunn av fall.
➤ Bruk personlig verneutstyr som beskytter 

mot fall  
eller  
monter enderekkverket allerede når plattfor-
mene monteres.

A Rekkverkklemme S
B Rekkverksbrett 15/3 cm (må skaffes til veie av byggherren)

Følg brukerinformasjonen for "Rekkverk-
klemme S"!

9710-372-01

A

B

57999710018  - 02/2010  
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Demontering Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
DemonteringDemontering

Løfte forskalingen av klatreenheten
➤ Sikre arbeidsplattformen med festebolter.

➤ Fest kranopphenget på øyeboltene på forskalingse-
lementet.
På den måten er forskalingselementet sikret slik at 
det ikke kan kante.

➤ Fjern de to øverste rekkverksplankene fra støpe-
plattformen. 

➤ Fjern bjelkeholderne og løft forskalingselementet av 
klatreenheten.

➤ Legg ned forskalingselementet og demonter det.
➤ Fest kranoppheng på festeboltene på vertikalbjel-

ken. 
➤ Løsne boltforbindelsen mellom transportbjelken MF 

og transportbjelken MF.

☞ Viktig:
● Underlaget må være plant og ha tilstrekkelig 

bæreevne!
● Sørg for at det er nok plass til demonterin-

gen.
● Følg kapittelet "Flytting med kran".

Kontroller at festebolten er posisjonert vann-
rett ved å utføre visuell kontroll!

9710-268-02
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58 999710018  - 02/2010

Forskalingseksperten



Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Demontering
➤ Løsne boltforbindelsen mellom justeringsspindelen 
MF og transportbjelken MF.

➤ Løft transportbjelken MF og justeringsspindelen MF 
av klatreenheten og legg dem ned.

Løfte klatreenheten av bygget
➤ Fest klatreenheten med firepunktsoppheng (f.eks. 

Doka fireparts kjetting 3,20m) til kranen
➤ Demonter vindavsvertingen.
➤ Fjern festeboltene (løsnesikring) fra opphengsste-

dene.
➤ Løft hele enheten litt med kranen, og sving den bort 

fra bygget.

➤ Legg ned klatreenheten og demonter den.

➤ Resten av demonteringen gjøres på bakken, i 
omvendt rekkefølge av monteringen.

9710-326-01

9710-335-01

9710-336-01

9710-337-01

9710-338-01
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Generelt Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
GenereltStigesystem
For sikker opp- og nedstigning mellom plattformene.

a ... min. 1 m 
b ... Avsnittshøyde

NB:
Ved oppsetting av stigesystemet må de nasjonale for-
skriftene følges.
Monter sikkerhetsnett i stige- og lukeområder i henhold 
til gjeldende forskrifter.

A Plattformluke B 70/60cm
B XS system-stige 4,40m
C Stigeforlenger XS 2,30m
D Stigeadapter SK
E Stigeadapter XS
F Stigeklemme SK
G Ryggsikring XS

9710-314-01

A

F

B

A

B

C

E

G

ADVARSEL
➤ Stigene XS skal kun brukes i systemet og 

ikke som anleggsstige.

9710-314-02

a

a

b
b
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Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Generelt
a ... min. 1 m 
b ... Avsnittshøyde

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 Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
Feste av stigen

på avsvertingen

➤ Sikre XS system-stigen 4,40m med stigebøyler på 
plattformluken.

➤ Før stigebolter XS gjennom trinnet på stigen og sikre 
på begge sider med fjærsplint d4.

➤ Fest begge stigevangene med stigeklemmene SK 
og rørkoblingene med bolt 48mm 50 på stillas-
røravsvertingen.

ved avsnittshøyder til 3,40 m
Plattformluke B 70/60cm
➤ Sikre XS system-stigen 4,40m med stigebøyler på 

plattformluken.

➤ Skru stigeadapteren SK på plattformbelegget.
➤ Bolt fast XS system-stige 4,40m i stigeadapteren SK 

og sikre på begge sider med fjærsplint d4.

Gjennomgangsluke
➤ Sikre XS system-stige 4,40m med stigeholder SK på 

plattformbelegget.

➤ Skru stigeadapteren SK på plattformbelegget.
➤ Bolt fast XS system-stige 4,40m i stigeadapteren SK 

og sikre på begge sider med fjærsplint d4.

Se brukerinformasjonen "Doka bjelkeforskaling 
Top50" og "Doka kassettforskaling Framax 
Xlife" når det gjelder feste av stigene på forska-
lingen.

☞ Viktig:
➤ Ved monteringen må du sørge for at det er 

en klaring mellom stigen og plattformbeleg-
get på arbeidsplattformen (for arbeidet ved 
forskaling og avforskaling).

J Stigebolt XS

FORSIKTIG
Stigeklemmene SK tar ikke opp vertikalbelast-
ninger!
➤ Stigeklemme SK skal bare brukes sammen 

med stigebolten XS eller adapter XS for 
veggform.

98010-337-01

K

9766-274-02

E Stigebøyle
F Stigeadapter SK

J Stigeholder SK
G Lukehengsel SK 35cm

98010-338-01

E

98010-338-02

F

98010-348-01

JG
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Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Generelt
ved avsnittshøyder over 3,40 m
Plattformluke B 70/60cm
➤ Sikre XS system-stigen 4,40m med stigebøyler på 

plattformluken.
➤ Før stigebolter XS gjennom trinnet på stigen og sikre 

på begge sider med fjærsplint d4.

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

ren XS.

Forlenge stigen
Stiv stigeforlenger
➤ Skyv stigeforlengeren XS 2,30m (C) med festebøy-

lene nedover inn i stigevangene på XS system-stige 
4,40m (B)  og fest dem med det medfølgende skru-
ematerialet (nøkkelvidde: 17 mm).

Den stive forbindelsen mellom de to stigeforlengerne 
XS 2,30m skjer på samme måte.

Uttrekkbar stigeforlenger (tilpasning til bakken)
➤ Ved uttrekking løftes sikringen (I) på stigen (B) , og 

stigeforlengeren XS 2,30m (C) festes i ønsket trinn 
på den andre stigen.
Den uttrekkbare forbindelsen mellom de to stigefor-
lengerne XS 2,30m skjer på samme måte.

Ryggsikring

➤ Fest ryggsikringen XS 1,00m (F) i neste ledige trinn. 
Sikringene (J) hindrer løsning. Fest neste ryggsik-
ring XS 1,00m i neste ledige trinn.

J Stigebolt XS

98010-337-01

K

98010-337-02

Tr625-202-01

B

C

☞ Viktig:
➤ Når det gjelder sikkerhetsteknisk bruk av 

ryggsikringen skal arbeidsmiljøforskrifter i de 
respektive land overholdes.

97
66

-2
73

-0
2

I

B

C

Tr625-201-03

I

C

Tr625-201-02

J

F
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Generelt Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
Transportere, stable og lagre
Vær oppmerksom på merknadene nedenfor i forbin-
delse med lagring og transport av enkeltdeler eller 
komponentgrupper; Da sikres en trygg og skånsom 
behandling av materialet.
● Delene må lastes opp og ned, transporteres og sta-

bles slik at de ikke kan falle ned, kante eller falle fra 
hverandre.

● Delene eller monteringsenhetene må bare legges 
ned på et flatt underlagg som er rent og har tilstrek-
kelig bæreevne.

● Hellingsvinkel β på lasteredskap maks. 30°.
● Delene må ikke kobles fra før de er trygt lagt ned.
● Ved transport på lastebil må delene buntes sammen 

og sikres slik at de ikke kan gli, eller transporteres i 
transportcontainere.

● Beskytt delene slik at de ikke blir skitne. Da får de 
lengre levetid.

● Oversiktlig lagring reduserer monteringstiden.
● Bruk av mellomleggs-trestykker ved lagring og trans-

port reduserer faren for skader.
Avtal tiltak for retur av materialet med den ansvarlige 
Doka-avdelingen.
64 999710018  - 02/2010
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Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Generelt
Doka sjaktplattform

Klatreforskaling for innvendige sjak-
ter
Doka sjaktbjelker gjør det mulig med enkel og rask flyt-
ting med bare ett kranløft – det økonomiske systemet 
for forskaling av innvendige sjakter.

Et gjennomtenkt byggesettsystem
● Gjør det mulig med enkel tilpasning til ethvert bygg-

mål takket være uttrekkbare sjaktbjelker
● Gir enkel og rask montering
● Har støtte for plassering av hengeplattform

Enkel betjening
● hurtig forskaling og avforskaling uten kran
● Reduserer krantiden takket være rask flytting av hele 

enheten (plattform med sjaktforskaling)

Enkelt oppheng
● Gir maks. sikkerhet
● Med opphengshode eller vippelabb

Ta hensyn til brukerinformasjonen "Doka sjakt-
plattform".

TR623-200-07
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Generelt Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
Doka servicetilbud

Doka "Klar til bruk"-service

Bruksferdig forskaling også til  
uvanlige oppgaver
Uansett hva du skal lage i betong, lager Doka "Klar til 
bruk"-service alltid en passende forskaling: raskt og i 
garantert Doka-kvalitet.
Proffene i Dokas "klar til bruk"-service planlegger og 
bygger bruksferdige standard-forskalinger og spe-
sialforskalinger nøyaktig etter dine krav.
Direkte "just-in-time"-levering til bruksstedet sparer 
plass på byggeplassen og reduserer også planleg-
gings- og monteringskostnader.

Kort monteringstid takket være prefabrikerte 
plattformbelegg
Prefabrikerte plattformbelegg gir mange fordeler:
● Forhåndsmontering på fabrikken eller byggeplassen 

sparer kostnader.
● Arbeidsforberedelsene gir rasjonell montering.
● Bruk av innrettingsplater gir nøyaktig montering.
● Ingen plassproblemer.
● Improvisering på byggeplassen er ikke nødvendig.
● Monteringstiden på byggeplassen reduseres.
● Klatrestillaset er raskt å bruke.
● Lite transportvolum.

Doka kundeopplæring

Forskalingsopplæring lønner seg
Forskalingsarbeidet utgjør de høyeste lønnskostnade-
ne ved oppføring av betongbygg. Moderne forskalings-
utstyr gjør det enklere å rasjonalisere. Men også en 
effektiv forbedring av hele byggeprosessen kan gi 
resultatforbedringer som virkelig monner.
For å oppnå dette trengs det ikke bare bedre utstyr, 
men også bedre kunnskap om utstyret. Her kan Doka 
hjelpe med et opplæringsprogram, slik at alle på bygge-
plassen bidrar til å øke effektiviteten og senke kostna-
dene.
Doka kundeopplæring tar for seg sikkerhet, håndtering 
og optimalisering av forskalingsutstyret. Dermed økes 
arbeidssikkerheten på byggeplassen.
Dokas opplæringsprogram fortjener din interesse.
Ditt nærmeste Doka-kontor kan gir deg nærmere 
informasjon om Dokas opplæringstilbud.
66 999710018  - 02/2010
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Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Produktoversikt
Art. nr.[kg] Art. nr.[kg]
ProduktoversiktDoka klatresystemerKlatreforskaling MF240

Horisontalprofil MF med rekkverk 88,5 581618000
Horizontal profile MF with handrail post

Vertikalprofil MF80 44,0 580652000
Vertical profile MF80

Vertikalprofil MF160 116,0 580660000
Vertical profile MF160

MF trykkstøtte lang 24,7 580653000
Pressure strut MF long

MF trykkstøtte kort 17,7 580654000
Pressure strut MF short

Trykkspindel MF240 26,0 580680000
Pressure spindle MF240

Transportbjelke MF 32,3 580656000
Travelling gear MF

Justerspindel MF 3,00m 23,0 580657000
Plumbing spindle MF 3.00m

Justerspindel MF 4,50m 46,0 580664000
Plumbing spindle MF 4.50m

Vertikal bjelke MF 3,00m 76,8 580658000
Vertical waling MF 3.00m

Vertikal bjelke MF 4,50m 123,8 580663000
Vertical waling MF 4.50m

Galvanisert
Lengde: 251 cm
Høyde: 155 cm

Galvanisert
Høyde: 213 cm

Galvanisert
Høyde: 208 cm

Galvanisert
Lengde: 252,9 cm

Galvanisert
Lengde: 183,2 cm

Galvanisert
Høyde: 166 - 226 cm

Galvanisert
Lengde: 128 cm
Høyde: 22 cm

Lengde: 166-229 cm

Galvanisert
Lengde: 262 - 345 cm

Galvanisert

Galvanisert
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Produktoversikt Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
Art. nr.[kg] Art. nr.[kg]

Bjelkeforlenger MF 41,5 580659000
Vertical waling extension MF

Hengeprofil MF 43,0 580668000
Suspension profile MF

Støpebrakett MF75 19,0 580669000
Screw-on access bracket MF75

Distanseprofil MF 7,8 580670000
Distance profile MF

Vinkelplate MF 4,5 580672000
Swivel plate MF

Bjelkeholder 8 2,7 582751000
Brace stirrup 8

Sikringsplate for spennbøyle 8 0,05 582753000
Safety plate for brace stirrup 8

Start-blokk MF 23,2 580678000
Starter block unit MF

Vindavsverting MF/150F/K 6,00m 4,7 580665000
Wind bracing MF/150F/K 6.00m

Vindavsverting MF 6,00m 4,3 580677000
Wind bracing MF 6.00m

Bjelke-til-konsoll holder 9-15cm 2,7 580625000
Waling-to-bracket holder 9-15cm

Bjelke-til-konsoll holder 2,5 580526000
Waling-to-bracket holder

Rekkverkklemme S 11,5 580470000
Handrail clamp S

Universal rekkverkholder 3,0 580478000
Universal railing shackle

Doka fireparts kjetting 3,20m 15,0 588620000
Doka 4-part chain 3.20m

Galvanisert
Høyde: 144 cm

Høyde: 368 cm

Galvanisert
Lengde: 113 cm
Høyde: 152 cm

Lengde: 71 cm

Galvanisert
Lengde: 29 cm
Høyde: 20 cm

Galvanisert
Bredde: 19 cm
Høyde: 46 cm
Nøkkelåpning: 30 mm

Rød pulverlakkert
Lengde: 23 cm

Galvanisert
Lengde: 143 cm
Bredde: 19 cm

Galvanisert

Galvanisert

Galvanisert

Galvanisert
Lengde: 26 cm
Høyde: 31 cm

Galvanisert
Høyde: 123 - 171 cm

Galvanisert
Høyde: 20 cm

Observer bruksveiledningen!
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Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Produktoversikt
Art. nr.[kg] Art. nr.[kg]

Kran-wire 3,50m 8,8 580461000
Crane sling 3.50m

Fjernstyrt anhukeautomat Fix-De-Fix 3150kg 27,0 586014000
Fix-De-Fix remote uncoupling system 3150kg

Stillasrør 48,3mm 1,00m 3,6 682014000
Stillasrør 48,3mm 1,50m 5,4 682015000
Stillasrør 48,3mm 2,00m 7,2 682016000
Stillasrør 48,3mm 2,50m 9,0 682017000
Stillasrør 48,3mm 3,00m 10,8 682018000
Stillasrør 48,3mm 3,50m 14,0 682019000
Stillasrør 48,3mm 4,00m 14,4 682021000
Stillasrør 48,3mm 4,50m 18,0 682022000
Stillasrør 48,3mm 5,00m 18,0 682023000
Stillasrør 48,3mm 5,50m 19,8 682024000
Stillasrør 48,3mm 6,00m 21,6 682025000
Stillasrør 48,3mm .....m 3,6 682001000
Scaffold tube 48.3mm

Rørkobling med bolt 48mm 50 0,84 682002000
Rørkobling med bolt 48mm 95 0,71 586013000
Screw-on coupler

Dreiekobling 48mm 1,5 582560000
Swivel coupler 48mm

GF verktøykasse 6,5 580390000
Tool box GF
Inngår som del av leveransen:
(A) Skralle 1/2" 0,73 580580000

Galvanisert
Lengde: 30 cm

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

Tilleggsverktøy MF 4,1 580682000
Additional tools MF
Består av:
(A) Skralle 3/4" 1,5 580894000

Galvanisert
Lengde: 50 cm

(B) Koppnøkkel 17 1/2" 0,07 580685000
(C) Koppnøkkel 50 3/4" 0,81 581449000
(D) Forlenger 20cm 3/4" 0,68 580683000
(E) Overgang A 1/2"x 3/4" 0,18 580684000
(F) Universal konusnøkkel 15,0/20,0 0,90 581448000

Galvanisert
Lengde: 9 cm
Nøkkelåpning: 50 mm

Koppnøkkel hylse 24 1/2" L 0,30 586364000
Nut for box spanner 24 1/2" L

Fastnøkkel 24 0,25 582839000
Combination wrench 24

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

Diameter: 16 cm
Observer bruksveiledningen!

Observer bruksveiledningen!

Galvanisert

Galvanisert
Nøkkelåpning: 22 mm

Galvanisert
Nøkkelåpning: 22 mm

Galvanisert
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Produktoversikt Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240
Art. nr.[kg] Art. nr.[kg]

Stigesystem XS

Mannehull B 70/60cm 22,0 581530000
Manhole B 70/60cm

Omslagshengsel SK 35cm 0,30 581533000
Cover hinge SK 35cm

XS system-stige 4,40m 33,2 588640000
System ladder XS 4.40m

XS stigeforlenger 2,30m 19,1 588641000
Ladder extension XS 2.30m

Stigeklemme SK 0,23 581239000
Ladder clamp SK

Stigebolt XS 0,85 581561000
Ladder bolt XS

Stigeholder SK 0,36 581532000
Ladder holder SK

Stigeadapter SK 2,3 581531000
Ladder adapter SK

Stigeadapter XS 5,0 588673000
Ladder adapter XS

Adapter XS for veggform 20,8 588662000
Connector XS Wall formwork

Ryggsikring XS 1,00m 16,5 588643000
Ryggsikring XS 0,25m 10,5 588670000
Ladder cage XS

Ankersystem 15,0

Universal klatrekonus 15,0 1,3 581977000
Universal climbing cone 15.0

Foringshylse K 15,0 0,03 581976000
Sealing sleeve K 15.0

Forløpskon for matrisevegger MF 15,0 1,5 581928000
Fair-faced concrete positioning cone MF 15.0

Tetteskive 53 0,003 581838000
Sealing disk 53

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

Galvanisert

Galvanisert

Galvanisert
Lengde: 8 cm

Galvanisert
Lengde: 51 cm

Galvanisert

Galvanisert

Galvanisert
Høyde: 50 cm

Galvanisert
Bredde: 89 cm
Høyde: 63 cm

Galvanisert

Galvanisert
Lengde: 13 cm
Diameter: 5 cm
Verktøy: Universal konusnøkkel 
15,0/20,0

Oransje
Lengde: 12 cm
Diameter: 6 cm

Galvanisert
Lengde: 12,6 cm
Diameter: 5,3 cm
Verktøy: Universal konusnøkkel 
15,0/20,0

Svart
Diameter: 5,3 cm
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Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 Produktoversikt
Art. nr.[kg] Art. nr.[kg]

Plastkon for matrisebetong 52mm 0,01 581850000
Fair-faced concrete plug 52mm plastic

Konusskrue B 7cm 0,86 581444000
Cone screw B 7cm

Finerhull foring for konus 15,0 0,38 580220000
Form-ply protector for cone 15.0

Forløpsklemme M30 0,19 581833000
Positioning clamp M30

Posisjoneringsplate M30 0,25 581975000
Positioning disk M30

Stop anker 15,0 11,5cm 0,77 581868000
Stop anchor 15.0 11.5cm

Stop anker 15,0 16cm 0,83 581997000
Stop anchor 15.0 16cm

Stop anker 15,0 40cm 1,4 581999000
Stop anchor 15.0 40cm

Stop anker tosidig 15,0 20cm 1,1 581820000
Stop anchor double-ended 15.0 20cm

Vegganker 15,0 15cm 1,5 581893000
Wall anchor 15.0 15cm

Grisehale anker 15,0 0,92 581984000
Pigtail anchor 15.0

Stag 15,0mm galvanisert 0,50m 0,72 581821000
Stag 15,0mm galvanisert 0,75m 1,1 581822000
Stag 15,0mm galvanisert 1,00m 1,4 581823000
Stag 15,0mm galvanisert 1,25m 1,8 581826000
Stag 15,0mm galvanisert 1,50m 2,2 581827000
Stag 15,0mm galvanisert 1,75m 2,5 581828000
Stag 15,0mm galvanisert 2,00m 2,9 581829000
Stag 15,0mm galvanisert .....m 1,4 581824000
Stag 15,0mm ubehandlet 0,50m 0,73 581870000
Stag 15,0mm ubehandlet 0,75m 1,1 581871000
Stag 15,0mm ubehandlet 1,00m 1,4 581874000
Stag 15,0mm ubehandlet 1,25m 1,8 581886000
Stag 15,0mm ubehandlet 1,50m 2,1 581876000
Stag 15,0mm ubehandlet 1,75m 2,5 581887000
Stag 15,0mm ubehandlet 2,00m 2,9 581875000
Stag 15,0mm ubehandlet 2,50m 3,6 581877000
Stag 15,0mm ubehandlet 3,00m 4,3 581878000
Stag 15,0mm ubehandlet 3,50m 5,0 581888000
Stag 15,0mm ubehandlet 4,00m 5,7 581879000
Stag 15,0mm ubehandlet 5,00m 7,2 581880000
Stag 15,0mm ubehandlet 6,00m 8,6 581881000
Stag 15,0mm ubehandlet 7,50m 10,7 581882000
Stag 15,0mm ubehandlet .....m 1,4 581873000
Tie rod 15.0mm

Stagnøkkel 15,0/20,0 1,9 580594000
Tie rod wrench 15.0/20.0

Stagmutter 15,0 0,91 581966000
Super plate 15.0

Plastrør 22mm 2,50m 0,45 581951000
Plastic tube 22mm 2.50m

Universal konus 22mm 0,005 581995000
Universal cone 22mm

Grå

rød
Lengde: 10 cm
Diameter: 7 cm
Nøkkelåpning: 50 mm

Nøkkelåpning: 70 mm

Galvanisert
Diameter: 4 cm

Galvanisert
Diameter: 9 cm

Ubehandlet

Ubehandlet

Ubehandlet

Ubehandlet
Spesiallengder kan bestilles på spe-
sialart.nr. 580100000 ved å oppgi be-
tegnelse og ønsket lengde i mm.

Galvanisert

Ubehandlet
Lengde: 67 cm

Galvanisert
Lengde: 37 cm
Diameter: 8 cm

Galvanisert
Høyde: 6 cm
Diameter: 12 cm
Nøkkelåpning: 27 mm

Grå
Diameter: 4 cm
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Klatreforskaling MF 240 –
kranklatreforskaling for bygg med alle typer former og hellinger

Klatreforskalingen MF 240 muliggjør regelmessige arbeidssykluser for alle høye bygg. 
Siden den er enkel å montere, har den et stort bruksområde og kan brukes i flere situasjoner.

Doka klatreforskaling MF 240 kan leies eller kjøpes.
Hos alle Doka-filialer.

Du er velkommen til å ringe oss!

Det sentrale produksjonsverket Amstetten i Doka-konsernet

Finland

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

Danmark

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

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

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

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

Doka GmbH
Josef Umdasch Platz 1

A 3300 Amstetten/Østerrike
Telefon: +43 (0)7472 605-0
Telefax: +43 (0)7472 64430

E-Mail: info@doka.com
www.doka.com

Norge

Doka Norge AS
Heggstadmoen 4
7080 Heimdal
Tel.: +47 72 89 38 10
Fax +47 72 89 38 11
E-Mail: Norge@doka.com

Representanter I følgende land:

Thailand
Tsjekkia
Tunisia
Tyskland
Tyrkia
Ukraina
Ungarn
USA
Vietnam

Doka internasjonalt  

Sverige

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

ISO 9001
Sertifisert etter
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