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Indicaţii elementare de siguranţă

Grupuri de utilizatori

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

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

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

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

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

Evaluarea riscului

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

Observaţii referitoare la acest 
document

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

 ▪ Descrierile şi animaţiile din acest document, 
respectiv aplicaţie sunt prezentate cu titlu de 
exemplu şi de aceea nu sunt întotdeauna com-
plete din punct de vedere al echipamentelor de 
siguranţă.
Elementele de siguranţă care eventual n-au fost pre-
zentate în aceste descrieri, animaţii şi video-uri tre-
buie utilizate de client conform respectivelor preve-
deri.

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

Planificare

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

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

Reglementări / protecţia muncii

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

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

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

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

 ▪ Stabilitatea şi portanţa tuturor componentelor şi uni-
tăţilor trebuie asigurată în orice etapă a construcţiei!

 ▪ Este interzis accesul pe ieșirile în consolă, elemen-
tele de compensare etc. până nu se iau măsuri 
corespunzătoare pentru asigurarea stabilității (de ex. 
prin ancorări).

 ▪ Instrucţiunile tehnice de funcţionare, Indicaţiile pri-
vind siguranța și Indicațiile privind încărcările trebuie 
considerate şi respectate cu exactitate. Nerespecta-
rea acestora poate provoca atât accidente şi vătă-
mări grave ale sănătăţii (pericol de moarte), cât şi 
pagube materiale considerabile.

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

 ▪ Clientul trebuie să ia în considerare toate condiţiile 
meteorologice, atât în ceea ce priveşte dispozitivul 
ca atare, cât şi utilizarea şi depozitarea acestuia (de 
ex. suprafeţe alunecoase, pericol de alunecare, 
influenţa vântului etc.) şi să ia măsuri preventive 
pentru asigurarea dispozitivului, resp. a zonei adia-
cente, precum şi pentru protecţia angajaţilor.

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

 ▪ Sudarea şi încălzirea produselor Doka, mai ales a 
pieselor de ancorare, suspendare, îmbinare şi a pie-
selor turnate etc. sunt strict interzise.
Sudarea produce grave modificări de structură asu-
pra materialelor acestor elemente constructive. 
Acest lucru duce la o scădere dramatică a sarcinilor 
de rupere, ceea ce reprezintă un risc considerabil 
pentru securitate.
Scurtarea tijelor de ancorare cu flexul este permisă 
(căldura se aplică numai la capătul tijei), totuşi tre-
buie avut în vedere ca scânteile formate să nu încăl-
zească alte tije de ancorare şi implicit să le deterio-
reze.
Este permisă doar sudarea acelor articole menţio-
nate în mod expres în documentaţiile Doka.

Montajul

 ▪ Starea tehnică a materialului/sistemului trebuie veri-
ficată de către client înainte de utilizare. Trebuie 
excluse de la utilizare piesele avariate, deformate şi 
cele slăbite din cauza uzurii, coroziunii sau putrezirii 
(de ex. atacul fungic).

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

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

 ▪ Modificarea produselor Doka este interzisă şi consti-
tuie riscuri pentru siguranţă.

Cofrarea

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

Betonarea

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

Decofrarea

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

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

 ▪ La decofrare, nu periclitaţi stabilitatea construcţiei, a 
schelei sau a elementelor de cofraj!



6 999718021 - 03/2021 

Informaţii pentru utilizator Turn de acces 250

Transportul, stivuirea şi depozitarea

 ▪ Respectaţi toate prevederile naţionale specifice, 
aplicabile în ceea ce priveşte transportul cofrajelor şi 
al schelelor. În cazul sistemelor de cofrare este obli-
gatorie utilizarea mijloacelor de prindere specificate.
În cazul în care tipul mijlocului de prindere nu este 
definit în prezentul document, clientul va trebui să 
folosească mijloace de prindere adecvate respecti-
vei situaţii de utilizare şi conforme cu prevederile 
aplicabile.

 ▪ La mutarea prin ridicare trebuie să vă asiguraţi că 
unitatea de mutare şi componentele acesteia pot 
prelua forţele care intervin.

 ▪ Îndepărtaţi elementele libere sau asiguraţi-le împo-
triva alunecării şi a căderii!

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

Întreţinerea

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

Diverse

Greutăţile indicate sunt valori medii calculate pornind 
de la materialul nou şi pot diferi în funcţie de toleranţele 
materialului. În plus, greutăţile pot diferi din cauza mur-
dăriei, pătrunderii umezelii etc.
Ne rezervăm dreptul la modificări în decursul dezvoltă-
rii tehnice.

Simboluri 

În prezentul document sunt utilizate următoarele sim-
boluri:

PERICOL
Această indicaţie avertizează asupra unei 
situaţii extrem de periculoase, în care neres-
pectarea indicaţiei va duce la deces sau 
răniri grave, cu urmări ireversibile.

AVERTIZARE
Această indicaţie avertizează asupra unei 
situaţii periculoase, în care nerespectarea 
indicaţiei poate duce la deces sau răniri 
grave, cu urmări ireversibile.

ATENŢIE
Această indicaţie avertizează asupra unei 
situaţii periculoase, în care nerespectarea 
indicaţiei poate duce răniri uşoare, cu urmări 
reversibile.

MENŢIUNE
Această indicaţie avertizează asupra situaţi-
ilor, în care nerespectarea indicaţiei poate 
duce la defecţiuni sau pagube materiale.

INSTRUCŢIUNI 
Indică faptul că utilizatorul trebuie să exe-
cute anumite operaţii.

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

Recomandare
Atrage atenţia asupra unor indicaţii speciale 
necesare pentru utilizare.

Trimitere
Face trimitere la alte documente.
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Serviciile Doka

Vă susţinem în fiecare fază a 
proiectului

 ▪ Succes garantat al proiectului, cu produse şi servicii 
din aceeaşi sursă.

 ▪ Asistenţă competentă, de la proiectare până la mon-
taj, direct pe şantier.

Performanță în toate fazele proiectului

Consultanță în cadrul proiectului încă de la înce-
put
Fiecare proiect este unic şi necesită soluţii specifice. 
Echipa Doka vă stă alături la lucrările de cofrare, cu 
servicii de consultanţă, proiectare şi service la faţa 
locului, pentru a vă putea pune în practică proiectele 
într-o modalitate sigură şi eficace. Doka vă sprijină cu 
servicii individuale de consultanţă şi cursuri personali-
zate.

Proiectare eficientă, pentru o derulare sigură a 
proiectului
Soluţii de cofrare eficiente se pot dezvolta doar dacă 
se înţeleg bine cerinţele proiectului şi procesele din 
şantier. Această înţelegere reprezintă baza pentru 
serviciile de inginerie ale firmei Doka.

Optimizarea proceselor de construcţie cu Doka
Doka oferă instrumente speciale care ajută la imple-
mentarea transparentă a proceselor. Procesele de 
betonare pot fi accelerate, stocurile pot fi optimizate, 
iar proiectarea soluţiilor de cofrare poate fi organizată 
mai eficient.

Cofraj special şi montare la faţa locului
În completarea sistemelor de cofrare, Doka oferă uni-
tăţi de cofrare speciale, adaptate cerinţelor individu-
ale. În plus, personalul special instruit oferă asistență 
la montarea schelelor și cofrajelor pe şantier.

Disponibilitate la timp
Pentru derularea în timp util şi la costuri eficiente a 
unui proiect, disponibilitatea cofrajelor reprezintă un 
factor esenţial. Printr-o reţea logistică la nivel mondial, 
cantităţile de cofraje necesare sunt livrate la momentul 
convenit.

Serviciul de închiriere şi de recondiţionare
Materialul de cofrare se poate închiria, pentru un pro-
iect anume, din stocul de echipamente Doka, foarte 
bine dotate. Service-ul Doka curăță și recondiționează 
materialul Doka sau al clientului.

Ofertare Pregătirea 
lucrărilor

Execuţia con-
strucţiei

Finalizarea pro-
iectului

Tehnologia
 ▪ Planificarea execuției
 ▪ Planificarea etapelor
 ▪ Modelarea structurii / proiectare 3D
 ▪ Planuri de asamblare
 ▪ Calcule statice

Consiliere şi instruire
 ▪ Prelucrarea proiectului în şantier
 ▪ Instructor de montaj
 ▪ Training şi Consultanță

Optimizarea proceselor
 ▪ Serviciul Concremote
 ▪ Platforma myDoka
 ▪ Software de proiectare
 ▪ Managementul şantierului

Serviciu de preasamblare şi 
montaj

 ▪ Serviciul de preasamblare
 ▪ Serviciul de asistență la mon-

taj

Logistică
 ▪ Organizarea transportului şi cheltuieli 

de transport

Serviciul de închiriere şi de recondiţionare
 ▪ Serviciu de închiriere
 ▪ Returnarea cofrajelor
 ▪ Serviciu de întreţinere a echipamente-

lor & pachete de service
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Marcarea turnului de acces (sarcini admise)
Este posibil ca norme naţionale să stipuleze obligativi-
tatea marcării sarcinilor admise pe turnurile de acces. 
Următorul formular poate fi utilizat ca model. Trebuie 
ţinut cont de eventuale adaptări necesare la legile, nor-
mele şi standarde specifice ţării respective.
Înainte de aplicarea marcajului: Verificarea montării 
corecte conform legilor, normelor şi standardelor în 
vigoare, trebuie facută de către o persoană cu califica-

rea necesară din cadrul firmei responsabile cu monta-
rea.

Notă:
Doka nu efectuează lucrări de montaj şi nici recepţii 
de montaj.

Firma de construcţie / şantierul

NOTĂ CU PRIVIRE LA ÎNCĂRCARE

Turn de acces 250

Sarcină nominală raportată la suprafaţă:

2,0 kN/m2

(repartizată pe toate treptele şi platformele turnului în interiorul unei înălţimi de 10 m)

Sarcină utilă totală maximă:

25 kN (cca. 25 persoane)

Înălţimea maximă a turnului de acces:

100 m

Pentru note detaliate despre utilizare, vezi Informaţiile pentru utilizator, respectiv documentele planului

Data Nume



Informaţii pentru utilizator Turn de acces 250

9999718021 - 03/2021

Descrierea sistemului

Pentru accesul rapid şi sigur la 
locurile de muncă de la înălţime

Turnul de acces se poate asambla rapid din ramele de 
1,20m ale schelei portante Staxo şi elemente pentru 
scară premontate. Ieşirile intermediare asigură accesul 
sigur la toate nivelurile de lucru. În funcţie de locul de 
utilizare, turnul de acces este fixat de construcţie şi 
corespunde cerinţelor în vigoare privind siguranţa mun-
cii (clasa B conform EN 12811-1).

Gamă variată de utilizări

Componente de sistem utilizabile:
 ▪ Schela portantă Staxo 100
 ▪ Schela portantă Staxo 100 eco
 ▪ Schela portantă Staxo
 ▪ Schela portantă d2
 ▪ Schela portantă Aluxo
Se pot utiliza pe cel mai îngust spaţiu:
 ▪ Dimensiune sistem: 1,52 x 2,50 m
 ▪ Dimensiune liberă minimă: 1,67 x 2,65 m

Eficienţă economică ridicată

Muncă mai uşoară pentru angajaţii dvs. prin:
 ▪ construcţia ergonomică
 ▪ urcare şi coborâre care necesită mai puţin efort fizic 

decât scările
 ▪ spaţiu suficient de deplasare chiar şi în cazul circula-
ţiei în ambele sensuri

Utilizare optimă a echipamentului:
 ▪ Din acelaşi material se pot construi mese de cofrare 
şi turnuri de preluare a încărcărilor.

Montaj practic

 ▪ Puţine piese componente
 ▪ Necesar minim de scule - este necesar doar un cio-

can

Montajul standard

 ▪ Înălţimea maximă a turnului de acces: 100 m
 ▪ Turnul de acces poate prelua o sarcină repartizată 

uniform de 2,0 kN/m2 pe toate treptele şi platfor-
mele turnului în interiorul unei înălţimi de 10 m.

 ▪ Sarcină utilă totală maximă: 25 kN (cca. 25 per-
soane)

 ▪ Sarcină verticală admisă per picior: 35 kN

9718-239-01
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Turn de acces 250 în detaliu

Rampă de scară Alu 250

Se agaţă în ramele 1,20m ale schelelor portante 
Staxo 100, Staxo 100 eco, Staxo, Aluxo şi d2.
Blocajul cu pană asigură rampa de scară împotriva ridi-
cării şi a deplasării. Singura unealtă – un ciocan.

Montant balustradă exterior 250

Montantul balustradă exterior 250 este fixat în bolţurile 
de blocare ale ramelor de 1,20m ale schelei portante.

Montant balustradă interior 250

Montantul balustradă interior 250 este fixat pe rampa 
de scară Alu 250.

A Rampă de scară Alu 250
B Montant balustradă exterior 250
C Montant balustradă interior 250
D Balustradă de acces 250
E Element scară acces 250
F Montant balustradă platformă 250

9718-100

B
A

C

F

E

D

9718-240-01

9718-241-01

9718-241-01
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Balustradă de acces 250

Balustrada de acces 250 este fixată de bolţurile de blo-
care ale ramelor de 1,20m ale schelei portante. 
Aceasta permite o ieşire şi intrare fără probleme în tur-
nul de acces Doka 250 la urcare, la ieşirea intermediară 
şi la ieşirea de sus.

Element scară acces

Asigură rigidizarea celor două rame de jos ale schelei 
portante pe partea de intrare şi la ieşirile intermediare. 
Se introduce la cele două picioare pe bolţurile de blo-
care ale ramelor schelei portante.

Montant balustradă platformă 250

ca balustradă la capătul platformei

Se agaţă de rama schelei portante la înălţimea punctu-
lui de întoarcere a scării.

ca siguranţă pentru ieşire

Fixat de tija de ancorare şi asigurat.

9718-241-01

9718-242-01

97
18

-2
39

-0
2

9718-239-03
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Caracteristicile produsului schelă portantă Doka

Piese de legătură integrate la schela 
portantă Staxo 100, Staxo şi Aluxo

 ▪ Legătura rigidă a ramelor se realizează prin interme-
diul arcului de siguranţă captiv cu bolţ de siguranţă 
integrat. Fixarea şi desprinderea dintr-o singură miş-
care – fără scule.

Mod de utilizare la supraînălţare

Funcţie pentru montarea elementelor de 
sprijinire

Arc de siguranţă galben apăsat înspre interior= mufă 
de legătură nefixată.

Mod de utilizare la montarea pieselor de cap

Arc de siguranţă albastru apăsat înspre interior.

Sistem de îmbinare la schela 
portantă d2 şi Staxo 100 eco

 ▪ Îmbinare simplă şi sigură cu mufă de cuplare şi bolţ 
cu arc de siguranţă 16 mm.

1) Fixaţi mufa de cuplare cu bolţul cu arc de siguranţă 
16mm în rama de sus.

2) Introduceţi mufa de cuplare în rama de jos.
3) Fixaţi cu bolţul cu arc de siguranţă 16mm.

arc de siguranţă galben apăsat 
înspre exterior

= mufă de legătură fixată

Arc de siguranţă albastru apăsat 
înspre exterior

= rame îmbinate rigid

E Mufă de legătură
F Arc de siguranţă galben
G Arc de siguranţă albastru

E Mufă de legătură
F Arc de siguranţă galben

98
00

3-
22

9-
01

E

F

98
00

3-
22

9-
04

G

98
00

3-
22

9-
02

F

E

G Arc de siguranţă albastru

A Mufă de cuplare
B Bolţ cu arc de siguranţă 16mm
C Rama de sus

98003-229-03

G

9718-218-01

A

B

C
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Bolţul cu clichet de blocare 

 ▪ Sistem de îmbinare de calitate dovedită (nu se poate 
pierde)

 ▪ Asigură montantul balustradă interior, balustrada de 
acces şi elementul scară acces 250

 ▪ Două poziţii definite (închis-deschis)

Prinderea elementelor de cuplare 

a ... max. 16 cm (excepţie: racordul ţevii în scopuri constructive, de 
ex. țeava de eșafodaj mediană la ieşirea de sus)

1) Fără îmbinare conform EN 12812 (DIN EN 74). Nu este permisă 
aplicarea altor încărcări paralel cu ţevile Staxo, respectiv Aluxo.

închis deschis

Poz. Staxo 100, 
Staxo

Aluxo, 
Staxo 100 eco d2

A
Brăţară orientabilă 

racordare
48/76mm 1)

Brăţară orientabilă 
racordare

48/76mm 1)

Brăţară orientabilă 
racordare

48/60mm resp. 
Brăţară normal 

racordare 48/60mm

B

Element de cuplare 
orientabil 48mm 

resp.
racord normal 

48mm

Element de cuplare 
orientabil 48mm 

resp.
racord normal 

48mm 1)

Element de cuplare 
orientabil 48mm 

resp.
racord normal 

48mm

Respectaţi următoarele informaţii pentru utili-
zatori: 
- Schela portantă 100 
- Schela portantă 100 eco 
- Schela portantă Staxo 
- Schela portantă Aluxo 
- Schela portantă d2

98003-223-01

98003-222-01

a

a

B

A
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Informaţii pentru utilizator Turn de acces 250

Montajul
Montarea se explică folosind Staxo 100 ca exemplu.

Indicaţii generale

➤ Introduceţi ramele Staxo 100, Staxo şi Aluxo cu arcul 
de siguranţă galben în partea de jos, respectiv cadrul 
de bază d2 şi Staxo 100 eco cu bolţul de blocare în 
partea de sus.

➤ În rama de la bază introduceţi piesele de picior. La 
Staxo 100, Staxo şi Aluxo, deschideţi, în acest scop, 
arcurile de siguranţă galbene.

➤ Introduceţi montantul balustradă exterior şi balus-
trada de acces 250 pe bolţul de blocare.

➤Asiguraţi montantul balustradă exterior şi balustrada 
de acces 250 prin închiderea siguranței gravitațio-
nale.

➤ În cazul în care ramele trebuie suprapuse, fixaţi buc-
şele de legătură = împingeţi în exterior arcurile de 
siguranţă galbene.

Montarea primului nivel

➤Montaţi picioarele cu tijă reglabilă.
➤ Îmbinaţi rama schelei portante cu montantul balus-

tradă exterior 250 şi balustrada de acces 250.

➤Aşezaţi rampa de scară Alu 250 pe ţevile transver-
sale ale ramelor schelei portante şi fixaţi cu pene.

➤Fixați montantul balustradă interior 250 pe rampa de 
scară Alu 250.

Montarea nivelului median

➤Fixați alte rame în continuare şi îmbinaţi-le cu mon-
tanţii de balustradă exteriori 250 (contravântuirea 
continuă sus).

➤Agăţaţi două elemente pentru scara de acces 250 pe 
partea de acces în bolţul cu clichet de blocare a 
ramelor.

➤Aşezaţi rampa de scară Alu 250 ca la primul etaj şi 
fixaţi.

➤Montantul balustradă platformă 250 se agaţă pe par-
tea cu punctul de întoarcere al scării.

➤Se montează montantul balustradă interior 250 pe 
rampa de scară Alu 250.

MENȚIUNE
➤ În cazul montajului la locul de utilizare turnul 

de acces trebuie ancorat de construcţie în 
permanenţă. În caz contrar, se transportă 
tronsoane de max. 10 m înălţime la locul uti-
lizării, se asamblează şi se ancorează.

➤Schelele, respectiv turnurile de acces, mai 
ales schelele incomplete trebuie marcate în 
timpul instalării, mutării şi demontării cu un 
indicator "Accesul interzis" aplicat într-o 
poziţie adecvată.

MENȚIUNE
➤Nu lubrifiaţi cu ulei sau unsoare îmbinările 

cu pană.

9718-241-01

A
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D

B

E

F

9718-243-01

H

B
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F
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Montarea următoarelor  secţiuni de 
scară

➤ Începând cu a treia secţiune, se recomandă monta-
rea la sol. Montajul se realizează conform descrierii 
pentru nivelul median. Secţiunile gata montate se 
ataşează – rotite la 180° - cu ajutorul macaralei.

Nivelul median pentru ieşirea intermediară:  Pe 
partea cu ieşirea, montaţi în locul montantului balus-
tradă exterior 250, balustrada de acces 250.

Montarea ultimului nivel de sus

➤ Îmbinaţi rama schelei portante cu montantul balus-
tradă exterior 250 şi balustrada de acces 250.

➤Montantul balustradă platformă 250 se agaţă pe par-
tea cu ieşirea.

➤Se fixează tija de ancorare 48,3mm 3,00m cu un 
racord normal 48mm în mijloc, de ţevile transversale 
ale ramelor.

➤Se fixează montantul balustradă platformă 250 supli-
mentar de tija de ancorare şi de stâlpul balustradei 
platformei pe partea cu ieşirea şi se asigură cu un 
racord normal 48mm împotriva alunecării.

9718-244-01

A Picior tijă reglabilă
B Cadre de bază
C Montant balustradă exterior 250
D Balustradă de acces 250
E Rampă de scară Alu 250
F Montant balustradă interior 250
G Element scară acces
H Montant balustradă platformă 250
I Ţeavă eşafodaj 48,3 mm 3,00m
J Racord normal 48mm
K Stâlp

9718-245-01

J

J

I
C

B

H

K

D

H
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Informaţii pentru utilizator Turn de acces 250

Necesarul de material

Tabelul de mai sus conţine necesarul de material – primul nivel, numărul corespunzător de nivele intermediare şi nivelul de sus – pentru înălţimea 
corespunzătoare a turnului.

Primul nivel Nivel de mijloc
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Eşafodaje alternative
 ▪ Staxo 100
 ▪ Staxo
 ▪ Aluxo

 ▪ Staxo 100 eco
 ▪ d2
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3,6 3 3 6 2 4 2 1 3 4 8 8 12 24
4,8 4 4 8 2 5 2 1 3 4 10 10 16 32
6,0 5 5 10 2 6 2 1 3 4 12 12 20 40
7,2 6 6 12 2 7 2 1 3 4 14 14 24 48
8,4 7 7 14 2 8 2 1 3 4 16 16 28 56
9,6 8 8 16 2 9 2 1 3 4 18 18 32 64
10,8 9 9 18 2 10 2 1 3 4 20 20 36 72
12,0 10 10 20 2 11 2 1 3 4 22 22 40 80
13,2 11 11 22 2 12 2 1 3 4 24 24 44 88
14,4 12 12 24 2 13 2 1 3 4 26 26 48 96
15,6 13 13 26 2 14 2 1 3 4 28 28 52 104
16,8 14 14 28 2 15 2 1 3 4 30 30 56 112
18,0 15 15 30 2 16 2 1 3 4 32 32 60 120
19,2 16 16 32 2 17 2 1 3 4 34 34 64 128
20,4 17 17 34 2 18 2 1 3 4 36 36 68 136
21,6 18 18 36 2 19 2 1 3 4 38 38 72 144
22,8 19 19 38 2 20 2 1 3 4 40 40 76 152
24,0 20 20 40 2 21 2 1 3 4 42 42 80 160
25,2 21 21 42 2 22 2 1 3 4 44 44 84 168
26,4 22 22 44 2 23 2 1 3 4 46 46 88 176
27,6 23 23 46 2 24 2 1 3 4 48 48 92 184
28,8 24 24 48 2 25 2 1 3 4 50 50 96 192
30,0 25 25 50 2 26 2 1 3 4 52 52 100 200

Denumire buc.
Rampă de scară Alu 250 1
Montant balustradă interior 250 1
Montant balustradă exterior 250 1
Balustradă de acces 250 1
Element scară acces 250 2
Picior cu tijă reglabilă, respectiv picior de încărcări grele 4
Rame 1,20m 2

9718-253-01

Denumire buc.
Rampă de scară Alu 250 1
Montant balustradă interior 250 1
Montant balustradă exterior 250 2
Montant balustradă platformă 250 1
Rame 1,20m 2

9718-254-01
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Nivelul de sus

Nivelul median pentru ieşirea 
intermediară

Ieşire pentru nivel median, respectiv 
pentru nivelul cel mai de sus

Denumire buc.
Montant balustradă exterior 250 1
Balustradă de acces 250 1
Montant balustradă platformă 250 2
Tijă ancorare 48,3 mm 3,00m 1
Racord normal 48mm 3
Rame 1,20m 2

Denumire buc.
Rampă de scară Alu 250 1
Montant balustradă interior 250 1
Montant balustradă exterior 250 1
Balustradă de acces 250 1
Element scară acces 250 1
Montant balustradă platformă 250 1
Rame 1,20m 2

9718-255-01

9718-256-01

Denumire buc.
Ţeavă eşafodaj (lungime variabilă) 4
Tijă ancorare 48,3 mm 1,00m 1
Brăţară orientabilă racordare 48/76mm 2
Element de cuplare orientabil 48mm 4
Podină eșafodaj 60 (lungime variabilă) 1

97
18

-2
57

-0
1
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Informaţii pentru utilizator Turn de acces 250

Ancorarea de structură

Cu sabot ancorare pentru turnul de 
acces

Posibilităţi de fixare în beton:
 ▪ cu şurub con betonare B 7cm în puncte de suspen-

dare existente, realizate cu conuri universale cofraj 
căţărător 15,0 (dimensiunea alezajului în sabotul 
ancoră = 32 mm). scândură din lemn de esenţă tare 
(absolut necesară pentru stabilitate) împiedică dete-
riorările betonului (zgârieturi).
Acest mod de fixare este posibil doar la saboţi 
ancoră începând din anul de construcţie 05/2009.

 ▪ cu unul sau cu două dibluri (dimensiunea alezajului 
în sabotul ancoră = 18 mm).

Formarea nivelelor de ancorare

Schela portantă se îmbină cu tije de ancorare şi cuplaje 
cu sabot de ancorare pentru turnul de acces.

Distanţa < 1,00 m 

Distanţa a 1,00 m - 2,50 m 

Necesarul de material

Încărcări admis. introduse per sabot ancorare pentru 
turnul de acces: 12 kN în toate direcţiile
Valabil pentru fixarea cu şurub con betonare B 7cm cu 
con universal cofraj căţărător 15,0, respectiv cu 2 
dibluri.

Capacitatea portantă necesară a diblurilor utili-
zate:
 ▪ Forţă de tracţiune: Rd≥ 23,1 kN (Fadmis.≥ 14,0 kN)
 ▪ Forţă transversală: Rd≥ 6,6 kN (Fadmis.≥ 4,0 kN)
de ex. Hilti HST M16 – în beton nefisurat B30 sau pro-
duse echivalente ale altor producători. Respectaţi 
instrucţiunile de montaj în vigoare ale producătorilor!

MENȚIUNE
La formarea contravântuirilor din țevi de eșafo-
daj şi elemente de cuplare, se vor respecta 
toate normele în vigoare, în special EN 12812 
Schele portante; EN 39 Ţevi de oţel pentru 
schele portante şi schele de lucru; EN 74 
Cuple, bolţuri de centrare şi plăci de pardo-
seală pentru schele portante şi schele de lucru 
din ţeavă de oţel.

Poz. Denumire
Distanţa a

< 1,00 m 1,00 - 2,50 m

A Ţeavă eşafodaj 48,3mm 
(lungime minimă = distanţa a) 2 4

B Ţeavă eşafodaj 48,3mm  
(Länge variabel) 2 2

C Ţeavă eşafodaj 48,3mm 3,00m 2 2

D Sabot ancoră pentru turn de 
acces 2 2

Diblu per sabot ancoră 1 2

E Element de cuplare orientabil 
48mm 4 4

F Racord normal 48mm 4 8

G

Brăţară orientabilă racordare 
48/76mm la Staxo 100 / 
Staxo 100 eco / Staxo / Aluxo 
resp.  
Brăţară orientabilă racordare 
48/60mm la d2

2 2

9718-247-01

A

B

C

D

EFG

a

9718-248-01

a

A

B

C

D

EFG
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Distanţa pe verticală între nivele de ancorare

Numărul ancorărilor depinde de tipul materialelor de 
acoperire utilizate (plase sau prelate) şi de înălţimea 
turnului de acces.

Exemplu:
Înălţimea turnului de acces 72 m, acoperire cu/fără 
plasă.
Ancorare la nivelul 5, 10, 15, 20, 25 şi 30, dar şi la nive-
lul 34, 38, 42, 46, 50, 54 şi 58 și așa mai departe.

Înălţimea turnului 
de acces

Ancorare
cu/fără plasă cu prelate

până la 40 m fiecare al 5-lea nivel fiecare al 4-lea nivel
40 până la 100 m fiecare al 4-lea nivel fiecare al 3-lea nivel

9718-246-01
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Informaţii pentru utilizator Turn de acces 250

Ieşire
La turnul de acces 250, prin combinaţia corectă a pie-
selor turnului de acces, la fiecare 1,20 m se poate crea 
o ieşire. Pentru trecerea înspre clădire se utilizează 
piese Doka standard.

Ieşire intermediară

Pentru necesarul de material vezi capitolul cu acelaşi 
nume.

Ieşirea de sus

Pentru necesarul de material vezi capitolul cu acelaşi 
nume.

Altă posibilitate de utilizare

MENȚIUNE
La formarea contravântuirilor din țevi de eșafo-
daj şi elemente de cuplare, se vor respecta 
toate normele în vigoare, în special EN 12812 
Schele portante; EN 39 Ţevi de oţel pentru 
schele portante şi schele de lucru; EN 74 
Cuple, bolţuri de centrare şi plăci de pardo-
seală pentru schele portante şi schele de lucru 
din ţeavă de oţel.

MENȚIUNE
Asiguraţi podina eşafodaj 60 (A) de la balus-
trada de acces 250 (B) împotriva demontării 
(pe şantier).

Intervale de înclinare a podinei eşafodaj 60 

97
18

-2
59

-0
1

B A

9718-258-01

+10°

-10°

97
18

-2
49

-0
1

A 1 Buc. balustradă de acces 250
B 1 Buc. element scară acces 250
C 1 Buc. podină eşafodaj 60/250cm
D 2 Buc. podină eşafodaj 60 (lungime variabilă)
E 2 Buc. ţeavă eşafodaj 48,3mm 1,50m
F 2 Buc. ţeavă eşafodaj 48,3mm 2,00m
H 15 Buc. ţeavă eşafodaj 48,3mm 3,00m
I 8 Buc. ţeavă eşafodaj 48,3mm (lungime variabilă)
J 10 Buc. brăţară orientabilă racordare 48/76mm la  

Staxo 100 / Staxo 100 eco / Staxo / Aluxo resp.  
brăţară orientabilă racordare 48/60mm la d2

K 10 Buc. element de cuplare orientabil 48mm
L 30 Buc. racord normal 48mm
M 4 Buc. racord cu buloane 48mm 50
N 4 Buc. montant XP 1,20m (fixare de podea variabilă)
O 4 Buc. element fixare ţeavă eşafodaj D48mm
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Balustrade de protecţie perimetrală

Montant balustradă XP 1,20m

 ▪ Se poate monta în talpă filetată, element prindere 
montant, talpă montant, talpă scară XP.

 ▪ Grilaj protecţie XP, scânduri pentru balustradă sau 
tije contravântuire

a ... > 1,00 m

Montant telescopic balustradă S

 ▪ Fixarea cu montant integrat
 ▪ Bariere prin scânduri pentru balustradă sau tije 

ancorare

a ... > 1,00 m

Montant telescopic de balustradă T

 ▪ Fixarea în ancoraje sau armătură
 ▪ Bariere prin scânduri pentru balustradă sau tije 

ancorare

a ... > 1,00 m

Montant balustradă de protecţie 
1,10 m

 ▪ Fixarea în bucşe filetată 20,0 sau bucşă 24mm
 ▪ Bariere prin scânduri pentru balustradă sau tije 

ancorare

a ... > 1,00 m

Respectaţi informaţiile pentru utilizatori "Sis-
teme de protecţie periferică XP"!

Respectaţi informaţiile pentru utilizator „Mon-
tant telescopic balustradă S”!
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Respectaţi informaţiile pentru utilizator „Mon-
tant telescopic balustradă T”!

Respectaţi „ Informaţii pentru utilizatori "Mon-
tant balustradă de protecţie 1,10m"! 
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Informaţii pentru utilizator Turn de acces 250

Mutare cu macaraua
Turnurile pot fi supraînălţate rapid, respectiv reduse, şi 
pot fi mutate cu macaraua complet, ca unitate, sau pe 
nivele.

Conectaţi ramele cu maximă 
siguranţă

➤La Staxo 100, Staxo şi Aluxo: Închideţi arcului de 
siguranţă albastru = împingeţi către exterior.

➤La Staxo 100 eco şi d2: Verificaţi dacă toate bolţu-
rile cu arc 16mm sunt montate.

MENȚIUNE
Mutaţi unităţi ale turnului de acces cu o înăl-
ţime maximă de 10,8 m.

β ... max. 30°

Ramele Staxo, Staxo 100 şi Staxo 100 eco 
se pot îmbina rigid şi cu şuruburi cu cap 
hexagonal M16x80 + piuliţe hexagonale 
M16 (cu autoblocare). În acest fel se pot 
muta şi unităţile de turn de acces cu înălţime 
de 20 m.

97
18

-2
52

-0
1 De multe ori, turnurile de acces sunt utilizate 

şi de către persoane nespecializate. Din 
acest motiv trebuie să verificaţi în

Pentru mărirea siguranţei la operaţia de 
mutare, se recomandă montarea suplimentară 
a bolţurilor cu arc 16mm sau a şuruburilor cu 
cap hexagonal M16x80 + piuliţe hexagonale 
M16 (cu autoblocare).

A Arc de siguranţă albastru
B Bolţ cu arc de siguranţă 16mm
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Piesele de picior se asigură împotriva 
căderii

la piciorul tijă reglabilă

➤Mânerul de siguranţă se va agăţa în profilul transver-
sal al ramei.

la piciorul de încărcări grele 70

➤Mai întâi se ridică turnul de pe piciorul de încărcări 
grele 70, după care se desface piuliţa cu blocaj 
rapid.
Piulița cu blocaj rapid rabatabilă economiseşte curse 
de filetare lungi. În cursul procesului de mutare, ea 
poate fi închisă peste o contravântuire a balustradei 
exterioare.

➤ Introduceţi piciorul încărcări grele 70 complet în 
ramă.

➤La Staxo 100, Staxo şi Aluxo: Asiguraţi cu arcul de 
siguranţă galben.

➤La Staxo 100 eco şi d2: Asiguraţi cu bolţul cu arc de 
siguranţă 16mm.

Operaţiunea de mutare 

➤Mutaţi întreaga unitate cu un lanţ cu patru fire, de ex. 
cu lanţul cu patru fire Doka 3,20m.

C Mâner de siguranţă

A Picior încărcări grele 70
B Bolţ cu arc de siguranţă 16mm
C Arc de siguranţă galben

9703-221-01

C

9703-223-01
A

C

9734-238-01

A

B
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Exemple din practică



Articolul nr.[kg] Articolul nr.[kg]
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Informaţii pentru utilizator Turn de acces 250 Privire de ansamblu asupra produselor

Privire de ansamblu asupra produselor[kg]Articolul nr.

Rame Staxo 100 1,20m 28,0 582301000
Staxo 100-Rahmen 1,20m

Rame Staxo 100 eco 1,20m zincată 22,1 582374000
Staxo 100 eco-Rahmen 1,20m verzinkt

Rame Staxo 100 eco 1,20m lăcuită 20,5 582371000
Staxo 100 eco-Rahmen 1,20m lackiert

Rame Staxo 1,20m 23,0 582770000
Staxo-Rahmen 1,20m

Element cu ramă Aluxo 1,20m 14,6 582601000
Aluxo-Rahmen 1,20m

Cadre de bază d2 1,20m 24,1 582701000
Grundrahmen d2 1,20m

Mufă de cuplare 0,57 582527000
Kupplungsstück

Bolţ cu arc de siguranţă 16mm 0,25 582528000
Federbolzen 16mm

Picior tijă reglabilă 9,0 582637000
Fußspindel

Picior încărcări grele 70 8,8 582639000
Lastspindel 70

Piuliţă cu blocaj rapid B 2,0 582634000
Spannmutter B

Cheie universală de demontat 3,7 582768000
Universal-Lösewerkzeug

Rampă de scară Alu 250 33,2 582670000
Alu-Treppenlauf 250

Montant balustradă exterior 250 19,5 582672000
Außengeländer 250

Montant balustradă interior 250 7,1 582671000
Innengeländer 250

zincată

zincată

lăcuit galben

zincată

aluminiu

zincată

zincată
înălţime: 27 cm

zincată
lungime: 15 cm

zincată
înălţime: 69 cm

zincată
înălţime: 101 cm

zincată

zincată
lungime: 75,5 cm

aluminiu
lungime: 263 cm
lăţime: 80 cm
înălţime: 112 cm

zincată
lungime: 255 cm
înălţime: 111 cm

zincată
înălţime: 155 cm



Articolul nr.[kg] Articolul nr.[kg]
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Privire de ansamblu asupra produselor Informaţii pentru utilizator Turn de acces 250

Balustradă de acces 250 36,5 582675000
Einstiegsgeländer 250

Element scară acces 250 12,6 582674000
Einstiegsadapter 250

Montant balustradă platformă 250 6,3 582673000
Podestgeländer 250

Sabot ancoră p. turn de acces 3,4 582680000
Ankerschuh für Treppenturm

Şurub con betonare B 7cm 0,86 581444000
Konusschraube B 7cm

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

Brăţară orientabilă racordare 48/76mm 1,9 582563000
Übergangsdrehkupplung 48/76mm

Element de cuplare orientabil 48mm 1,5 582560000
Drehkupplung 48mm

Racord normal 1 1/2" 1,2 682004000
Normalkupplung 48mm

Podină eșafodaj 60/60cm 6,1 582330500
Podină eșafodaj 60/100cm 9,5 582306500
Podină eșafodaj 60/150cm 13,6 582307500
Podină eșafodaj 60/175cm 15,5 582332500
Podină eșafodaj 60/200cm 17,8 582308500
Podină eșafodaj 60/250cm 22,2 582309500
Podină eșafodaj 60/300cm 26,2 582310500
Gerüstbelag

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

Montant telescopic balustradă S 11,5 580470000
Schutzgeländerzwinge S

Montant telescopic balustradă T 12,3 584381000
Schutzgeländerzwinge T

zincată
lungime: 255 cm
înălţime: 117 cm

zincată
înălţime: 238 cm

zincată
lungime: 160 cm
înălţime: 48 cm

zincată
lungime: 22 cm
lăţime: 12 cm
înălţime: 22 cm

roşu
lungime: 10 cm
diametru: 7 cm
deschidere cheie: 50 mm

zincată

zincată
deschidere cheie: 22 mm
Respectaţi instrucţiunile de montaj!

zincată
deschidere cheie: 22 mm
Respectaţi instrucţiunile de montaj!

zincată
deschidere cheie: 22 mm
Respectaţi instrucţiunile de montaj!

aluminiu

Respectaþi manualul utilizatorului!

zincată
înălţime: 123 - 171 cm

zincată
înălţime: 122 - 155 cm
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Informaţii pentru utilizator Turn de acces 250 Privire de ansamblu asupra produselor

Montant balustrada de protecţie 1,10m 5,5 584384000
Schutzgeländer 1,10m

Bucşa 24mm 0,03 584385000
Steckhülse 24mm

Bucşa filetată 20,0 0,03 584386000
Schraubhülse 20,0

Avertizare "Acces interzis" 300x300mm 0,70 581575000
Verbotsschild "Zutritt Verboten" 300x300mm

zincată
înălţime: 134 cm

PVC
PE
gri
lungime: 16,5 cm
diametru: 2,7 cm

PP
galbenă
lungime: 20 cm
diametru: 3,1 cm
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Aproape de dumneavoastră, oriunde în lume

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

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

www.doka.com/stair-tower
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