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Principielle sikkerhedsinstrukser
Brugergrupper

Planlægning

● Denne brugerinformation (Montage- og brugervejledning) henvender sig til de personer, der arbejder
med det her beskrevne Doka produkt/system, og
indeholder oplysninger for standardudførelsen om
monteringen og den tilsigtede brug af det beskrevne
system.
● Alle de personer, der arbejder med de enkelte produkter, skal være fortrolige med indholdet i denne
anvisning og de her givne sikkerhedsinstrukser.
● Personer, der ikke kan læse denne anvisning eller
har vanskeligt ved at læse den, skal instrueres og
oplæres i brugen af kunden selv.
● Kunden skal drage omsorg for, at det informationsmateriale, som Doka stiller til rådighed (f.eks. bruger
brugerinformationer, montage- og brugervejledninger, driftsvejledninger, tegninger osv.) er tilstede, at
de er blevet læst og at de står til rådighed for brugerne på opstillingsstedet.
● I den anskuelige tekniske dokumentation og på de
tilhørende anvendelsesplaner for formene viser
Doka forholdsregler for sikkert arbejde ved brug af
Doka produkterne i de omtalte anvendelseseksempler.
Under alle omstændigheder er brugeren forpligtet til
at sørge for, at de i det pågældende land gældende
sikkerhedsforskrifter for arbejdstagere for hele projektets vedkommende overholdes, og at træffe yderligere eller andre egnede forholdsregler for arbejdssikkerheden, såfremt dette er påkrævet.

● Der skal etableres sikre arbejdspladser ved brug af
forskallingen (f.eks.: til opsætning og nedtagning, til
omstillingsopgaver og under flytning osv.). Der skal
være adgang til arbejdspladserne via sikre adgangsveje!
● Hvis der afviges fra anvisningerne i nærværende
dokumentation eller hvis systemet bruges til
andre ting, end anført heri, kræver det en speciel
statisk beregning og en supplerende montagevejledning.

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

Anmærkninger til nærværende
dokumentation
● Denne brugerinformation kan både bruges som en
generel montage- og brugervejledning, eller integreres i en speciel montage- og brugervejledning, der er
oprettet specielt til en bestemt byggeplads.
● De tegninger, der vises i nærværende dokumentation, viser til dels kun monteringstilstande og
er derfor ikke altid komplette i sikkerhedsteknisk
henseende.
● Andre sikkerhedsinstrukser, især advarsler, er
opført i de enkelte kapitler!
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Under alle faser af brugen gælder
følgende
● Kunden skal sikre sig, at opsætning og nedtagning,
flytning og den tilsigtede brug af produktet bliver
ledet af og er under opsyn af fagligt kvalificerede personer med de tilsvarende kompetencer.
Disse personers handleevne må ikke være indskrænket på grund af alkohol, medicin eller andre
rusmidler.
● Doka produkter er tekniske arbejdsmidler, der kun
må bruges erhvervsmæssigt i henhold til de enkelte
Doka brugerinformationer eller andre tekniske dokumentationer, som er udarbejdet af Doka.
● Under hver enkelt byggefase skal det sikres, at
samtlige byggekomponenter og enheder har den
nødvendige stabilitet!
● De funktionstekniske anvisninger, sikkerhedsinstrukser og oplysninger om belastning skal følges og
overholdes strengt. Hvis dette ikke respekteres, kan
det have ulykker og alvorlige legemsbeskadigelser
(livsfare) til følge og samtidig give store materielle
skader.
● Brandkilder i nærheden af forskallingen er forbudt.
Varmeapparater er kun tilladt i en passende afstand
til formene og ved kyndig brug af dem.
● Arbejdsopgaverne skal tilpasses vejrliget (f.eks.
risiko for at skride ud). Under ekstreme vejrforhold
skal der træffes forudseende forholdsregler både for
at sikre materiellet og de nærliggende områder og
for at beskytte arbejderne.
● Alle samlinger skal kontrolleres jævnligt, at de sidder
ordentlig fast og fungerer.
Især skal skrue- og kilesamlinger gåes efter, afhængigt af byggeforløbet og især efter usædvanlige
hændelser (f.eks. efter en storm). Ved behov skal de
efterspændes.
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Montage

Bestemmelser / arbejdssikkerhed

● Materiellet/systemet skal før brugen kontrolleres af
kunden, om det er i ordentlig stand. Beskadigede,
deformerede dele eller dele, der er svækket på
grund af slitage, rust eller råd, skal sorteres fra, så de
ikke bliver anvendt.
● Hvis vores forskallingssystemer blandes sammen
med systemer fra andre producenter, indebærer det
en risiko, der kan medføre kvæstelser og materielle
skader. Derfor kræver det en særskilt undersøgelse.
● Montagen skal udføres af kvalificerede medarbejdere hos kunden.
● Det er ikke tilladt at foretage ændringer på Doka produkter, da dette kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

● Vedrørende den sikkerhedstekniske brug og anvendelse af vores produkter skal de til enhver til gældende bestemmelser omkring arbejdssikkerhed og
diverse andre sikkerhedsbestemmelser i de enkelte
lande overholdes.

Opstilling af kassetterne

● Som udskiftningsdele må der kun anvendes originale Doka dele.

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

Udstøbning
● De tilladt støbetryk skal overholdes. En for hurtig
udstøbning giver en overbelastning af forskallingen,
bevirker større udbøjning og giver risiko for brud.

Henvisning iht. EN 13374:
● Hvis en person er styrtet ned eller en genstand faldet
hhv. imod eller ned i endegelændersystemet eller tilbehørsdele hertil, så må endegelænderkomponenten kun benyttes fremover, efter at den er kontrolleret af en fagkyndig person.

Service

Symboler
I denne dokumentation er der anvendt følgende symboler:

☞

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

Afforskalling
● Afforskallingen må først finde sted, når betonen er
tilstrækkelig afhardet og den ansvarshavende har
givet ordre til at afforskalle!
● Under afforskallingen må formen ikke rives af med
kran. Anvend i stedet et egnet værktøj, som f.eks.
trækiler, retteværktøj eller systemenheder som
f.eks. Framax afforskallingshjørner.
● Under afforskallingen må stabiliteten af bygnings-,
stillads- og forskallingsdelene ikke udsættes for
risiko!

Transport, stabling og lagring
● Alle gældende bestemmelser omkring transport af
forskallinger og stillads skal overholdes. Desuden er
det pligt at anvende Dokas anhugningsgrej.
● Løse dele tages af eller fastgøres, så de ikke kan
skride eller falde af!
● Alle komponenter skal lagres sikkert, og i den forbindelse skal de specielle Doka anvisninger i de enkelte
kapitler i nærværende brugerinformation overholdes!

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

Instruktion
Dette tegn indikerer, at brugeren skal foretage en handling.

Visuel kontrol
Indikerer, at udførte handlinger skal kontrolleres visuelt.

Tips
Henviser til praktiske tips.

Henvisning
Henviser til yderligere info-materiale.

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

Ed
Ed

Fd

Fk

γF

Dimensioneringsværdi for en last
(E ... effect; d ... design)
Indvirkning fra Fd
(VEd, NEd, MEd)
Dimensioneringsværdi for en last
Fd = γF · Fk
(F ... force)
Karakteristisk værdi for en last
"effektiv last"; brugslast; nyttelast
(k ... characteristic)
f.eks. egenvægt, nyttelast, betontryk, vind
Sikkerhedskoefficient for last
(på belastningssiden; F ... force)
f.eks. egenvægt, nyttelast, betontryk, vind
Værdier fra EN 12812

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

Rd
Rd

Dimensioneringsværdi for bæreevnen
(R ... resistance; d ... design)
Tværsnittets bæreevne
(VRd, NRd, MRd)
Rk
Rk
Træ: Rd = kmod ·
Stål:
Rd =
γM
γM

Rk

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

γM

Sikkerhedskoefficient på materialet
(på materialesiden; M...material)
f.eks. for stål eller træ
Værdier fra EN 12812
Modifikationsfaktor (kun ved træ – af hensyn
til fugt og lastens indvirkningsvarighed)
f.eks. for Dokadrager H20
Værdier iht. EN 1995-1-1 og EN 13377

kmod

Sammenligning af sikkerhederne
(eksempel)
σtill-spænding koncept

115.5 [kN]

Fy

EC/DIN-koncept

Rk

115.5 [kN]

Rd gM = 1.1

90<105 [kN]
n ~ 1.65

Faktuel

98013-100

60 [kN]

gF = 1.5

Ftill

Faktuel≤ Ftill

A

98013-102

60<70 [kN]

A

Ed

90 [kN]

De i Doka dokumentationerne "tilladelige
værdier" (f.eks.: Qtill = 70 kN) svarer ikke til
dimensioneringsværdierne (f.eks.: VRd =
105 kN)!
➤ Det er meget vigtigt at undgå forvekslinger!
➤ I vores dokumentationer er de tilladelige
værdier desuden anført.
Følgende delsikkerhedskoefficienter er der
taget højde for:
γF = 1,5
γM, træ = 1,3
γM, stål = 1,1
kmod = 0,9
Dermed er det muligt at finde alle dimensioneringsværdier fra de tilladelige værdier til en
Eurocode-beregning.

Ed≤ Rd

A Udnyttelsesgrad
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Produktbeskrivelse
Et omfattende præfabrikeret platformprogram til ethvert anvendelsesområde
Doka foldeplatforme K er formonterede og således stilladsplatforme, der kan bruges øjeblikkeligt som
● arbejdsstilladser iht. DS/EN 12811-1
● sikkerhedsstilladser iht. DIN 4420-1 og ÖNORM
B4007
De bliver leveret i sammenklappet tilstand, yderst
pladsbesparende.
På byggepladsen bliver de foldet ud med et håndtag,
løftet op med kran og hængt op på de klargjorte
ophængspunkter.
Praktiske supplerende dele gør arbejdet på byggepladsen nemmere og overflødiggør dyre tilvirkninger.

8

Fordelene ved Doka foldeplatform K
● Høj belastbarhed på op til 6 kN/m2 (600 kg/m2)- lastkategori 6
● Nem planlægning af 3,00 eller 4,50 m lange platforme
● Udligningsplatform 3,00m for længdetilpasning og
hjørneløsninger - med integreret rækværk i ét stykke
● Sænkbare løftepunkter for kranen garanterer en
plan og sikker arbejdsflade på platformen - ingen
snublen pga. dele, der stikker frem
● Lang levetid på grund af en robust udførelse, laserede platforme og galvaniseret stålkonstruktion
● Dækplankerne beskyttet i enden med stålprofil
● Klatreforskalling K - komplet klatrefunktion ved at
supplere med et par Doka standardkomponenter,
hvis den skal bruges som tipbar klatreforskalling
● Støttebuk forlænger og hængeplatform - som
systemkomponenter til afdækning af etagehuller og
for sikkert efterbearbejdning
● Afdækning af væg- og vindueshuller
● Sikkerhedsgelænder forlænger K og sikkerhedsnet til udvidelse og sikring af fangedæksfunktionen
● Endegelænder T - for hurtig og sikker afgrænsning
for enden af platformen
● To ophængsvarianter for tilpasning til situationen på
den enkelte byggeplads:
- Konusophæng
- Sløjfeophæng
● Platformshøjden indstillelig 0,50 m og 1,00 m op- og
nedad ved hjælp af ophængsprofil K2
● Lavt lager- og transportvolumen

999725008 - 11/2009
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Doka foldeplatform K detaljer
Kranløftepunkter
● Ingen dele, der stikker frem: Sænkbare løftepunkter
til kranen giver en plan, sikker arbejdsflade.
Forreste kranløftepunkt

Bageste kranløftepunkt

9725-219-01

9725-218-01

Montage af elementstøtter

Systemmål:

● Tilslutningsmuffer til fastgørelse af elementstøtterne
er integreret i platformen.

212

121

184

5

53

A

108

K

L
9725-351-01

● Platformen kan anvendes efter få greb
● Længden på platformen kan vælges efter behov:
- 3,00 m (2 konsoller)
- 4,50 m (3 konsoller)
● Ophængspunkterne har altid samme spring på
1,50 m

B

Konus- og sløjfeophæng muligt
Når der eftermonteres et bøjlehoved K-ES K (Z) på foldeplatformen, er platformen klar til sløjfeophæng.

9725-406-01

A Foldeplatform K
B Tilslutningsmuffe
K Elementstøtte
L Stjerneskrue

Z
9725-217-01
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Transport, stabling og lagring
Foldeplatforme K er formonterede og er nemme at
transportere og opmagasinere, når de er er klappet
sammen – de kan ikke skride til siden.

Den optimale pakketæthed giver et lavt transportvolumen og god udnyttelse af lastbilens lad:
● 84 lbm Doka foldeplatforme pr. sættevogn
Det svarer til:
- 28 foldeplatforme K 3,00m
● 94,5 lbm Doka foldeplatforme K pr. sættevogn
Det svarer til:
- 21 foldeplatforme K 3,00m +
- 7 foldeplatforme K 4,50m
Stabel med 7 foldeplatforme K

A

c

b

a

9725-307-01

a ... 234,0 cm
b ... 221,0 cm
c ... 32,3 cm
A Forskallingsbrædder 10 cm højt

999725008 - 11/2009
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Anvendelsesområde
Det omfattende præfabrikerede program over foldeplatform K opfylder kravene i DS/EN 12811-1, DIN

4420 del 1 og ÖNORM B4007 resp. forordningen om
arbejdssikkerhed på byggepladsen.

Gruppeinddeling iht. DS/EN 12811-1
Lastkategori
2

Lastkategori
Lastkategori
3
4, 5, 6
F.eks. for pudse- og stukopgaver, belægningsNormalt for mure- og pudseopgaver, opsætning
For vedligeholdelsesopgaver, især for rengø- , fugnings- eller reparationsopgaver, som armeaf fliser og natursten samt for tunge montagerings- eller støbestillads ved byggeri med jernring af facader
opgaver.
beton.
Kun for opgaver, hvor der ikke skal oplagres
Materialer, der skal opbevares på dækket, må Byggematerialer og -komponenter må nedsætbyggematerialer eller -komponenter på platikke nedsættes med løftegrej.
tes med løftegrej og lagres på platformsdækket.
formsdækket.
Forudsætning:
Forudsætning:
Ved lagring af materialer på dækket skal der
Ved lagring af materialer på dækket skal der
være fri passage på 0,20 m.
være fri passage på 0,20 m.
Till. nyttelast
Lastkategori
4
5
6
Till. nyttelast: 1,5 kN/m2 (150 kg/m2)
Till. nyttelast: 2,0 kN/m2 (200 kg/m2)
3,0 kN/m2
4,5 kN/m2
6,0 kN/m2
(300 kg/m2)
(450 kg/m2)
(600kg/m2)
og delfladelast
Den effektive belastning er lig med vægten på Den effektive belastning er lig med vægten af
det lagrede materiale og personerne.
det lagrede materiale og personerne.
Vægten pr. person ansættes til 100 kg.
Vægten pr. person ansættes til 100 kg.

Arbejdsstillads
med forskalling

9725-353-01

uden forskalling

9725-354-01

Sikkerhedsstillads

9725-356-01

Kasseskærm

12

Tagfangedæk

9725-357-01

Beskyttelsestag

9725-355-01
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Arbejdsstillads med forskalling
H (horisontallast) og V (vertikallast) refererer til belastningen på ophængspunktet. Disse belastninger omfatter alle angivne enkelttilfælde. Bygværket resp. alle
Forskalling sfstøttet på
foldeplatform

bygningsdele skal gås efter vedrørende deres stabilitet
under hensyntagen til disse oplysninger.
Forskalling afstøttet på foldeplatform;
med afsværtning af forskalling og foldeplatform

Forskalling sfstøttet på
etagedæk

B
A
9725-334-01

A

A
9725-335-01

C
9725-336-01

Ophængning

Længdeudligning
Hængeplatform
Forskallingshøjde

Lastkategori 2 (till. nyttelast 1,5 kN/m2 (150 kg/m2) på foldeplatform og på konsolgangbro)
Maks. bredde på konsolgangbro 1,20 m.
Ophængssløjfe
Ophængskonus
Ophængskonus Ophængssløjfe ES*
Ophængskonus
ES*
H = 14,0 kN
H = 14,0 kN
H = 14,0 kN
H = 14,0 kN
H = 36,0 kN
V = 24,0 kN
V = 18,0 kN
V = 24,0 kN
V = 18,0 kN
V = 20,0 kN
1,00 m
0,75 m
1,00 m
0,75 m
ikke tilladt
tilladt
ikke tilladt
tilladt
ikke tilladt
tilladt
3,00 m
3,00 m
5,50 m
4,00 m
3,75 m
Vindhastighed op til 55 km/h (svarende til sikkerhedsforskrifterne for
kraner).
Op til 4,00 m forskallingshøjde mulig,
ved reduktion af vindhastigheden til
Følg brugerinformationerne i "Doka
45 km/h.
klatreforskalling K"!
Ved større vindhastigheder resp.
efter fyraften eller ved længere
arbejdspauser skal der træffes forholdsregler iht. hosstående kolonner
(forbindelse med indvendig forskalling eller afsværtning).

* Vær opmærksom på foldeplatform K's højdeposition - i forhold til dækkets overkant. Se kapitel "Ophængsvarianter"
B Forskallingen skal forbindes trækfast med foldeplatformen
(11kN)
C Trækfast afsværtning (14 kN)

FORSIGTIGT
Elementstøtter på foldeplatformen:
➤ må kun placeres på konsolaksen
➤ må kun fikseres i de pågældende tilslutningsmuffer og
➤ kun med stjerneskruer (D) .
Ankerstav 15,0mm forbudt!

999725008 - 11/2009
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D
9725-337-01
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Arbejdsstillads uden forskalling
H (horisontallast) og V (vertikallast) refererer til belastningen på ophængspunktet. Disse belastninger omfatter alle angivne enkelttilfælde. Bygværket resp. alle

bygningsdele skal gås efter vedrørende deres stabilitet
under hensyntagen til disse oplysninger.

Ophængsvarianter 1)

Ophængskonus
Bjerganker 15,0 + ophængskonus med krave 15,0
Ophængskonus 15,0 for isolering op til 11 cm (isoleringstykkelse op til 6 cm)
Ophængskonus 15,0 for isolering op til 11 cm (isoleringstykkelse op til 11 cm)
Ophængssløjfe ES
Gesimsanker 30kN 15,0
Ophængsprofil AK/ES
Ophængsplade AK/ES
H = 9,2 kN
H = 16,2 kN
V = 9,2 kN
V = 16,0 kN
Lastkategori 2
Lastkategori 3
Lastkategori 4
till. nyttelast
till. nyttelast
till. nyttelast
1,5 kN/m2
2,0 kN/m2
3,0 kN/m2
(150 kg/m2)
(200 kg/m2)
(300 kg/m2)
Længdeudligning
1,00 m
2,50 m 2)
0,00 m
1,50 m 2)
0,00 m
1,00 m
Højdeforskydning med
ophængsprofil K2
nedad
-1,00 m
-1,00 m
-1,00 m
-1,00 m
-1,00 m
-1,00 m
ikke
opad
+1,00 m
+0,50 m
+1,00 m
+0,50 m
+0,50 m
tilladt
Hjørne

1)
2)

mulig med udligningsplatform 3,00m eller plankedæk

H = 25,0 kN
V = 26,0 kN
Lastkategori 5
Lastkategori 6
till. nyttelast
till. nyttelast
4,5 kN/m2
6,0 kN/m2
(450 kg/m2)
(600 kg/m2)
0,75 m
0,50 m

ikke tilladt

ikke tilladt

ikke tilladt

ikke tilladt

kun tilladt med foldeplatform A hjørne
(art. nr. 580473000) eller
reduktion i hjørneområdet til
lastkategori 4
For montering og anvendelse af foldeplatform A hjørne henvises til Teknisk cirkulære nr. 494 (12/2000)

Se også kapitel "Oversigt over ophængsvarianter".
Længdeudlinger på over 1,00 m må kun udføres med udligningsplatform 3,00mausführen.
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Planlægning af opætningen
Ophængspunkterne har altid samme afstand på 150
cm (afstand til kanten 75 cm), hvilket gør planlægningen og montagen på byggepladsen nemmere.
Foldeplatform K 3,00m

Foldeplatform K 4,50m

9725-385-01

9725-386-01

A

B

150 1)

72.5

72.5

72.5

295

1501)

1501)

72.5

445

1) ... Ophængenes centermål
2) ... Platformenes nom. mål

75

180

150

1)

250*
150

1)

400

C

B

300 2)
150

1)

75

180

450 2)

180

A
C

300

1)

300

150

A
A

15 - 75

75

75

150

1)

300

2)

1)

2)

150

1)

75
50*

2)

D

A

150

1)

150

A

200

300 2)

75

75

C

9725-325-01

180

D
B

15

150

1)

450

150 1)

75

2)

* ... den effektive længdeudling er 5 cm større end det anførte systemmål.
A Foldeplatform K 3,00m
B Foldeplatform K 4,50m
C Udligningsplatform 3,00m
D løsning på byggepladsen

999725008 - 11/2009
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Montering
Platformene separeres

Trykbjælken vippes ud

➤ Løft de stablede platforme ned af lastbilen med kran
eller truck og læg dem ned på et plant, stabiliseret
område på jorden.
➤ Fastgør en 4-kædet wire på kranens forreste løftepunkter og bagtil på de øvrige kranbøjler (C) .

☞

Der må kun hænges enkeltplatforme op på den
måde.

FORSIGTIGT
Trykbjælken svinger nedad, når den løsnes!
➤ Hold fat på trykbjælken (H) med den ene
hånd.
➤ løft derefter først op i den røde låsebøjle (F)
, træk så afsætningsbøjlen (G) ud til stop.
➤ Sænk langsomt trykbjælken ned med hånden.

F
C
9725-223-01

G

Rækværket rejses op
➤ Vip rækværket (D) op. Løft op, når det har nået stop,
og lad det falde i hak.

H
9725-226-02

Vertikalbjælken fastgøres
D

➤ Vip vertikalbjælken (I) op og fastgør den ved at
skyde afsætningsbøjlen (G) ind.
➤ Afsætningsbøjlen skal sikres med den røde låsebøjle (F) mod at kunne åbnes ved et uheld.
Dermed er foldeplatform K klar til brug.

9725-405-01

Kranen fastgøres

F

➤ Træk kranbøjlerne op af deres huller, fastgør en 4kædet wire (E) (f.eks. en Doka 4-vejs løftekæde
3,20m) og løft foldeplatformen op.

G

I

E

9725-403-01

9725-226-03

16
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Foldeplatform K hænges op

9725-418-01

For alle konusophæng gælder:
➤ Løft foldeplatform K med 4-kædet wire.

9725-249-01

Derved løftes de forreste kranbøjler op og åbner løftelåsen.
➤ Når foldeplatform K er sat på ophængskonussen, er
4-kædes wiren aflastet.

Kranbøjlerne falder ned til deres udgangsposition og
låser dermed automatisk platformen, så den ikke kan
løftes af.
Låst position = kranbøjlen flugter med dækket.

999725008 - 11/2009
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Længdetilpasning og hjørneløsning
med udligningsplatform 3,00m
Med denne færdige, sammenklappelige platform er det
hurtigt at etablere længdeudligner på op til 2,50 m og
hjørner.
Andre egenskaber:
● Lang levetid på grund af den robuste udførelse og
galvaniseret stålrækværk.

Transport, stabling og lagring
De formonterede udligningsplatforme er nemme at
transportere og lagre i sammenklappet tilstand.
Lager- og transportkapaciterne udnyttes optimalt på
grund af god pakketæthed og ideale mål.
Info:
De stablede platforme må kun lægges på et plant, stabiliseret område på jorden.
Stabel med 10 udligningsplatforme 3,00m

169

110

17.2

9725-208-01

A
9725-286-01

A 10 cm høje forskallingsbrædder

Systemmål:
Hængselsdelen vippet op

Hængselsdelen vippet ned

116

188

88

15°

15°

62

105

160

Forberedelse af gangbroen
1) Vip rækværket op og lad det falde i hak under 15°.
I denne form er udligningsplatformen klar til brug
som hjørnebro.
2) Vip hængselsdelen op.
Kan i denne form bruges som udligningsbro.

343

9725-352-01

1

300
9725-207-01

2

Med de integrerede kranløftepunkter er det nemt og
sikkert at flytte udligningsplatformen med 4-kædet wire.

9725-224-01

18
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Længdetilpasning

Hjørneløsning

➤ Stil udligningsplatformen 3,00 m midt på udligningsområdet.

➤ Stil udligningsplatform 3,00 m over hjørneområdet.
Forreste hængselsdel vippet op.

☞

Maks. længdeudligninger a skal overholdes på
de enkelte arbejdssteder.

☞

Minimum overlapning 20 cm!

c

f

e

Se kapitel:
● Arbejdsstillads med forskalling
● Arbejdsstillads uden forskalling
● Sikkerhedsstillads

9725-298-01

d

a

Konsol opgang

9725-296-01

➤ Stil udligningsplatformen 3,00 m midt på udligningsområdet.
Forreste hængselsdel vippet op.
Maks. længdeudligninger skal overholdes som
ved længdetilpasningen.

b

☞

c ... 15 til 75 cm
d ... 75 cm
e ... min. 130 cm
f ... min. 90 cm

9725-297-01

b ... 86 cm

999725008 - 11/2009
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Hjørneløsning

med planker

f

e

Længdeudligning og hjørneovergang kan også etableres med byggepladsens egne midler.

Længdetilpasning

c

A

d

9725-247-01

a
c ... 15 til 75 cm
d ... 75 cm
e ... min. 130 cm
f ... min. 90 cm
9725-206-01

A Fastgør rækværksbrættet med universal rækværksholder eller
med 2 søm 28x65 til hver

Montering af gangbroen:
➤ Læg planker min. 20/5 cm på.
Minimum overlapning 75 cm!

☞

➤ Dæk hjørneområdet af med planker min. 20/5 cm.
Minimum overlapning 20 cm!
➤ Fastgør rækværksbrædder min. 15/3 cm med hver 2
søm 28x65 pr. side.
Minimum overlapning 15 cm!
Der kan anvendes universal rækværksholder
som ved længdetilpasningen.

Maks. længdeudligninger a skal overholdes på
de enkelte arbejdssteder.
Se kapitel:
● Arbejdsstillads med forskalling
● Arbejdsstillads uden forskalling
● Sikkerhedsstillads

Montering af rækværk med universal rækværksholder:
➤ Fastgør universal rækværksholderne på foldeplatformens endegelænder med 2 søm 28x65 hver.
➤ Læg rækværksbrædder min. 15/3 cm ned i universal
rækværksholderen og fastgør dem med 2 søm
28x65 hver.
Minimum overlapning 15 cm!
Rækværk sømmet direkte på:
➤ Fastgør rækværksbrædder min. 15/3 cm med hver 2
søm 28x65 pr. side.
Minimum overlapning 15 cm!

20
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Platform af enkeltkonsoller
Mulighed for frit valg af konsolafstandene eller platformslængden for etablering af udligningsplatforme
(f.eks. under 3,0 m) og specialformer i hjørneområdet.
C

B

A
D

E
F

9725-424-01

A Foldbar konsol K
B Planker min. 20/5 cm (fra bygherren)
C Rækværksbrædder min. 15/3 cm (fra bygherren)
D Stilladsrør 48,3mm
E Halvkobling med bolt 48mm 50
F Drejekobling 48mm

Maks. indvirkningsbredde pr. konsol 1,50 m

☞

Ved denne måde at bygge platformen op på,
bemærk venligst:
● Dækplanker og rækværksbrædder skal
skrues på de foldbare konsoller K.
● De foldbare konsoller K skal afsværtes tilsvarende med stilladsrør.
Detaljerede oplysninger om monteringen af
afsværtningen og platformen findes i brugerinformationenen "Doka klatreforskalling K".

999725008 - 11/2009
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Oversigt over ophængsvarianter
Konusophæng

9725-216-01

Ophæng i beton
uden isolering (standardophæng)
Engangsdele
Tætningskappe
15,0/5cm

Bølgeanker 15,0

eller

Positionskonus
15,0/5cm

eller
Tætningskappe S
15,0/5cm

Stopanker 15,0/16cm

Genanvendelige dele
Ankerstav 15,0
Super gigant
Længde ca. 20 cm
møtrik 15,0

Ophængskonus
15,0/5cm

eller
Sømplade 15,0

uden isolering (variant med gesimsanker)
Engangsdele
Gesimsanker 30kN/15,0

Sømkonus 15,0

Genanvendelige dele
Indskruningskonus 30kN/15,0

ved isolering op til 11 cm
Bølgeanker 15,0

Genanvendelige dele
Engangsdele
Tætningskappe 15,0 for isolering op til Ophængskonus 15,0 for isolering op til
Konusskrue RD 28
11cm
11cm

eller
Stopanker 15,0/16cm

evt. ekstra
Positionsplade RD 28

Efterfølgende etableret ophængspunkt (bores)
Genanvendelige dele

Engangsdele
Bjerganker 15,0

Ankerstav 15,0

Efterfølgende etablerede ophæng (fastgørelse
på betondæk)
uden isolering resp. ved isolering op til 10 cm

Monteringsrør for bjerganker

Ophængskonus
15,0 med krave

ved isolering resp. formur fra 10 til 30 cm
Genanvendelig del
Ophængsprofil AK

Genanvendelig del
Ophængsplade AK

22
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Sløjfeophæng

Ophæng til matrice beton

Før foldeplatform K sættes på, skal der på hvert
ophængshoved være monteret et bøjlehoved K-ES.
1) Sæt bøjlehoved K-ES i ophængshovedet på foldeplatform K
2) Sæt låsebolt ES i

Positionskonus for matrice beton 15,0 5cm er især velegnet til matrice beton projekter, hvor det er nødvendigt
at have et ensartet hulmønster for anker- resp.
ophængspunkterne.

2

☞

1

Sikkerhedsanvisning:
Anvendelse af positionskonus for matrice beton
er forbeholdt ophængspunkter, der er placeret
maks. 80 cm under betonoverkanten. Arsagen
hertil er den nedsatte bæreevne på grund af at
ankerstaven på finérsiden ikke kan skrues så
langt ind.

Forankringssituation

Vist i beton

3) Lås den fast ved at dreje beslaget

B

D
C

9725-333-01

A

Tr754-200-01

Ophæng i betondæk
uden isolering (standardophæng)
Engangsdel
Ophængssløjfe ES

2 styk pr. ophængspunkt

A Positionskonus 15,0 5cm
B Stopanker tosidig 15,0
C Ekstra armering
D Plastkon 41 mm

Ved projekter, hvor der skal bruges denne form for
ophæng, er det nødvendigt at kontakte en Doka tekniker.
Optisk resultat:

Efterfølgende etablerede ophæng (fastgørelse
på betondæk)
uden isolering resp. ved isolering op til 10 cm
Genanvendelig del
Ophængsplade ES

1 styk pr. ophængspunkt

ved isolering resp. formur fra 10 til 30 cm

Tr635-201-01

Genanvendelig del
Ophængsprofil ES

1 styk pr. ophængspunkt

999725008 - 11/2009

Ensartet, regelmæssigt hulmønster for anker- resp.
ophængspunkterne
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Konusophæng
➤ Advarsel mod for kort indskruningsdybde
for monteringsdelene (f.eks. stop- eller bølgeankre) i positionskonerne. Kan ved fortsat
brug resultere i for ringe bæreevne og svigt
af ophængspunktet - med kvæstelser og
materielle skader som følge.
➤ Byggekomponenterne skal altid skrues helt
ind til stop. Følg det angivne mål indtil mærket på stop- resp. bølgeankeret.
➤ Kontroller, at byggekomponenterne i det
efterfølgende ophæng har samme betonafdækning.
➤ En positionskonus må ikke anvendes som
forbindelsesstykke.
➤ Bølge- og stopankre skal bindes fast på
armeringen med armeringstråd. Det forhindrer, at de kan løsne sig under udstøbning
og vibrering.
Ankerstavene må ikke svejses eller opvarmes
– risiko for brud!

☞

Der findes også konusser og tilbehør til 2 cm
betonafdækninger.
Det drejer sig om følgende artikler:
● Ophængskonus 15,0 art. nr. 581970000
● Positionskonus 15,0 art. nr. 581698000
● Tætningskappe 15,0 art. nr. 581989000
● Tætningskappe S 15,0 Art.-Nr. 581696000
Etableringen af ophængspunkter sker på
samme måde som beskrevet i vejledningen for
ophængskonus 15,0/5cm.
Vær dog særlig opmærksom på, at komponenter med forskellige betonafdækninger
ikke blandes sammen (se ovenstående
advarsler)!

Dimensionering af ophængspunktet
Den nødvendige kubiske trykstyrke for betonen på
belastningstidspunktet (mindst B10 resp.
fck,cube,current≥10 N/mm2) afhænger af følgende faktorer:
● effektivt opstået last
● længde på stopanker resp. bølgeanker
● armering resp. ekstra armering
● kantafstand
Desuden skal ankerdelenes stålbæreevne beregnes
separat.

Ophæng i beton - uden isolering
(standardophæng)
Nødvendigt værktøj:
● Skralde 1/2"
● Positionerings konusnøgle 15,0 DK

Positionspunkt
med gennemboring af finéren
➤ Bor et hul ø=18 mm i finéren (position iht. udførelses- resp. montageplan).
➤ Drej et stop- eller bølgeanker (A) ind i positionskonussen (C) til stop.
➤ Stik en ankerstav 15,0 (F) (længde ca. 20 cm) ind i
hullet på finéren, drej den ind i positionskonussen og
spænd den fast med super gigant møtrik 15,0 (J) .

1.0

Ophængssituation ved konusophæng:
a

G
J

9725-249-01

9725-398-01

E Langsarmering og stikbøjle min. ø 8 mm, afstand maks. 15 cm

1 cm afstand mellem mærke (G) og konus.

a ... Konusakse ift. dæk overkant 6,5 cm

Info:
Positionskonusser leveres med tætningskappe 15,0
5cm (D) . Ved hver efterfølgende anvendelse skal
der bruges nye tætningskapper!

24
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Positionspunkt

Før udstøbning

uden gennemboring af finéren (hvis der f.eks. sidder
Doka dragere eller profiler fra kassetter direkte inde
bag positionspunktet).
➤ Søm positionskonus (C) fast på finéren med sømplade 15,0 (H) (position iht. projektplan).
➤ Drej et stop- eller bølgeanker (A) ind i positionskonussen til stop.

➤ Kontroller positions- og ophængspunkterne en ekstra gang.

Ophængspunkt
➤ Advarsel mod for kort indskruningslængde
på ophængskonusser. Bæreevnen bliver
derved reduceret og kan forårsage at
ophængspunktet bliver for svagt - med kvæstelser og materielle skader som følge.
➤ Bland andrig komponenter med forskellig
betonafdækning med hinanden - giver en for
kort indskruningslængde.
➤ Byggekomponenterne skal altid skrues helt
ind til stop.

1.0

G

H
9725-410-01

E Langsarmering og stikbøjle min. ø 8 mm, afstand maks. 15 cm

1 cm afstand mellem mærke (G) og konus.

➤ Skru positionskonus inkl. sømplade 15,0 ud med
skralde 1/2" og positionerings konusnøgle 15,0 DK.
Ved omhyggelig montering og forsigtig afmontering
kan sømplade 15,0 bruges flere gange.
➤ Drej ophængskonus 15,0 (I) ind til stop og spænd
den med skralde 1/2".
Bølgeanker 15,0

Hvis der anvendes sømplade 15,0, anbefales
det at bruge tætningskappeS 15,0 5cm.
Den har en trompetformet ende, der forbedrer
tætheden på samlingen.

a

d

Info:
Positionskonusser leveres med tætningskappe 15,0
5cm (D) . Ved hver efterfølgende anvendelse skal
der bruges nye tætningskapper!

I
9725-411-01

d ... min. 16,0 cm
a ... 74,0 cm (ved tosidet betonafdækning på 5 cm)

Stopanker 15,0/16cm
a

9725-425-01

a ... 26 cm (ved tosidet betonafdækning på 5 cm)

For andre måder at forankre i vægområdet henvises til brugerinformationen "Doka klatreforskalling K".
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Ophæng i betonen ved reducerede
lastkrav

Efter afforskallingen
➤ Tag sømkonus 15,0 ud af ankerpunktet.

ADVARSEL
➤ Gesimsanker 30kN 15,0 må kun anvendes
op til lastkategori 3.
Det er forbudtat stille forskallinger eller
tung last her!

b
a

A

Gesimsanker 30kN 15,0 er typegodkendt.

Gesimsanker monteres
➤ Søm sømkonus 15,0 på finéren (position iht. udførelses- resp. montageplan).

9418-205-01

a ... Betonafdækning 4,0 cm
b ... Monteringsdybde 11,5 cm
A Sømkonus 15,0

A

9418-203-01

B

A Sømkonus 15,0
B Pakning

Indskruningskonus 30kN/15,0 monteres
Nødvendigt værktøj:
● Skralde 1/2"
● Forlængelse 11cm 1/2"
➤ Skru indskruningskonus 30kN/15,0 (F) i indtil stop.

Pas på, at pakningen kommer til at sidde rigtigt!

F

C
D

9418-204-01

➤ Skyd gesimsankeret ind på sømkonussen.

C Gesimsanker 30kN 15,0
D Armering
9418-207-01

➤ Bind gesimsankeret fast på armeringen med armeringstråd.
Det forhindrer, at det kan løsne sig under udstøbning
og vibrering.

☞

Hvis det er statisk nødvendigt, skal der monteres ekstra armering.

Genbrug af ophængspunktet - varig rustbeskyttelse*
Hvis der anvendes et ugalvaniseret "standard" gesimsanker 30 kN 15,0, kan man opnå varig rustbeskyttelse på ophængspunktet ved efterfølgende at
skrue en zinkprop 15,0 i med elektrokemisk effekt.
* Europæisk patent EP 1 045 087
Anvendelsesområde:
især ved brobyggeri:
● Piller
● Bærende dele
Til de ophængspunkter, hvor det skal være muligt at
sanere bygværket efter flere år.
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Ophæng i betonen - Isolering op til
11 cm
Nødvendigt værktøj:
● Skralde 1/2"
● Skralde 3/4"
● Universal konusnøgle 15,0/20,0

Positionspunkt
med gennemboring af finéren
➤ Bor et hul ø=30 mm i finéren (position iht. projektplan).
➤ Drej et stop- eller bølgeanker (A) ind i ophængskonus 15,0 for isolering op til 11cm (C) .
➤ Stik konusskrue Rd28 (F) ind i hullet på finéren, drej
den ind i konussen og spænd den fast.

Positionspunkt
uden gennemboring af finéren (hvis der f.eks. sidder
Doka dragere eller profiler fra kassetter direkte inde
bag positionspunktet).
➤ Søm positionsplade Rd28 (H) fast på finéren (position iht. projektplan).
➤ Skru ophængskonus 15,0 for isolering op til 11cm
(C) på positionsplade Rd28.
➤ Drej et stop- eller bølgeanker (A) ind i positionskonussen til stop.

0.5

H

9725-413-01

0.5
E Langsarmering og stikbøjle min. ø 8 mm, afstand maks. 15 cm
F

0,5 cm afstand mellem mærke (G) og konus.

9725-412-01

E Langsarmering og stikbøjle min. ø 8 mm, afstand maks. 15 cm

0,5 cm afstand mellem mærke (G) og konus.

Info:
Ophængskonusser 15,0 for isolering op til 11cm leveres med tætningskappe (D) . Ved hver efterfølgende
anvendelse skal der bruges nye tætningskapper!

Info:
Ophængskonusser 15,0 for isolering op til 11cm leveres med tætningskappe (D) . Ved hver efterfølgende
anvendelse skal der bruges nye tætningskapper!
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Før udstøbning
➤ Kontroller positions- og ophængspunkterne en ekstra gang.

Efterfølgende etableret ophængspunkt (bores)
i betonvægge

➤ Advarsel mod for kort indskruningslængde
på ophængskonusser. Bæreevnen bliver
derved reduceret og kan forårsage at
ophængspunktet bliver for svagt - med kvæstelser og materielle skader som følge.
➤ Bland andrig komponenter med forskellig
betonafdækning med hinanden - giver en for
kort indskruningslængde.
➤ Byggekomponenterne skal altid skrues helt
ind til stop.
➤ Drej positionsplade Rd28 ud med skralde 1/2".
Ved omhyggelig montering og forsigtig afmontering
kan positionsplade Rd28 bruges flere gange.
➤ Drej konusskrue 15,0 (F) ind til stop og spænd den
med skralde 1/2".

med bjerganker 15,0 + ophængskonus med krave
15,0
a
A

B

C

h

Ophængspunkt

9725-393-01

a ... Boredybde min. 250 mm
h... 6,5 cm
A Bjerganker 15,0 (engangsdel)
B Ankerstav 15,0

a

d

C Ophængskonus 15,0 med krave

F

Følg monteringsvejledningerne for "Bjerganker
15,0" og "Ophængskonus med krave 15,0"!

9725-414-01

d ... min. 16,0 cm

Mål a (vægtykkelse)
Bølgeanker 15,0
Stopanker 15,0/16cm

28

92,5 cm
44,6 cm

Øvrige dele til etablering af ophængspunktet:
● Bespændingsnøgle B, bestående af
- 1 styk hulstempelcylinder
- 1 styk hydraulisk håndpumpe
- 1 styk trykplade
- 1 styk transportkasse
● Monteringsrør for bjerganker
● Ankerstav nøgle 15,0/20,0
● Super gigant møtrik 15,0
● Stenbor ø 37 eller 38 mm
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Efterfølgende etablerede ophæng
(fastgørelse på betondæk)

ved isolering resp. formur fra 10 til 30 cm
med ophængsprofil AK
a

uden isolering resp. ved isolering op til 10 cm

c
A

med ophængsplade AK

D

a
A
C

b

b

C

B

9725-416-01

B
9725-387-01

a ... 60,0 cm
b ... min. 16,0 cm
A Ophængsplade AK
B Isolering maks. 10 cm
C Doka expres anker 16x125mm

ADVARSEL
➤ Ophængspladen må kun anvendes ved lastkategori 2.
Det er forbudtat stille forskallinger eller
tung last her!
Min. bæreevne for dyvelsamlinger (disse kræfter
optræder samtidig):
Trækkraft: ≥ 5,0 kN
Radial kraft: ≥ 9,2 kN
f.eks.: Doka expres anker 16x125mm
Min. værdi for den karakteristiske kubiske trykstyrke
(fck,cube): 25 N/mm2 resp. 250 kg/cm2 (beton C20/25)
Følg monteringsvejledningen "Doka ekspres
anker 16x125mm"!
Monteringsforslag ved murstensmur:
Udelad en sten i ophængsområdet. Så kan
afmonteringen ske indefra.

a ... 113,0 cm
b ... min. 16,0 cm
c ... maks. 30,0 cm
A Ophængsprofil AK
B Isolering
C Formur
D Doka expres anker 16x125mm

ADVARSEL
➤ Ophængsprofilen må kun anvendes ved
lastkategori 2.
Det er forbudtat stille forskallinger eller
tung last her!
Min. bæreevne for dyvelsamlinger (disse kræfter
optræder samtidig):
Trækkraft: ≥ 5,0 kN
Radial kraft: ≥ 9,2 kN
f.eks.: Doka expres anker 16x125mm
Min. værdi for den karakteristiske kubiske trykstyrke
(fck,cube): 25 N/mm2 resp. 250 kg/cm2 (beton C20/25)
Følg monteringsvejledningen "Doka ekspres
anker 16x125mm"!
Monteringsforslag ved murstensmur:
Udelad en sten i ophængsområdet. Så kan
afmonteringen ske indefra.

9725-202-01

9725-419-01

➤ Før expres ankrene eller dyvlerne løsnes
skal det kontrolleres, at platformene er taget
af ophængspunkterne!
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➤ Før expres ankrene eller dyvlerne løsnes
skal det kontrolleres, at platformene er taget
af ophængspunkterne!
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Sløjfeophæng
Ophæng i betondækket - uden isolering (standardophæng)
Ophængssløjfe ES fra Doka overholder bestemmelserne i DIN, EN og ÖNORM. Andre sløjfeudførelser
skal kontrolleres statisk.
Forankringsvarianterne iht. DIN 4420-3 kan bruges
som jævnbyrdige løsninger.

Efterfølgende etablerede ophæng
(fastgørelse på betondæk)
uden isolering resp. ved isolering op til 10 cm
med ophængsplade ES
a
C

A

b

c

a

b

c

B

9725-389-01

a ... 60,0 cm
b ... min. 16,0 cm
c ... 7,7 cm

A

A Ophængsplade ES
B Isolering maks. 10 cm

9725-417-01

f

e

f

C Doka expres anker 16x125mm

d

a ... min. 50 cm
b ... min. 13,0 cm
c ... 17,5 cm
d ... 9,0 til 10,0 cm
e ... 8,0 cm
f ... 4,0 cm
A Ophængssløjfe ES

☞

Formen på ophængssløjfer ES må ikke ændres
(bøjes, bukkes etc.)!

Karakterisk kubisk trykstyrke for betonen (fck,cube): min.
10 N/mm2 eller 100 kg/cm2

ADVARSEL
➤ Ophængspladen må kun anvendes ved lastkategori 2.
Det er forbudtat stille forskallinger eller
tung last her!
Min. bæreevne for dyvelsamlinger (disse kræfter
optræder samtidig):
Trækkraft: ≥ 5,0 kN
Radial kraft: ≥ 9,2 kN
f.eks.: Doka expres anker 16x125mm
Min. værdi for den karakteristiske kubiske trykstyrke
(fck,cube): 25 N/mm2 resp. 250 kg/cm2 (beton C20/25)
Følg monteringsvejledningen "Doka ekspres
anker 16x125mm"!
Monteringsforslag ved murstensmur:
Udelad en sten i ophængsområdet. Så kan
afmonteringen ske indefra.

9725-420-01

➤ Før expres ankrene eller dyvlerne løsnes
skal det kontrolleres, at platformene er taget
af ophængspunkterne!

30
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ved isolering resp. formur fra 10 til 30 cm
med ophængsprofil ES
a
c
A

b

d

D

9725-415-01

C

B

a ... 113,0 cm
b ... min. 16,0 cm
c ... maks. 30,0 cm
d ... 7,7 cm
A Ophængsprofil ES
B Isolering
C Formur
D Expres anker 16x125mm

ADVARSEL
➤ Ophængsprofilen må kun anvendes ved
lastkategori 2.
Det er forbudtat stille forskallinger eller
tung last her!
Min. bæreevne for dyvelsamlinger (disse kræfter
optræder samtidig):
Trækkraft: ≥ 5,0 kN
Radial kraft: ≥ 9,2 kN
f.eks.: Doka expres anker 16x125mm
Min. værdi for den karakteristiske kubiske trykstyrke
(fck,cube): 25 N/mm2 resp. 250 kg/cm2 (beton C20/25)
Følg monteringsvejledningen "Doka ekspres
anker 16x125mm"!
Monteringsforslag ved murstensmur:
Udelad en sten i ophængsområdet. Så kan
afmonteringen ske indefra.

9725-421-01

➤ Før expres ankrene eller dyvlerne løsnes
skal det kontrolleres, at platformene er taget
af ophængspunkterne!
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Eksempler fra praksis
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Sikkerhedsstilladser / Generelt

Ophængning
Længdeudligning
Højdeforskydning med
ophængsprofil K2
nedad
opad
Hjørne

Lastkategori 2
Till. nyttelast 1,5 kN/m2
(150 kg/m2)
Alle ophængsvariAlle ophængsvari- anter mulig undtaanter mulig
gen ophængsplade
AK/ES
1,00 m
2,50 m*

Platform sat højere
Ved lavere placeret dæk som f.eks. til mansard:
● for at opfylde betingelserne for tagfangedækket
● eller opnå en optimal arbejdshøjde.
Højdeforskydning 0,50 og 1,00 m opad
Lastkategori

-1,00 m
-1,00 m
+1,00 m
+0,50 m
Hjørneopbygning mulig med udligningsplatform 3,00m eller plankedæk

2
1,5 kN/m2
(150 kg/m2)

3
2,0 kN/m2
(200 kg/m2)

4
3,0 kN/m2
(300 kg/m2)

op til 2,50 m
op til 1,00 m

op til 1,50 m
0m

0m
0m

Till. nyttelast:
Længdeudligning
+ 0,50 m opad
+ 1,00 m opad

* Længdeudlinger på over 1,00 m må kun udføres med udligningsplatform 3,00m

Flere anvendelsesmuligheder med
højdeforskydning
Højdeforskydning med ophængsprofil K2
Med ophængsprofil K2 kan foldeplatformen forskydes
i højden fra ophængscenter:
● opad 0,50 m resp. 1,00 m
● nedad 0,50 m resp. 1,00 m
Denne fleksibilitet i højden øger anvendelsesmulighederne for Doka foldeplatformene væsentligt ved kasseskærme og tagfangedæk.

+1.00 m
+0.50 m

9725-281-01

B
A

Der skal overholdes et løftemål på min. 30 cm!
Ved behov lægges en planke for at dække åbningen
mellem dæk og væg.
D

9725-280-01

C

A Ophængsprofil K2

B

B Bøjlehoved ES
C Planke
A

D Stjerneskrue

9725-225-01

A Ophængsprofil K2
B Bøjlehoved ES

Platform sat lavere
Det kan være praktisk at sætte foldeplatformen lavere
for at opnå en fornuftig arbejdshøjde ved beklædningseller blikkenslageropgaver.
Med 0,50 m intervaller kan der foretages en optimal
højdetilpasning.
34

Højdeforskydning 0,50 og 1,00 m nedad
Lastkategori
Till. nyttelast:
Længdeudligning

2
3
4
2,0 kN/m2
3,0 kN/m2
1,5 kN/m2
(150 kg/m2
(200 kg/m2
(300 kg/m2
)
)
)
op til 2,50 m op til 1,50 m op til 1,00 m
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-0.50 m -1.00 m

E
E

F

9725-360-01

Montageforløb - platform sat lavere
➤ Afmonter først monteringspladen (F) og læg den til
side.
➤ Monter ophængssko K2 (E) i den ønskede position.

9725-382-01

A
9725-359-01

A Ophængsprofil K2

Kort løftemål på 15 cm pga. den lave bøjlehøjde.
➤ Ophængsprofil K2 (A) skal sikres med låsekrog (E) , så den ikke uforvarende kan tages
af!

➤ Rejs ophængsprofil K2 op og afsikr den, så den ikke
kan vælte.
➤ Sæt foldeplatformen i kloen på ophængssko K2 med
kran.
➤ Afsikr foldeplatformen med låsekrog (G) , så den
ikke kan løftes af.

9725-362-01

G

E
A
9725-422-01

➤ Monter monteringspladen (F) således, at den lange
plade griber ind i konsolstøtten.

Montage
Monteringspunkter for niveau
-1,00 m
+0,50 m

-0,50 m

+1,00 m

B

E

E

E
B

E

F

F

F

A

A Ophængsprofil K2

9725-404-02

A

9725-404-01

A

9725-404-04

A

9725-404-03

F

9725-365-01

F

F

9725-364-01

Foretag alle øverige monteringsopgaver – platform sat
højere – tilsvarende!

B Bøjlehoved ES eller ophængssko A (skruer medfølger)
E Ophængssko K2 (medfølger ved pos. A)
F Monteringsplade K2 (medfølger ved pos. A)
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Sikkerhedsstillads / Kasseskærm
Normalstilling uden højdeforskydning

Højdeforskydning med
ophængsprofil K2

c

a

h

b

h

b

c

f

e

d

a

9725-350-01

A

9725-349-01

a ... 185 cm
b ... 213 cm
f ... 95 cm

iht. DIN 4420-1
iht. ÖNorm B 4007
resp. Forordning om
arbejdssikkerhed på
byggepladsen

Arbejdshøjde h
maks. 3,0 m

Mål c
min. 1,30 m

maks. 4,0 m

min. 1,50 m

a ... 210 cm
b ... 237 cm
d ... Etagehøjde maks. 400 cm
e ... maks. 100 cm

iht. DIN 4420-1
iht. ÖNorm B 4007
resp. Forordning om
arbejdssikkerhed på
byggepladsen

Arbejdshøjde h
maks. 3,0 m

Mål c
min. 1,30 m

maks. 4,0 m

min. 1,50 m

A Ophængsprofil K2

Anden anvendelsmulighed
Men ophængssko A (model fra januar 1994) er konusophæng også mulig.
Detalje med ophængssko A:

9725-282-01

36
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Sikkerhedsstillads / Tagfangedæk
uden højdeforskydning iht.
DIN 4420-1

med højdeforskydning iht.
DIN 4420-1

a

a
A

A

B

h

h

9725-371-01

9725-370-01

a ... Udhængsdybde
h ... maks. 1,50 m

a ... Udhængsdybde
h ... maks. 1,50 m

A Rækværksforlænger K

☞

A Rækværksforlænger K
B Ophængsprofil K2

● Ved brug af rækværksforlænger K - længdeudligning maks. 1,00 m
● Der skal overholdes et løftemål på
min. 30 cm!

☞

Anvendelsesområder

● Ved brug af rækværksforlænger K - længdeudligning maks. 1,00 m
● Der skal overholdes et løftemål på
min. 15 cm!

Anvendelsesområde

Mål a [m]

Mål a [m]

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3

0.4
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3

0.5

0.4

0.7

0.5
W

0.6

h [m]
(dæk under sternkant)

h [m]
(dæk under sternkant)

0.6

0.8
0.9
1.0
1.1

X

1.2
1.3
1.4
1.5

0.7
0.8

Y

0.9
1.0
1.1

Z

1.2
1.3

9725-101

W standard foldeplatform
X med rækværksforlænger K

1.4
1.5

9725-102

Y Foldeplatform med ophængsprofil K2
Z med ophængsprofil K2 og rækværksforlænger K

Dimensioneringseksempel
til beregning af maks. mål h (dæk under sternkant).
Givet: Udhængsdybde a = 0,80 m
Resultater (muligheder):
● Standard foldeplatform iht. område (W)
h = maks. 0,70 m eller
● Foldeplatform med rækværksforlænger K iht. område (X)
h = maks. 1,40 m

999725008 - 11/2009

Dimensioneringseksempel
til beregning af maks. mål h (dæk under sternkant).
Givet: Udhængsdybde a = 0,80 m
Resultater (muligheder):
● Foldeplatform med ophængsprofil K2 iht. område (Y)
h = maks. 0,90 m
● Foldeplatform med ophængsprofil K2 og rækværksforlænger K iht. område (Z)
h = maks. 1,50 m
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a

Tagfangedæk iht. Önorm B 4007

A

9725-423-01

a ... min. 60 cm
A Rækværksforlænger K

☞

38

● Ved brug af rækværksforlænger K - længdeudligning maks. 1,00 m
● Der skal overholdes et løftemål på
min. 15 cm!
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Rækværksforlænger K
Rækværksforlænger K udvider anvendelsesmulighederne for foldeplatform K ved tagfangedæk væsentligt
(se diagrammerne i kapitel "Sikkerhedsstillads / Tagfangedæk").

☞

ved byggepladsens afdækning med planker
A

B

C
D

Vigtig info:
Ved brug af rækværksforlænger K - længdeudligning maks. 1,00 m

ved udligningsplatform 3,00m
A

B

F

C
D
9725-230-01

A Rækværksforlænger K
B Stilladsrør 48,3mm
C Drejekobling 48mm
E

D Sikkerhedsnet
F Planker

9725-229-01

A Rækværksforlænger K
B Stilladsrør 48,3mm
C Drejekobling 48mm
D Sikkerhedsnet
E Udligningsplatform 3,00m

Montage
➤ Rejs rækværket på udligningsplatform 3,00 m:
Går automatisk i indgreb, når stop er nået.
➤ Fastgør krankæden.
➤ Læg udligningsplatform 3,00 m (E) ned på de to foldeplatforme i hjørnet med ensartet fremspring. (ekstra fastgørelse er ikke nødvendig).
➤ Skyd rækværksforlænger K (A) ind i rækværksstolpen på foldeplatformen til stop
➤ Læg stilladsrørene (B) ind i kviklåsene på rækværksforlængerne. Fikseres med kile.
➤ Saml stilladsrørene i hjørnet med drejekoblinger
48mm (C) .
➤ Fastgør sikkerhedsnettet (D) .
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Montage
➤ Dæk hjørnet af med planker (F) . (overlapning
min. 20 cm).
➤ Fastgør rækværksbrædder til brystværn, fodværn og
fastgørelse af net.
➤ Skyd rækværksforlænger K (A) ind i rækværksstolpen på foldeplatformen til stop
➤ Læg stilladsrørene (B) ind i kviklåsene på rækværksforlængerne. Fikseres med kile.
➤ Saml stilladsrørene i hjørnet med drejekoblinger
48mm (C) .
➤ Fastgør sikkerhedsnettet (D) .
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Sikkerhedsstillads / Beskyttelsestag

b

A

9725-358-01

b ... Sidekantshøjde

iht. DIN 4420-1

iht. ÖNORM B4007

Sidekantshøjde b [cm]
60,0
(ekstra rækværksbræt (A)
nødvendig
50,0
(svarer til standard højde - derfor er det
ikke nødvendigt med et ekstra rækværksbræt (A)

Sæt afdækningen af hullet mellem dæk og væg og mellem gangbroerne på.
Bræddetykkelser:
● 20/3,5 cm ved støttebredde op til 1,50 m
● 24/4,5 cm ved støttebredde op til 2,50 m

40
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Endegelænder
Ved platformsenderne skal der anbringes et passende
endegelænder.

med rækværkstvinge S

med Doka endegelænder T
A
B
A

C

B
C

9725-203-01

9725-204-01

A Rækværksbræt min. 15/3 cm (fra byggepladsen)

A integreret teleskopisk gelænder

B Rækværkstvinge S

B Rækværksbræt min. 15/3 cm (fra byggepladsen)

C Foldeplatform

C Foldeplatform

Endegelænderet består af:
● 1 styk endegelænder T
● 1 styk rækværksbræt min. 15/3 cm (fra bygherren)
Montage:
➤ Kil klemmedelen fast på foldeplatformens dæk
(klemmeområde 4 til 6 cm).
➤ Sæt rækværket på.
➤ Træk det teleskopiske gelænder ud til den ønskede
længde og lås det fast.
➤ Sæt fodbeskytteren (rækværksbræt) på.
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Endegelænderet består af:
● 2 styk rækværkstvinge S
● 3 styk rækværksbræt min. 15/3 cm (fra bygherren)
Montage:
➤ Kil rækværkstvingerne fast på foldeplatformens dæk
(klemmeområde 2 til 43 cm).
➤ Hvert rækværksbræt skal sikres med et søm 28x65
på rækværksholderne.
Følg brugerinformationen "Rækværkstvinge S"!
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Sikkerheden på bygningen
med rækværkstvinge S

med rækværkstvinge T

Med rækværkstvinge S kan der etableres faldsikringer.
Rækværkstvinge S kan klemmes både på betondæk
og platforme, dækforskallinger og vægforskallinger.
Klemmeområdet er 2 til 43,5 cm.

Ved hjælp af rækværkstvinge T kan der etableres faldsikringer. Afhængigt af bygningens tilstand og lokale
forhold kan rækværkstvinge T fastgøres på forskellig
vis uden at skulle ommonteres.

A

A

A

B
B

B

a

a

9755-205-02

9756-206-01

C

9755-205-01

a ... 1,0 m

a ... 1,0 m

A Rækværkstvinge T

A Rækværkstvinge S

B Rækværksbræt

B Rækværksbræt

C Forankring
(gesimsanker 15,0 - ankerstav 15,0 - super gigant møtrik 15,0)

Følg brugerinformationen "Rækværkstvinge S"!

Følg brugerinformationen "Rækværkstvinge T"!

med rækværksholder 1,10m
Rækværksholder 1,10m bruges til etablering af
afgrænsninger ved dækkets kant. Afhængigt af bygningens tilstand og lokale forhold kan rækværksholder
1,10m fastgøres på forskellig vis uden at skulle
ommonteres.

A

A

a

B

9771-200-01

a ... 1,0 m

9430-207-01

A Rækværksholder 1,10m
B Rækværksbræt

Følg brugerinformationen "Rækværksholder
1,10m"!
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Afdækning af væghuller
Til vandret afdækning af åbninger kan der bruges:
● multifunktionsbjælke WS10 Top50
● Forskallingsbrædder
Disse afdækningsdele er også velegnet som fordelingsprofiler i murstensbyggeri.

Anvendelsesområde

9725-276-01

b

Afdækningsdele
Multifunktionsbjælke
WS10 Top50
Forskallingsbræt
12/14 cm

9725-221-01

Multifunktionsbjælke WS10 Top50

9725-274-01

2,20 m

4,00 m

*

1,90 m

* Ved lastkategori 3: 1,90m uden forskalling, uden hængeplatform.
Ved lastkategori 2: 1,90 m med forskalling, uden hængeplatform.
Forskalling sfstøttet på etagedæk. (se kapitel "Arbejdsstillads med
forskalling, spalte 2")

Med forskallingsbræt
12/14 cm

9725-275-01

☞

De benyttede afdækningsdele skal sikres, så
de ikke kan falde ned!

Hullets bredde b
Arbejdsstillads
Sikkerhedsstillads

a

Længde multifunktionsbjælke:
a ... 14 cm
2,75 resp. 3,50 m
Mulige versioner:
● Samlebolt 10cm med hårnål 6mm ● sikres med armeringstråd
eller
● Sekskantskrue M20x90 med møtrik
og fjederring

Montering også mulig, når foldeplatformen er klappet
sammen. Afdækningsdelen kan blive siddende på den
sammenklappede foldeplatform.
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Afdækning af etager
Støtteforlænger med støttebjælke
og støttestag

Anvendelseseksempel

En støtteforlænger kan være nødvendig, hvis foldeplatformens trykpunkt ikke hviler på bygningsdele (f.eks.
skeletbyggeri, vægåbninger).

e

b

a

d

c

Oplysninger om belastning, se kapitel:
● Arbejdsstillads med forskalling
● Arbejdsstillads uden forskalling

H
F G
9725-268-01

a ... mulige etagehøjder 2,12 til 3,34 m
b ... 333,0 cm
c ... 6,4 cm
d ... 107,0 cm
e ... Hulmønster 12x10,0 cm = 120,0 cm

C

E

A

D

9725-211-01

B

Støtteforlængeren består af:
Pos. Betegnelse
A
B
C
D
E
F
G
H

Støttebjælke
Trykprofil
Halvkobling med bolt 48mm 50
Horisontal 1,35m
Horisontal rør d2 175
Stilladsrør 48,3mm 2,00m
Stilladsrør 48,3mm 3,50m
Støttestag

Styktal
FoldeplatFoldeplatform K
form K
3,00m
4,50m
2
3
2
3
2
3
1
2
1
2
1
--1
2
3

Leverancen sker i løse dele inkl. det nødvendige monteringsmateriel.
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Montage
➤ Læg støttebjælken (A) ned på plan jord. Fastgør
trykprofil (B) i den ønskede position (afhængig af
etagehøjden) med stikbolt d16x140 (U) på støttebjælken og lås den med ringstift.
➤ Monter halvkobling med bolt 48mm 50 (C) i øverste
hul på støttebjælken.
U

A

C

➤ Træk foldeplatformen langsomt op:
Støttebjælken og støttestagen klapper automatisk
ned.
➤ Sving støttestag (H) ind i støttebjælken, fastgør den
med stikbolt d16x163 i hul (X) og lås den fast med
ringstift.

B
9725-236-01

➤ Læg den anden støttebjælke (ved platformbredde
4,50 m ligeledes den tredje støttebjælke) på. Centerafstand 1,50 m. (Montage af trykprofilen og halvkoblingen med bolt 48mm 50 som beskrevet ovenfor).
➤ Fastgør horisontal 1,35m (D) i trykprofilen med sekskantskruer M16x45.
➤ Monter horisontal rør d2 175 (E) som skråstiver og
skru det fast med sekskantskruer M16x45.
➤ Monter stilladsrør 48,3mm (F) som horisontalstiver i
halvkoblingerne med bolt 48mm 50.

X
F

9725-240-01

A

x

D

Dermed er foldeplatform K med støtteforlænger klar til
brug.

E

Afmontering
Afmonteringen foregår i omvendt rækkefølge.

9725-237-01

➤ Sæt støttebjælke (A) med stikbolt d16/163 ind i hul
(V) på foldeplatformen og lås den fast med ringstift.
➤ Sæt støttestag (H) med stikbolt d16/163 ind i hul (W)
på foldeplatformen og lås den fast med ringstift.

H

W
A

V
9725-239-01
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Støtteforlænger med multifunktionsbjælke og støttestag

Anvendelseseksempel

a

b

d

c

Oplysninger om belastning, se kapitel:
● Arbejdsstillads med forskalling
● Arbejdsstillads uden forskalling

L
M

C
B

e

H

E
D F

A
K

9725-269-01

f
9725-212-01

I

J

Støtteforlængeren består af:
Pos. Betegnelse
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M

Multifunktionsbjælke WS10 Top50
3,50m
Drejekobling 48mm
Halvkobling med bolt 48mm 50
Stilladsrør 48,3mm 2,00m
Stilladsrør 48,3mm 2,50m
Stilladsrør 48,3mm 3,50m
Støttestag
Forskallingsbræt 12/14cm 1,80m*
Forskallingsbræt 12/14cm 3,30m*
Bræddebolt M10x160 + møtrik*
Stikbolt d16/163
(art. nr.-500403330)
Ringstift 6x42 (DIN 11023)

Styktal
Foldeplat- Foldeplatform K
form K
3,00m
4,50m
2

3

2
4
2
1
-2
1
-2

4
6
-2
2
3
-1
3

2

3

2

3

a ... mulige etagehøjder 2,12 til 4,57 m
b ... min. 211,0 cm
c ... 6,4 cm
d ... 107,0 cm
e ... maks. tilladt trykpunktsområde 245,0 cm
f ... 14,0 cm

FORSIGTIGT
➤ Det anførte trykpunktsområde e og mål a
min. 211 cm skal ubetinget overholdes, også
selv om der anvendes andre længder på
multifunktionsbjælker!

Leverancen sker i løse dele inkl. det nødvendige monteringsmateriel
(undtagen*).
* fra bygherren
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Arbejdshøjde nr. 2
Anvendelseseksempel

med hængeplatform 120 4,30m
For efterbehandling af beton eller montagearbejde
(f.eks. også afmontering af ophængspunkter, der ikke
længere er brug for).

a

Montage se Montage- og brugervejledning for
"Doka klatreforskalling K".

B

9725-270-01

A

b

c

a ... 434,0 cm
b ... 15,0 cm
c ... 115,0 cm

B

9725-213-01

Nødvendigt materiel:
Pos. Betegnelse
A
B

Hængeplatform 120 4,30m
Planker og rækværksbrædder*

Styktal
FoldeplatFoldeplatform K
form K
3,00m
4,50m
2
3
---

Leverancen sker i løse dele inkl. det nødvendige monteringsmateriel
(undtagen*).
* fra bygherren
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Flytning af gangbroen
Normalt foregår flytningen af foldeplatforme K med en
tilsvarende 4-kædet wire, f.eks. med en Doka løftekæde 4-vejs 3,20 m.
Til specielle tilfælde kan man bruge en platforms transportgaffel K/M.

Bemærk ved konusophæng!
➤ Åbn løftelåsen.
For at løsne foldeplatform K skal den røde
kranbøjle (H) stå i parkeringsstilling (arretering i den korte kærv).

Flytning med platforms transportgaffel K/M
Flytning med platforms transportgaffel K/M altid:
● hvis platformen ikke kan betrædes for at fastgøre en
4-kædet wire.
● hvis platformen ved brug som tagfangedæk ikke kan
hægtes af på grund af udhænget.
Følg driftsvejledningen "Platforms transportgaffel K/M"!

☞

H

9725-295-01

➤ Luk løftelåsen.
Når den er sat på ophængskonussen, skal
kranbøjlen stilles tilbage i låst position (arretering i den lange kærv - kranbøjlen står
plant med dækket).

Kontroller før arbejde med foldeplatform K:
Teleskopdrageren skal være skudt helt ud og
fikseret.

h

Detalje teleskopdrager
skudt ud

9725-294-01

Ved sløjfeophæng
Ved konusophæng
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Mål h
min. 30 cm
min. 13 cm
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Klatre med foldeplatform K
Klatreforskalling K
Når foldeplatform K suppleres med et par standard
komponenter ogophængsbeslag K, opstår der en
fuldgyldig, tipbar klatreforskalling - nemlig klatreforskalling K.
● Den bruges der, hvor forskallingen skal flyttes opad
over flere udstøbningsafsnit og der ikke stilles krav
om, at forskallingen skal kunne køres tilbage.
● Den samlede enhed af forskalling og platforme kan
flyttes med kran som en samlet enhed.
● Ind- og afforskalling sker uden kran, og krantiderne
er således reduceret til selve flytningsprocessen.
Vedr. oplysninger om belastning, se kapitel "Arbejdsstillads med forskalling".
Yderligere oplysninger findes i brugerinformationen "Doka klatreforskalling K".
For fagligt korrekt montage og brug af klatreforskalling K findes der en selvstændig "Montageog brugervejledning".

9715-243-01
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Foldeplatform K som basis for facadestilladser

Stilladsbredde
[m]

Feltlængde
[m]

Lastkategori
EN 12811

12/10
[cm]

0,7
0,7
1,0
1,0
1,0
1,0

3,0
2,5
3,0
2,5
3,0
2,5

3
3
3
3
5
5

4
6
1
2
-----

16/10
[cm]

14/12
[cm]

16/14
[cm]

WS10

8
9
4
5
-----

11
13
6
9
1
1

19
22
13
15
2
4

19
22
13
15
2
4

Lastkategori
EN 12811

Antal stilladslag over hinanden ved
Underlagstræ:
Stålprofil:

Antal stilladslag over hinanden ved
Underlagstræ:
Stålprofil:
Feltlængde
[m]

1. Arbejde på kun et lag stillads:

2. Arbejde på hvert stilladslag:

Stilladsbredde
[m]

Denne brugsvariant kan især anbefales, hvis der ikke
kan opstilles et facadestillads på grund af en åben byggegrube eller fordi der er trafikårer eller gangstier, der
skal holdes åbne.
Den høje belastbarhed hos foldeplatform K - sammen
med de vedføjede, statisk beregnede stilladshøjder øger anvendelsesmulighederne for foldeplatformene
væsentligt.
Af nedenstående tabeller fremgår det mulige antal skud
(lag af stilladser over hinanden) afhængig af underlagstræet:

12/10
[cm]

0,7
0,7
1,0
1,0
1,0
1,0

3,0
2,5
3,0
2,5
3,0
2,5

3
3
3
3
5
5

2
2
1
1
-----

16/10
[cm]

14/12
[cm]

16/14
[cm]

WS10

2
3
2
2
-----

3
4
2
3
1
1

5
6
3
4
1
1

5
6
3
4
1
1

Følg Montage- og brugervejledningen fra facadestillads producenten!

Anvendelseseksempel
a

B

Tr641-200-01

A

A

a ... maks. 30 cm
A Underlagstræ eller ankerprofil WS10
B Facadestillads
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Notater
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Projektering af forskalling med Tipos
Med Tipos kan forskallingen blive en
tand billigere

Altid den rigtige mængde forskalling
og tilbehør

Tipos er udviklet som en hjælp til projektering af
Doka forskalling. Til væg- og dækforskallinger og
til gangbroer stilles dermed de værktøjer til rådighed, som Doka selv bruger til projekteringen.

Nem at betjene, hurtige og sikre
resultater
Da brugerfladen er nem at betjene, kan man arbejde
hurtigt. Lige fra indtastning af grundplanen – pr. SchalIgel® - frem til manuel tilpasning af forskallingsløsningen. Din fordel: Du sparer tid.
Masser af løsningseksempler fra praksis tilsikrer dig
den optimale tekniske og økonomiske løsning af dit forskallingsproblem. Det giver sikkerhed i brugen og sparer udgifter.
Du kan straks begynde at arbejde med styklisterne,
tegningerne, opstalterne, snitbillederne og perspektiverne. De dybe detaljer i planerne øger brugssikkerheden.
Tipos-Doka projekterer med foldeplatform blandt
andet:
● Fordeling af foldeplatformene iht. lastkategorier
● Længdeudligninger
● Hjørneløsninger
● Afgrænsninger
● Højdeforskudt anvendelse

De automatisk oprettede styklister kan overføres til mange programmer, hvor de kan redigeres videre.

Forskallings- og tilbehørsdele, som skal organiseres
med kort varsel eller hvor man er nødt til at improvisere,
er de dyreste. Derfor tilbyder Tipos komplette styklister,
så det ikke længere er nødvendigt at improvisere. Planlægning med Tipos undgår udgifter, før de overhovedet
opstår. Og lagerbeholdningen kan udnyttes optimalt.

Så klare kan forskallings- og platformtegninger være. Både hvad
grundplanen og den rumlige struktur angår, sætter Tipos-Doka nye
standarder.
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Doka servicetilbud
Doka udstyrsservice

Doka kundekursus

Så der også er styr på optimal sikkerhed ved
næste indsats.

Forskallingskurser kan godt betale sig

Kontrol, rengøring og vedligehold af din Doka arbejdsog sikkerhedsstilladser – det påtager Doka udstyrsservice sig gerne. Med kvalificerede medarbejdere og specialudstyr kommer dine gangbroer og tilbehøret hurtigt
og billigt i topform igen.
Din fordel: Du har altid brugsklare arbejds- og sikkerhedsstilladser samtidig med at deres levetid
øges.
Forøvrigt: du opnår kun den krævede sikkerhed på
byggepladsen med ordenglig vedligeholdte gangbroer.
Dine arbejds- og sikkerhedsstilladser bliver renset
omhyggeligt på moderne anlæg med energi- og miljøbevidst teknik.
Derefter bliver gangbroerne gået efter for skader og
målpræcision og ved behov sat i stand igen. Et beskadiget konsoldæk bliver repareret eller udskiftet, hvis der
er brug for det.

999725008 - 11/2009

Forskallingsopgaverne sluger den største del af lønudgifterne på en betonbyggeplads. Moderne forskallingsudstyr bidrager til at rationalisere. Men en effektiv forbedring af hele byggeforløbet giver også et skub opad
i produktiviteten, så det virkelig batter.
Hvis man vil opnå det, er man også nødt til at vide
noget om det udstyr, man benytter. Her kan Doka træde til med et kursusprogram, så alle og enhver, der er
inddraget i arbejdet, er i stand til at øge effektiviteten og
dermed sænke udgifterne.
Under et Doka kursusforløb lærer man også noget om
det sikkerhedsteknisk optimale forskallingsudstyr og
håndtering af tingene, så arbejdssikkerheden på byggepladsen bliver forbedret.
Doka’s kursusprogram fortjener virkelig din
opmærksomhed.
Nærmeste Doka forhandler oplyser gerne udførligt
om Doka kurser.
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[kg]

Artikel nr.

[kg]

Artikel nr.

Foldeplatform K
Produktoversigt

Doka foldeplatform K 3,00m
Doka foldeplatform K 4,50m

291,5 580442000
444,5 580443000

Doka-Faltbühne K

Hængeplatform 120 3,30m
Hængeplatform 120 4,30m
Hängebühne 120

Galvaniseret
Leveringstilstand: lagt sammen

Trædele gul laseret
Ståldele galvaniseret
Leveringstilstand: lagt sammen

Foldbar konsol K

44,0 580411000
52,6 580412000

52,4 580441000

Faltkonsole K

Galvaniseret
Længde: 224 cm
Højde: 245 cm
Leveringstilstand: klappet sammen

Støttebjælke

28,5 580414000

Stützträger

Galvaniseret
Højde: 248 cm

Bøjlehoved K-ES

3,9 580444000

Bügelkopf K-ES

Galvaniseret
Højde: 35 cm

Trykprofil

4,9 580417000

Druckprofil

Galvaniseret
Længde: 34 cm
Bredde: 19 cm

Doka foldeplatform A hjørne
Doka-Faltbühne A Eckausführung

461,5 580473000

Støttestag
Galvaniseret
Længde: 370 cm

Trædele gul laseret
Ståldele galvaniseret
Leveringstilstand: klappet sammen

Udligningsplatform 3,00m
Ausgleichsbühne 3,00m

153,5 580485000
Trædele gul laseret
Ståldele galvaniseret
Leveringstilstand: klappet sammen

32,9 580416000

Stützstab

Horisontal rør d2 175

2,7 582733000

Horizontalstrebe d2 175

Galvaniseret

Horisontal 1,35m

2,1 580422000

Horizontale 1,35m

Galvaniseret
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Stilladsrør 48,3mm 1,00m
Stilladsrør 48,3mm 1,50m
Stilladsrør 48,3mm 2,00m
Stilladsrør 48,3mm 2,50m
Stilladsrør 48,3mm 3,00m
Stilladsrør 48,3mm 3,50m
Stilladsrør 48,3mm 4,00m
Stilladsrør 48,3mm 4,50m
Stilladsrør 48,3mm 5,00m
Stilladsrør 48,3mm 5,50m
Stilladsrør 48,3mm 6,00m
Stilladsrør 48,3mm .....m
Gerüstrohr 48,3mm

Produktoversigt
[kg]

Artikel nr.

4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
4,0

682014000
682015000
682016000
682017000
682018000
682019000
682021000
682022000
682023000
682024000
682025000
682001000

[kg]
Rækværks tvinge S

Artikel nr.

11,5 580470000

Schutzgeländerzwinge S
Galvaniseret
Højde: 123 - 171 cm

Galvaniseret

Rækværks tvinge T

12,3 584381000

Schutzgeländerzwinge T
Galvaniseret
Højde: 122 - 155 cm

Halvkobling med bolt 48mm 50
Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000

Galvaniseret
Nøglestørrelse: 22 mm

Drejekobling 48mm

1,5 582560000

Drehkupplung 48mm

Rækværks holder 1,10m

Galvaniseret
Nøglestørrelse: 22 mm

Multifunktionsbjælke WS10 Top50 3,50m
Mehrzweckriegel WS10 Top50 3,50m
Blå lakeret

5,6 584384000

Schutzgeländer 1,10m

Galvaniseret
Højde: 134 cm

68,4 580012000

Indstøbningsdel for dorn 24mm
Steckhülse 24mm

0,03 584385000

Grå
Længde: 16,5 cm
Diameter: 2,7 cm

Ankerprofil WS10 Top50 3,50m

Stahlwandriegel WS10 Top50 3,50m
Blå lakeret

71,5 580050000
Indstøbningsdel for skrue 20,0
Schraubhülse 20,0

0,03 584386000

Gul
Længde: 20 cm
Diameter: 3,1 cm

Facadeelement klemme V

8,1 580694000

Fassaden-Fertigteilklemme V

Endegelænder T

Galvaniseret
Længde: 70 cm
Højde: 41 cm
Nøglestørrelse: 50 mm

Rækværksforlænger K

29,1 580488000

Seitenschutzgeländer T
Galvaniseret
Længde: 115 - 175 cm
Højde: 112 cm

4,9 580447000

Geländerverlängerung K

Galvaniseret
Højde: 87 cm

Universal rækværksholder

3,0 580478000

Universal-Geländerbügel

Galvaniseret
Højde: 20 cm
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[kg]

Doka løftekæde 4-vejs 3,20m
Doka-Vierstrangkette 3,20m

Artikel nr.

15,0 588620000

[kg]
Ophængssløjfe ES

1,0 580458000

Einhängeschlaufe ES

Følg driftsvejledningen!

Ubehandlet
Længde: 72 cm

Ophængssko A

10,0 580407000

Aufhängeschuh A

Ophængsautomat Fix-De-Fix 3150kg

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg
Følg driftsvejledningen!

Artikel nr.

Galvaniseret
Længde: 22 cm
Bredde: 13 cm
Højde: 34 cm

27,0 586014000
Ophængsprofil AK

14,8 580595000

Aufhängeprofil AK

Galvaniseret
Længde: 109 cm

Ophængsprofil ES

15,3 580596000

Aufhängeprofil ES

Platform transport gaffel K/M
Bühnen-Umsetzgabel K/M

Galvaniseret
Længde: 109 cm

194,0 580492000

Blå lakeret
Længde: 205 - 262 cm
Bredde: 210 cm
Leveringstilstand: lagt sammen
Følg driftsvejledningen!

Ophængsplade ES

9,2 580493000

Aufhängeblech ES

Galvaniseret
Længde: 68 cm

Værktøjskasse universal 15,0
Stjerneskrue

0,75 580425000

Sternschraube

(A) Skralle 1/2"

Galvaniseret
Længde: 17 cm

Ophængsprofil K2

9,1 580392000
0,73 580580000

Galvaniseret
Længde: 30 cm

44,1 580463000

Einhängeträger K2

Universal-Werkzeugbox 15,0
Medfølger:

Galvaniseret
Højde: 251 cm

(B) Fastnøgle 13/17
(C) Fastnøgle 22/24
(D) Fastnøgle 30/32
(E) Fastnøgle 36/41
(F) Ringnøgle 17/19
(G) Firkantmøtrik 22
(H) Topnøgle 41
(I) Forlængelse 11cm 1/2"
(J) Forlængelse 22cm 1/2"
(K) Kardanbobling
(L) Top for skrallenøgle 19 1/2" L
(M) Fastnøgle 13 1/2"
(N) Fastnøgle 24 1/2"
(O) Fastnøgle 30 1/2"
(P) Nøgle til positionskonus 15,0 DK

0,08
0,22
0,80
1,0
0,27
0,31
0,99
0,20
0,31
0,16
0,16
0,06
0,12
0,20
0,30

580577000
580587000
580897000
580586000
580590000
580589000
580585000
580581000
580582000
580583000
580598000
580576000
580584000
580575000
580579000

Galvaniseret
Længde: 8 cm
Nøglestørrelse: 30 mm

Bøjlehoved ES

6,2 580459000

Bügelkopf ES

Galvaniseret
Længde: 21 cm
Bredde: 11 cm
Højde: 29 cm

Ophængsplade AK

8,3 580494000

Aufhängeblech AK

Galvaniseret
Længde: 65 cm
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Produktoversigt
[kg]

Artikel nr.

Stigesystem XS

[kg]
Sikkerhedsrygkurv udstigning XS
Rückenschutz-Ausstieg XS

Stigeforbinder XS vægform

20,8 588662000

Anschluss XS Wandschalung

Artikel nr.

17,0 588666000

Galvaniseret
Højde: 132 cm

Galvaniseret
Bredde: 89 cm
Højde: 63 cm

Adapter XS DM/SL-1

11,7 588672000

Anschluss XS DM/SL-1

Galvaniseret
Længde: 100 cm

Stige XS 4,40m

33,2 588640000

System-Leiter XS 4,40m
Galvaniseret

Stige udviddelse XS 2,30m

19,1 588641000

Leiternverlängerung XS 2,30m

Galvaniseret

Sikkerhedsrækværk XS

4,9 588669000

Sicherungsschranke XS

Galvaniseret
Længde: 80 cm

Sikkerhedsrygkurv XS 1,00m
Sikkerhedsrygkurv XS 0,25m
Rückenschutz XS

16,5 588643000
10,5 588670000

Galvaniseret
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Produktoversigt

Brugerinformation Doka foldeplatform K
[kg]

Artikel nr.

Ankersystem 15,0

[kg]
Konus skrue RD 28

0,65 580496000

Konusschraube RD 28

Ophængskonus 15,0 5cm

Galvaniseret
Længde: 9 cm
Diameter: 6 cm

0,88 581971000

Aufhängekonus 15,0 5cm

Galvaniseret
Længde: 16 cm
Diameter: 6 cm
Følg monteringsvejledningen!

Positionskonus 15,0 5cm

0,45 581699000

Sperrenvorlauf 15,0 5cm

Længde: 11 cm
Diameter: 5 cm
Værktøj: Positionerings konusnøgle
15,0 DK
Følg monteringsvejledningen!

Positionskonus for matrice beton 15,0 5cm
Sichtbetonvorlauf 15,0 5cm

0,46 581973000

Galvaniseret
Længde: 11 cm
Diameter: 4,3 cm
Værktøj: Positionerings konusnøgle
15,0 DK

Tætningskappe 15,0 5cm

0,007 581990000

Dichtungshülse 15,0 5cm

Artikel nr.

Ankerstav 15,0mm galv. 0,50m
Ankerstav 15,0mm galv. 0,75m
Ankerstav 15,0mm galv. 1,00m
Ankerstav 15,0mm galv. 1,25m
Ankerstav 15,0mm galv. 1,50m
Ankerstav 15,0mm galv. 1,75m
Ankerstav 15,0mm galv. 2,00m
Ankerstav 15,0mm galv. .....m
Ankerstav 15,0mm sort 0,50m
Ankerstav 15,0mm sort 0,75m
Ankerstav 15,0mm sort 1,00m
Ankerstav 15,0mm sort 1,25m
Ankerstav 15,0mm sort 1,50m
Ankerstav 15,0mm sort 1,75m
Ankerstav 15,0mm sort 2,00m
Ankerstav 15,0mm sort 2,50m
Ankerstav 15,0mm sort 3,00m
Ankerstav 15,0mm sort 3,50m
Ankerstav 15,0mm sort 4,00m
Ankerstav 15,0mm sort 5,00m
Ankerstav 15,0mm sort 6,00m
Ankerstav 15,0mm sort 7,50m
Ankerstav 15,0mm sort .....m

0,72
1,1
1,4
1,8
2,2
2,5
2,9
1,4
0,73
1,1
1,4
1,8
2,1
2,5
2,9
3,6
4,3
5,0
5,7
7,2
8,6
10,7
1,4

Super gigant møtrik 15,0

0,91 581966000

Ankerstab 15,0mm

581821000
581822000
581823000
581826000
581827000
581828000
581829000
581824000
581870000
581871000
581874000
581886000
581876000
581887000
581875000
581877000
581878000
581888000
581879000
581880000
581881000
581882000
581873000

Sort
Længde: 10 cm
Diameter: 3 cm

Tætningskappe S 15,0 5cm

0,009 581697000

Dichtungshülse S 15,0 5cm

Sort
Længde: 11 cm
Diameter: 4,7 cm

Plastkon for matrice beton 41mm
Betongkon for matrice beton 41mm
Sichtbetonstopfen

Superplatte 15,0

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

0,007 581851000
0,05 581848000

Grå

Stop anker 15,0 16cm

0,83 581997000

Sperranker 15,0 16cm

Ubehandlet

Sømplade 15,0

0,15 581692000

Nagelblech 15,0

Galvaniseret
Diameter: 10 cm

Bølge anker 15,0

0,92 581984000

Wellenanker 15,0

Ophængskonus 15,0 for isolation til 11cm
Aufhängekonus 15,0 für Isolierung bis 11cm
Galvaniseret
Længde: 30 cm
Diameter: 5 cm

Ubehandlet
Længde: 67 cm

3,6 580495000

Ophængskonus 15,0 med krave

1,4 580428000

Bund-Aufhängekonus 15,0

Tætningskappe 15,0 for isolation op til 11cm
Dichtungshülse 15,0 für Isolierung bis 11cm
Naturhvid
Længde: 30 cm
Diameter: 6 cm

Galvaniseret
Længde: 16 cm
Diameter: 6 cm
Følg monteringsvejledningen!

0,05 580498000

Bjerganker 15,0

0,41 581120000

Felsanker-Spreizeinheit 15,0

Positionsplade RD 28

0,25 580497000

Vorlaufscheibe RD 28

Galvaniseret
Diameter: 9 cm
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Galvaniseret
Længde: 9 cm
Diameter: 4 cm
Følg monteringsvejledningen!
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Brugerinformation Doka foldeplatform K

Produktoversigt
[kg]

Monteringsrør for bjerganker

Artikel nr.

[kg]

Artikel nr.

0,85 581123000

Felsanker-Einbaurohr

Galvaniseret
Længde: 50 cm
Diameter: 3 cm

Bespændingsnøgle B

34,5 580570000

Vorspanngerät B

Galvaniseret

Indskruningskonus 30kN 15,0

0,74 581895000

Einschraubkonus 30kN 15,0

Galvaniseret
Længde: 15 cm

Gesimsanker 30kN 15,0
Gesimsanker 30kN 15,0 galv.

0,45 581896000
0,44 581890000

Gesimsanker 30kN 15,0

Længde: 7 cm
Følg monteringsvejledningen!

Sømkonus 15,0

0,02 581897000

Nagelkonus 15,0

Sort
Længde: 7 cm

Hul prop 29mm

0,003 581891000

Gesimsankerstopfen 29mm
Grå
Diameter: 3 cm

Zink plug 15,0

0,20 581889000

Zinkstöpsel 15,0

Galvaniseret
Længde: 9,9 cm
Diameter: 2,9 cm
Værktøj: Nøgle til 1/2" firkant

Ankerstav nøgle 15,0/20,0

1,9 580594000

Ankerstabschlüssel 15,0/20,0

Galvaniseret
Længde: 37 cm
Diameter: 8 cm

Nøgle til positionskonus 15,0 DK
Vorlaufschlüssel 15,0 DK

0,30 580579000

Galvaniseret
Længde: 8 cm
Nøglestørrelse: 30 mm

Universal konus nøgle 15,0/20,0

Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0
Galvaniseret
Længde: 9 cm
Nøglestørrelse: 50 mm
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0,90 581448000
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Doka foldeplatform K den kompakte præfabrikerede gangbro
Doka foldeplatform K kommer færdig formonteret til din byggeplads. Den leveres sammenklappet og pladsbesparende og kan bruges straks. Doka foldeplatform bruges på mange byggepladser
til forskellige arbejds- og sikkerhedsopgaver.
Du kan leje, lease eller købe Doka foldeplatforme.
Hos nærmeste Doka forhandler.
Kontakt os på telefonen!

Hovedcentral Amstetten for Doka Gruppen

Doka international


Doka GmbH



Josef Umdasch Platz 1
A 3300 Amstetten / Østrig
Tel.: +43 (0)7472 605-0
Fax: +43 (0)7472 64430
E-Mail: info@doka.com
www.doka.com

Andre datterselskaber og forhandlere:

Danmark:
Doka Danmark ApS

Århus afdeling

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

Høgemosevænget 3
8380 Trige
Tel.: +45 86 26 39 00
Fax: +45 86 26 39 50

Algeriet
Bahrain
Belgien
Brasilien
Bulgarien
Canada
Chile
Estland
Finland
Forenede Arabiske
Emirater
Frankrig
Grækenland
Holland
Hviderusland
Indien
Iran
Irland

Island
Israel
Italien
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kina
Korea
Kroatien
Kuwait
Letland
Libanon
Litauen
Luxemborg
Marokko
Mexico
New Zealand
Norge

Panama
Polen
Portugal
Qatar
Romænien
Rusland
Saudi Arabien
Schweiz
Senegal
Serbien
Singapore
Slovakiet
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Sydafrika
Taiwan

Thailand
Tjekkiet
Tunesien
Tyrkiet
Tyskland
Ukraine
Ungarn
USA
Vietnam
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