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Inledning
Grundläggande säkerhetsinformation

Användargrupper

 ▪ Detta dokument riktar sig till de personer som arbe-
tar med den beskrivna Dokaprodukten/systemet och 
innehåller uppgifter om standardutförande för mon-
teringen och den ändamålsenliga användningen av 
systemet.

 ▪ Alla personer som arbetar med respektive produkt 
måste känna till innehållet i det här underlaget och 
vara förtrodd med säkerhetsinformationen i det.

 ▪ Kunden måste undervisa och instruera personer 
som inte kan läsa det här underlaget eller har pro-
blem med att läsa och förstå det.

 ▪ Kunden ska se till att den av Doka tillhandahållna 
informationen (t.ex. användarinformationen, monte-
rings- och bruksanvisning, ritningar osv.) är tillgäng-
lig och aktuell, att information om den har meddelats 
samt att den är åtkomlig för användarna på arbets-
platsen.

 ▪ Doka anger i den aktuella tekniska dokumentationen 
och på de tillhörande formritningarna arbetsmiljöåt-
gärder för säker användning av Dokaprodukterna i 
de visade tillämpningarna.  
Användaren är i sina projekt alltid skyldig att följa gäl-
lande lokala lagar, normer och arbetsmiljöföreskrifter 
och om nödvändigt vidta ytterligare eller andra lämp-
liga arbetsmiljöåtgärder.

Riskbedömning

 ▪ Kunden ansvarar för att en riskbedömning upprättas, 
dokumenteras, genomförs och revideras på varje 
byggarbetsplats. 
Denna dokumentation utgör en grund för den arbets-
platsspecifika riskbedömningen och anvisningarna 
för tillhandahållande och användning av systemet 
genom användaren. Den ersätter dock inte denna.

Upplysningar till detta dokument

 ▪ Detta dokument kan även gälla som en allmän mon-
terings- och bruksanvisning eller ingå i monterings- 
och bruksanvisning för ett särskilt byggprojekt.

 ▪ Bilderna, animeringarna och videorna som visas 
i det här underlaget är till en del monteringstill-
stånd och därför inte alltid säkerhetstekniskt 
fullständiga.
Säkerhetsanordningar som eventuellt inte visas på 
bilderna, animeringarna och videorna ska dock 
användas av kunden i enlighet med de aktuellt gäl-
lande föreskrifterna.

 ▪ Ytterligare säkerhetsanvisningar, speciellt var-
ningar, finns upptagna i de enskilda kapitlen!

Planering

 ▪ Se till att arbetsplatserna är säkra när formen 
används (t.ex. för montering och demontering, för 
ombyggnadsarbeten och flytt, etc.). Det måste gå att 
komma åt arbetsplatserna på ett säkert sätt!

 ▪ Avvikelser mot detta dokuments uppgifter eller 
användning på annat sätt kräver en särskild sta-
tisk kontroll samt en kompletterande monte-
ringsanvisning.

Föreskrifter/arbetarskydd

 ▪ Vid användning av våra produkter ska i respektive 
land gällande lagar, normer och arbetsmiljöföreskrif-
ter och andra säkerhetsföreskrifter beaktas.

 ▪ Vid fallolycka eller om ett föremål har fallit mot resp. 
in i sidoskyddet samt dess tillbehör får detta endast 
fortsatt användas om det har kontrollerats av en kun-
nig person.
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För användningens alla faser gäller

 ▪ Kunden måste se till att montering och demontering, 
flyttning samt ändamålsenlig användning av produk-
ten leds och övervakas av personer med lämpliga 
fackkunskaper enligt gällande lagar, normer och  
föreskrifter. 
Dessa personers arbetsförmåga får inte påverkas av 
alkohol, läkemedel eller droger.

 ▪ Doka-produkter är tekniska arbetshjälpmedel som 
endast ska användas för yrkesbruk i enlighet med 
respektive Doka-användarinformation och/eller 
annan av Doka utgiven teknisk dokumentation. 

 ▪ Stabiliteten och bärförmågan för samtliga kompo-
nenter och enheter måste säkerställas under alla 
byggfaser!

 ▪ Utkragningar, anpassningar, etc. får beträdas först 
om åtgärder för stabiliteten har vidtagits (t.ex. genom 
avsträvningar).

 ▪ De funktionstekniska anvisningarna, säkerhetsan-
visningarna och lastuppgifterna ska beaktas noga 
och följas. Om de inte följs kan det innebära risk för 
olyckor och allvarliga personskador (livsfara) samt 
avsevärda materiella skador.

 ▪ Brandkällor är inte tillåtna vid formen. Värmare är 
endast tillåtna om de användes korrekt på motsva-
rande avstånd från formen.

 ▪ Kunden måste ta hänsyn till alla slags väderförhål-
landen på själva utrustningen och vid användningen 
och lagringen av utrustningen (t.ex. hala ytor, halk-
fara, vindpåverkan etc.) och vidta förutseende åtgär-
der för att säkra utrustningen och omkringliggande 
områden samt för att skydda personalen.

 ▪ Alla kopplingar ska regelbundet kontrolleras med 
avseende på funktion och att de sitter fast. 
I synnerhet ska skruv- och kilkopplingar, beroende 
på byggprocessen och speciellt efter exceptionella 
händelser (t.ex. efter en storm), kontrolleras och vid 
behov efterdras.

 ▪ Det är strängt förbjudet att svetsa och hetta upp 
Doka-produkter, särskilt stag-, upphängnings-, 
skarv- och gjutdelar etc.
Svetsning medför en allvarlig strukturförändring i 
dessa delars material. Det medför en drastisk minsk-
ning av brottlasten vilket innebär en hög säkerhets-
risk.
Det är tillåtet att kapa enskilda spännstag med 
metallkapskivor (endast stagänden blir varm), man 
måste dock se till att gnistorna inte hettar upp och 
därmed skadar andra spännstag.
Svetsning är endast tillåten för de artiklar där Doka-
dokumentationen uttryckligen så anger

Montering

 ▪ Materielen/systemet ska innan det används kontroll-
eras med avseende på aktuellt skick. Skadade eller 
deformerade delar samt delar som är försvagade till 
följd av slitage, korrosion eller rötangrepp (t.ex. 
svampangrepp) ska inte användas.

 ▪ Om våra säkerhets- och formsystem används med 
system från andra tillverkare innebär det risker, vilka 
kan leda till person- och sakskador. Därför krävs en 
särskild kontroll om system blandas.

 ▪ Montering ska ske enligt gällande lagar, normer och 
föreskrifter  av kundens utbildade personal samtidigt 
som säkerhetsinspektioner tillämpas om det krävs.

 ▪ Ändringar på Doka-produkterna är inte tillåtet och 
utgör en säkerhetsrisk.

Montering

 ▪ Doka produkter/system skall ställas upp så att all las-
tinverkan leds bort säkert!

Gjuta

 ▪ Beakta de tillåtna trycken på nygjuten betong. För 
höga gjutningshastigheter leder till att formarna 
överbelastas, ger högre nedböjningar och innebär 
fara för brott.

Avformning

 ▪ Avforma först när betongen har uppnått tillräcklig 
hållfasthet och när ansvarig person ger order om 
avformning!

 ▪ Använd inte kran för att dra loss formen när den ska 
rivas. Använd lämpligt verktyg t.ex. träkil, riktverktyg 
eller systemanordning som t.ex. Framax avform-
ningshörn.

 ▪ Äventyra inte stabiliteten för bygg-, ställnings- och 
formdelar vid avformningen!
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Transportera, stapla och lagra

 ▪ Beakta alla giltiga nationella föreskrifter för transport 
av formar och ställningar. För systemformar måste 
de angivna Doka-lyftdonen användas.
Om typen av lyftdon inte är definierat i de här under-
laget, måste kunden använda lyftdon om passar för 
användningsfallet och uppfyller föreskrifterna.

 ▪ Vid flytt måste man se till att formsjoket och dess 
enskilda delar klarar av de uppträdande krafterna.

 ▪ Ta bort lösa delar eller säkra de så att de inte kan 
glida eller falla ned!

 ▪ Alla delar ska lagras säkert varvid den speciella 
Doka-informationen i detta dokuments motsvarande 
kapitel ska beaktas!

Underhåll

 ▪ Som reservdelar ska endast Doka-originaldelar 
användas. Reparationer ska endast utföras av till-
verkaren eller av auktoriserade företag.

Övrigt

Viktuppgifterna är medelvärden baserade på nytt mate-
rial och kan avvika på grund av materialtoleranser. 
Dessutom kan vikterna skilja sig åt genom nedsmuts-
ning, genomfuktning etc.
Med reservation för ändringar p.g.a. teknisk utveckling.

Symboler

I det här underlaget används följande symboler:

FARA
Varnar för en extremt farlig situation, beak-
tas inte anvisningen i den här situationen 
leder det till dödsfall eller allvarlig bestående 
skada.

VARNING
Varnar för en farlig situation, beaktas inte 
anvisningen i den här situationen kan det 
leda till dödsfall eller allvarlig bestående 
skada.

SE UPP
Varnar för en farlig situation, beaktas inte 
anvisningen i den här situationen lätt ej 
bestående skada.

OBSERVERA
Varnar för situationer, beaktas inte anvis-
ningen i den här situationen kan det leda till 
felaktiga funktioner eller materialskador.

Instruktion 
Visar att handlingar ska utföras av använda-
ren.

Visuell kontroll
Visar att utförda handlingar måste kontroll-
eras visuellt.

Tips
Ger värdefull användarinformation.

Hänvisning
Hänvisar till ytterligare dokument.



Användarinformation Arbetskonsol K Inledning

7999725010 - 08/2020

Konsolernas märkning (lastuppgifter)
Nationella föreskrifter kan föreskriva märkning av 
lastuppgifter på konsoler. Det följande formuläret kan 
kopieras och användas som underlag och underlättar 
därmed märkningen. 

Innan märkningen utförs: Kontroll att monteringen är 
korrekt enligt gällande lagar, normer och föreskrifter 
genom personer, med lämpliga fackkunskaper, från 
företaget som ansvarar för monteringen.

Byggföretag / arbetsplats

Belastningsinformation Doka arbetskonsol K

Motsvarar lastklass (kryssa för tillämpbar) enligt EN 12811

Till. utbredd last:

Sjokets egenvikt: 

Detaljerad information om användning se användarinformation resp. projekteringsdokument

Datum Namn

2 3 4 5 6

97
25

-1
06
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Doka service

Support i varje projektfas

 ▪ Säkrad projektframgång med produkter och tjänster 
från ett ställe.

 ▪ Kompetent stöd från planering till montering direkt på 
byggplatsen. Effektiv i alla projektfaser

Projektstöd direkt från början
Varje projekt är unikt och kräver individuella lösningar. 
Doka-teamet är ett stöd för dig vid alla formarbeten 
och står för rådgivnings-, planerings- och servicetjäns-
ter på plats så att du effektivt och säkert kan genom-
föra ditt projekt. Doka ger stöd med individuell rådgiv-
ning och skräddarsydda utbildningar.

Effektiv planering för säkert genomförande av pro-
jektet
Det går bara att utveckla effektiva formlösningar lön-
samt om man förstår projektkraven och byggproces-
ser. Den här förståelsen är basen för tjänsterna för 
Doka-Engineering.

Optimera med Doka byggprocesser
Doka erbjuder speciella verktyg som hjälper till att 
utforma processer transparent. Gjutprocesser kan på 
så sätt göras snabbare, lagerhållningen optimeras och 
formplaneringen effektiviseras.

Specialformar och montering på plats
Doka erbjuder skräddarsydda specialformenheter 
som komplement till systemformar. Dessutom monte-
rar specialutbildad personal stämptorn och formar på 
byggarbetsplatsen.

Tillgänglighet just in time
För tids- och kostnadseffektivt genomförande av ett 
projekt är formens tillgänglighet en viktig faktor. Via ett 
globalt logistiknätverk fås de nödvändiga formmäng-
derna på avtalad tid.

Hyr- och renoveringsservice
Det går att hyra formmaterial projektrelaterat från de 
effektiva Doka-hyrparkerna. Kundens egen utrustning 
och Doka-hyrutrustning rengörs och underhålls av 
Doka-renoveringsservice.

Program Arbetsplanering Byggutförande Projektavslut

Engineering
 ▪ Planering av utförande
 ▪ Etapplanering
 ▪ Modellering av byggnadskonstruktio-

nen/3D-planering
 ▪ Monteringsritningar
 ▪ Konstruktionsberäkning
 ▪ Concremote

Rådgivning och utbildning
 ▪ Projekthantering på arbetsplatsen
 ▪ Supervisor
 ▪ Training och Consulting

Processoptimering
 ▪ Concremote
 ▪ myDoka
 ▪ Planeringsprogram
 ▪ Byggförrådsmanagement

Monteringsservice och monte-
ring

 ▪ Monteringsservice
 ▪ Förmontering av formar på 

arbetsplatsen

Logistik
 ▪ Transportorganisation och frakt

Hyr- och renoveringsservice
 ▪ Hyrservice
 ▪ Formretur
 ▪ Paketpris för renoveringsservice och 

service
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Systembeskrivning

Det omfattande programmet med 
färdiga konsoler för varje 
användningsområde

Doka-arbetskonsoler K är förmonterade arbetsplattfor-
mar klara för användning.
De levereras hopfällda vilket spar plats.
På arbetsplatsen fälls de upp med ett handgrepp, lyfts 
upp med kranen och hakas fast i de förberedda upp-
hängningspunkterna.
Praktiska tillbehör underlättar arbetet på arbetsplatsen 
och gör dyrbara improvisationer överflödiga.

Detta är fördelarna med Doka-arbetskonsol K

 ▪ Hög tillåten belastning på upp till6 kN/m2 
(600 kg/m2)- lastklass  6

 ▪ Enkel planering med de 3,00 eller 4,50 m långa 
enheterna

 ▪ Säker hörnövergång med arbetskonsol K ytterhörn 
och arbetskonsol K innerhörn

 ▪ Utfyllnadsplattform 3,00 m för längdanpassning och 
ytterhörn – med integrerat skyddsräcke i en del

 ▪ Nedsänkbara kranupphängsningspunkter garante-
rar en jämn, säker konsolarbetsyta – ingen ställen 
där man kan snubbla på utstickande delar

 ▪ Lång livslängd genom robust utförande, laserade 
trädelar och galvaniserade ståldelar

 ▪ Plankorna är på kortsidan skyddade med stålprofil
 ▪ Klätterform K – komplett klätterfunktion genom kom-

plettering med få Doka-standarddelar för använd-
ning som klätterform

 ▪ Förlängare och hängställning – som systemdelar för 
att överbrygga våningsöppningar och för säkra efte-
rarbeten

 ▪ Överbryggning av vägg- och fönsteröppningar
 ▪ Skyddsräcksförlängare K och skyddsnät – för utök-

ning och säkring av taksäkringsfunktionen
 ▪ Ändskyddsgrind T – för ett snabb och säker avstäng-

ning vid konsolens ände
 ▪ Två upphängningsvarianter för anpassning till aktu-

ella förhållanden på arbetsplatsen:
- konusupphängning
- bygelupphängning

 ▪ Liten lager- och transportvolym
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Användningsområden
Det omfattande plattformprogrammet med arbetskon-
sol K uppfyller bland annat följande krav:
 ▪ Arbetsplattform enligt EN 12811-1 och ČSN 738101
 ▪ Skyddsplattform enligt DIN 4420-1, ÖNORM B 4007 

och ČSN 738106
 ▪ Arbetmiljöföreskrift Bauarbeiterschutzverordnung 

(BauV)

Användningsexempel för lastklasserna

Översikt för användningsområden

Detaljerad information om de respektive användnings-
områdena se kapitlet "Arbetsplattform" resp. "Skydds-
plattform"!

Lastklass
2

Lastklass
3

Lastklass
4, 5, 6

För underhållsarbeten, speciellt fasadrengö-
ring.

T.ex. för puts- och stuckaturarbeten, inkläd-
nads- och fogarbeten, reparationer och som 
armerings- eller gjutställning vid betongarbe-

ten.

Vanligtvis för murnings- och putsarbeten, platt- 
och stenarbeten samt tunga montagearbeten.

Endast för arbeten där byggmaterial eller bygg-
delar inte behöver förvaras på trädelarna.

Materialet som lagras på träplanken får inte sät-
tas ned med lyftanordningar.

Byggnadsmaterial och byggdelar får sättas ned 
på konsolerna med hjälp av lyftanordning.

Förutsättning:
När material förvaras på konsolerna måste det 

finnas en fri bredd av 0,20 m för passage.

Förutsättning:
När material förvaras på konsolerna måste det 

finnas en fri bredd av 0,20 m för passage.

Till. utbredd last: 1,5 kN/m2 (150 kg/m2) Till. utbredd last: 2,0 kN/m2 (200 kg/m2) 

Till. utbredd last:
Lastklass

 4
3,0 kN/m2 

(300 kg/m2)

5
4,5 kN/m2 

(450 kg/m2)

6
6,0 kN/m2 
(600kg/m2)

eller delytlast
Den faktiska belastningen utgörs av summan 

av det lagrade materialets vikt och personernas 
vikt. 

För varje person antas en vikt av 100 kg.

Den faktiska belastningen utgörs av summan 
av det lagrade materialets vikt och personernas 

vikt. 
För varje person antas en vikt av 100 kg.

Arbetsplattform
med form utan form

9725-353-01 9725-354-01

Skyddsplattform
Skyddsräcke Takskyddsräcke Skyddstak

97
25

-3
   

 -0
50

2

97
25

-3
   

 -0
70

2

97
25

-3
55

-0
1
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Planering av utförande

Med programmet arbetskonsoler K

Upphängningspunkterna hos arbetskonsolerna K 
3,00m och 4,50m ligger alltid på samma avstånd, 150 
cm, (kantavstånd 75 cm) varigenom planering och 
montering på arbetsplatsen förenklas.
Undantag: Vid arbetskonsol K innerhörn är kantav-
ståndet 80 cm.

Observera:
Kortsidan hos arbetskonsol K innerhörn, där skydds-
räcket är öppet, måste vara riktad mot väggen.

* ... den faktiska längdjusteringen är ca 5 cm större än det angivna systemmåttet.
1) ... Mått vid konupphängning 
2) ... Mått vid användning med bygelhuvud K-ES  
3) ... Fixmått i hörnområdet (arbetskonsol K innerhörn) 
4) ... Upphängningarnas centrumavstånd 
5) ... Konsolernas nominella mått
A Doka ytterväggskonsol K 3,00m
B Doka ytterväggskonsol K 4,50m
C Doka arbetskonsol K ytterhörn
D Doka arbetskonsol K innerhörn
E Utfyllnadsplattform 3,00m
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Huvuddelar

Doka arbetskonsol K

 ▪ konsollängden kan väljas allt efter behov: 
- 3,00 m (2 konsoler)
- 4,50 m (3 konsoler)

 ▪ Upphängningspunkterna har alltid samma 
avstånd, 1,50 m

Längdanpassning 

Utfyllnadsplattform 3,00 m för längdanpassning och 
ytterhörn – med integrerat skyddsräcke i en del

Hörnlösningar

Säker hörnövergång med arbetskonsol K ytterhörn och 
arbetskonsol K innerhörn

Doka arbetskonsol K ytterhörn 

Doka arbetskonsol K innerhörn 

9725-430-01

9725-501-01

9725-429-01

9725-428-01
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Doka arbetskonsol K i detalj
Systemmått: 

a ... 2 120 mm 
b ... 1 840 mm 
c ... 50 mm 
d ... 1 080 mm 
e ... 530 mm 
f ... 1 210 mm 
g ... 2 450 mm

Konus- och bygelupphängningar är möjliga

Genom enkel komplettering av arbetskonsol K med 
bygelhuvud K-ES är konsolen klar för bygelupphäng-
ningar.

Infästningspunkter

 ▪ Inga utstickande delar: Nedsänkbara kraninfäst-
ningspunkter garanterar en jämn, säker arbetsyta.

Infästning av stödben

 ▪ Anslutningsmuffar för infästning av stödbenen är 
integrerade i konsolen.

A Bygelhuvud K-ES

9725-428-02

a

b

e

f

g

d
c

9725-217-01
A

Främre infästningspunkt Bakre infästningspunkt

A Doka arbetskonsol K
B Anslutningsmuff
C Stödben
D Stjärnskruv

9725-218-01 9725-219-01

9725-406-01

B

D

A

C
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Systembeskrivning Användarinformation Arbetskonsol K

Exempel från praktiken



Användarinformation Arbetskonsol K Systembeskrivning

15999725010 - 08/2020



16 999725010 - 08/2020 

Arbetsplattform Användarinformation Arbetskonsol K

Arbetsplattform
Arbetsplattform med form
H (horisontallast) och V (vertikallast) avser lasterna i 
upphängningspunkten. Dessa laster täcker alla 
angivna användningsfall. Byggnaden respektive alla 
byggnadsdelar måste kontrolleras beträffande stabilite-
ten med beaktande av dessa uppgifter.

* Beakta höjdläge för arbetskonsol K – relaterat till överkant bjälklag. Se kapitel "Bygelupphängningar"

Observera:
De ovan angivna värdena för den till. utbredda lasten 
och längdjusteringen ska även användas vid använd-
ning av inner- och ytterhörn.

Form på arbetskonsol  
med stöd

Form på bjälklag 
med stöd

Lastklass 2 (till. utbredd last 1,5 kN/m2 (150 kg/m2) på arbetskonsol och på gjutkonsol)
Gjutkonsolernas max. bredd 1,20 m.

Upphängning Upphängnings-
konus

Ingjutnings-
bygel ES*

Upphängnings-
konus

Ingjutnings-
bygel ES*

H = 14,0 kN
V = 24,0 kN

H = 14,0 kN
V = 18,0 kN

H = 14,0 kN
V = 24,0 kN

H = 14,0 kN
V = 18,0 kN

Längdjustering 1,00 m 0,75 m 1,00 m 0,75 m
Hängsställning tillåtet inte tillåtet tillåtet inte tillåtet
Arbetskonsol K inner-
hörn tillåtet inte tillåtet tillåtet inte tillåtet

Formhöjd 3,00 m 3,00 m 5,50 m 4,00 m
Vindhastighet upp till 55 km/h (motsvarande UVV (tyska 
arbetsmiljöföreskrifter för kranar)). Vid en vindhastighet upp 
till 45 km/h är en formhöjd på 4,00 m möjlig.
Formen måste stängas vid högre vindhastigheter samt varje 
gång arbetspasset avslutas eller vid längre avbrott i arbetet. 
Fixera motformens stödben stabilt på valvet.

A Stjärnskruv
B Motform

A
B

97
25

-4
63

-0
1

B

97
25

-4
64

-0
1

SE UPP
Stödben på arbetskonsolen:
➤placera endast över konsolen (stålet)
➤endast i de avsedda anslutningsmuffarna 

och
➤ fixera endast med stjärnskruvar. 

Spännstag 15,0mm förbjudet!
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Arbetsplattform utan form

Doka arbetskonsol K 3,00m och 
4,50m

H (horisontallast) och V (vertikallast) avser lasterna i 
upphängningspunkten. Dessa laster täcker alla 
angivna användningsfall. Byggnaden respektive  alla 
byggnadsdelar måste kontrolleras beträffande stabilite-
ten med beaktande av dessa uppgifter.

1) Se även kapitel "Översikt över upphängningsvarianterna". 
2) Utför längdjustering över 1,00 m endast med utfyllnadsplattform 3,00m.

Doka arbetskonsol K innerhörn

2) Utför längdjustering över 1,00 m endast med utfyllnadsplattform 3,00m.

Doka arbetskonsol K ytterhörn

2) Utför längdjustering över 1,00 m endast med utfyllnadsplattform 3,00m. 
3) Längdjusteringar upp till 2,50 m tillåtet, när utfyllnadsplattformen på båda sidor har upplag på en arbetskonsol K ytterhörn (t.ex. pelare).

U
pp

hä
ng

ni
ng

sv
ar

ia
nt

er
 1) Upphängningskonus

Förankringsbult 15,0 + Bund-Upphängningskonus 15,0
Upphängningskonus 15,0 för isolering 11cm (isoleringstjocklek upp till 6 cm)
Upphängningskonus 15,0 för isolering 11cm (isoleringstjocklek upp till 11 cm)
Ingjutningsbygel ES
Ingjutnignshylsa för dwg 15,0
Upphängningsprofil AK/ES
Upphängningsbeslag AK/ES

H = 9,2 kN
V = 9,2 kN

H = 16,2 kN
V = 16,0 kN

H = 25,0 kN
V = 26,0 kN

Lastklass 2
till. utbredd last 

1,5 kN/m2

(150 kg/m2)

Lastklass 2
till. utbredd last 

1,5 kN/m2

(150 kg/m2)

Lastklass 3
Till. utbredd last

2,0 kN/m2 

(200 kg/m2)

Lastklass 4
till. utbredd last

3,0 kN/m2

 (300 kg/m2)

Lastklass 5
till. utbredd last

4,5 kN/m2

 (450 kg/m2)

Lastklass 6
till. utbredd last

6,0 kN/m2

 (600 kg/m2)
Längdjustering 1,00 m 2,50 m 2) 1,50 m 2) 1,00 m 0,75 m 0,50 m

Lastklass 2
till. utbredd last 

1,5 kN/m2

(150 kg/m2)

Lastklass 2
till. utbredd last 

1,5 kN/m2

(150 kg/m2)

Lastklass 3
till. utbredd last

2,0 kN/m2 

(200 kg/m2)

Lastklass 4
till. utbredd last

3,0 kN/m2

 (300 kg/m2)

Lastklass 5
till. utbredd last

4,5 kN/m2

 (450 kg/m2)

Lastklass 6
till. utbredd last

6,0 kN/m2

 (600 kg/m2)
Längdjustering 1,00 m 2,50 m 2) 1,50 m 2) inte tillåtet inte tillåtet inte tillåtet

Lastklass 2
till. utbredd last 

1,5 kN/m2

(150 kg/m2)

Lastklass 3
till. utbredd last

2,0 kN/m2 

(200 kg/m2)

Lastklass 4
till. utbredd last

3,0 kN/m2

 (300 kg/m2)
Längdjustering 2,50 m 2) 1,50 m 2) 3) inte tillåtet
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Förankring i konstruktionen Användarinformation Arbetskonsol K

Förankring i konstruktionen
Översikt över upphängningsvarianterna

Konusupphängningar

Upphängning i betong

utan isolering (standardupphängning)

utan isolering (variant med ingjutningshylsa)

vid isolering upp till 11 cm

I efterhand genom att borra tillverkad upphängningspunkt

9725-216-01

Förlorade delar Återvinningsbara delar

Ingjutningsstag 15,0 Plasthylsa 
15,0/5cm

Utfyllnadskonus 
15,0/5cm

Spännstag 15,0 
längd ca 20 cm Tallriksmutter 15,0 Upphängnings-

konus 15,0/5cm

eller eller eller

Ingjutningsstag 15,0 Plasthylsa S 
15,0/5cm Spikbleck 15,0

Förlorade delar Återvinningsbara delar
Ingjutningshylsa 30kN/15,0 Spikkonus 15,0 Upphängningskonus  30kN/15,0

Förlorade delar Återvinningsbara delar

Ingjutningsstag 15,0 Plasthylsa 15,0 för isolering upp till 
11cm

Upphängningskonus 15,0 för isolering 
upp till 11cm Konusskruv Rd28

eller ev. kompletterad med
Ingjutningsstag 15,0 Spikbleck Rd28

Förlorade delar Återvinningsbara delar

Förankringsbult 15,0 Spännstag  15,0 Förankringsbult, installationrör
Bund-Upphäng-

nings-
konus 15,0
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Upphängningar genom infästning på 
betongbjälklaget

utan isolering resp. vid isolering upp till 10 cm

vid isolering resp. fasadtegel 10 till 30 cm

Upphängning för synlig betong ytor

Utfyllnadskonen för synlig betong 15,0 5cm är speciellt 
lämplig för projekt med synlig betong för vilka det 
behövs en enhetlig hålbild för förankrings- och upp-
hängningsställena.

Förankringssituation 

Bild i betongen 

a ... 26 cm (vid betongtäckskikt 5 cm på båda sidor)

En Doka-tekniker måste kontaktas för projekt där 
denna upphängning används.

Synligt resultat: 

Enhetlig, regelbunden hålbild för förankrings- resp. 
upphängningsställena.

Återvinningsbar del
Upphängningsbeslag AK

Återvinningsbar del
Upphängningsprofil AK

INFORMATION
Utfyllnadskonen för synlig betong används 
endast vid upphängningsställen som är place-
rade upp till 80 cm under betongens överkant. 
Anledningen är den reducerade bärförmågan 
på grund av att spännstaget på formsidan har 
ett mindre inskruvningsdjup.

A Utfyllnadskon synlig betong 15,0 5cm
B Ingjutningsstag m platta dubbel 15,0
C Synlig betongplugg 41mm

B A

9725-500-01

B C

9725-500-01

a

Tr
63

5-
20

1-
01
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Förankring i konstruktionen Användarinformation Arbetskonsol K

Bygelupphängningar

För att haka fast arbetskonsolen K måste ett bygelhu-
vud K-ES vara monterat på varje upphängningsuvud.
1) Placera bygelhuvud K-ES i upphängningshuvudet 

på arbetskonsolen K
2) Sätt i låsbulten ES

3) säkra genom att vrida spärren

Upphängning i betongbjälklag

utan isolering (standardupphängning)

Upphängningar genom infästning på 
betongbjälklaget

utan isolering resp. vid isolering upp till 10 cm

vid isolering resp. fasadtegel 10 till 30 cm

1

2
97

25
-3

33
-0

1

Förlorad del
Ingjutningsbygel ES

2 st. per upphängningsställe

Återvinningsbar del
Upphängningsbeslag  ES

1 st. per upphängningsställe

Återvinningsbar del
Upphängningsbeslag  ES

1 st. per upphängningsställe
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Förankring i konstruktionen Användarinformation Arbetskonsol K

Konusupphängningar

Upphängning vid konusupphängningar: 

a ... Konusaxel till plattformens överkant 6,5 cm

Dimensionering av 
upphängningspunkt

Upphängning i betong – utan 
isolering (standardupphängning)

Erforderliga verktyg:
 ▪ Spärrskaft 1/2"
 ▪ Trekantshylsa, utfyllnadskonus 15,0 DK

Utfyllnadsställe (med genomborrning av 
formytan)

➤Borra hål ø=18 mm i formytan (läge enligt arbets- 
resp. monteringsritning).

➤Skruva in ingjutningsstag i utfyllnadskonusen till 
stopp.

➤Skjut spännstag 15,0 (längd ca 20 cm) genom for-
mytans hål, skruva in i utfyllnadskonusen och dra åt 
med tallriksmutter 15,0.

a ... 1 cm

➤Varning för otillräcklig inskruvningslängd av 
förankringsdetaljerna t ex ingjutningsstaget i 
utfyllnadskonusen. Det kan leda till reduce-
rad bärförmåga med person- eller materiella 
skador som följd.

➤Skruva alltid in komponenter till stopp. 
Beakta angivet mått fram till markeringen på 
ingjutningsstagen.

➤Se till att förankringsdetaljerna på den 
senare upphängningen har samma betong-
täckning.

➤Använd inte utfylladskonus som skarvmut-
ter.

➤Bind fast ingjutningsstag med najtråd i arme-
ringen.  Detta förhindrar att de lossar vid 
gjutning och vibrering.

VARNING
Känsliga stag-, upphängnings- och kopplings-
delar!
➤Svetsa eller värm inte upp dessa delar.
➤Skadade, genom korrosion eller av slitage 

försvagade delar ska kasseras.

INFORMATION
På marknaden finns även konus och tillbehör f 
ör 2cm betongtäckskikt. 
Det är följande artiklar:
 ▪ Upphängningskonus 15,0 artikel nr 

581970000
 ▪ Utfyllnadskonus 15,0 artikel nr 581698000
 ▪ Plasthylsa 15,0 artikel nr 581989000
 ▪ Plasthylsa S 15,0 artikel nr 581696000
Utförandet av upphängningsställena sker ana-
logt med anvisningen för upphängningskonus 
15,0/5cm 
Man bör särskilt tänka på att inte blanda 
komponenter med olika betongtäckskikt 
(se varningsanvisning ovan)!

a

97
25

-2
49

-0
1

Erforderlig kubhållfasthet hos betongen vid belast-
ningstidpunkten ska projektberoende fastställas av 
konstruktören och beror på följande faktorer:
 ▪ faktiskt uppträdande last
 ▪ längd för ingjutningsstaget utan resp. med platta
 ▪ armering resp. tilläggsarmering
 ▪ kantavstånd
Konstruktören ska kontrollera krafternas överföring in 
i konstruktionen samt den totala konstruktionens sta-
bilitet.
Den erforderliga kubhållfastheten fck,cube,current måste 
dock uppgå till minst 10 N/mm2.

A Ingjutningsstag med platta 15,0 eller ingjutningsstag 15,0
C Utfyllnadskonus 15,0 5cm
D Plasthylsa S 15,0 5cm
E Markering
F Spännstag 15,0mm
G Tallriksmutter 15,0
H Längsgående armering och C-järn min. ø 8 mm, avstånd max. 

15 cm

1 cm avstånd mellan markering och konus.

9725-398-01

E

a

G
H
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Observera:
Utfyllnadskonus 15,0 5cm levereras med plasthylsor S 
15,0 5cm. Vid varje ny användning ska nya plasthyl-
sor användas!

Utfyllnadsställe (utan genomborrning av 
formytan)

t.ex. när Doka träbalk eller profil från ramlucka ligger 
direkt bakom utfyllnadsställets läge.
➤Spika fast utfyllnadskonusen med spikbleck 15,0 på 

formytan (läge enligt projektplan).
➤Skruva in ingjutningsstag i utfyllnadskonusen till 

stopp.

a ... 1 cm

Observera:
Utfyllnadskonus 15,0 5cm levereras med plasthylsor S 
15,0 5cm. Vid varje ny användning ska nya plasthyl-
sor användas!

Före gjutning

➤Kontrollera utfyllnads- och upphängningsställen en 
gång till.

Upphängningsställe

➤Skruva ur utfyllnadskonus och spikbleck 15,0 med 
spärrskaft 1/2" och trekantshylsa, utfyllnadskonus 
15,0 DK.
Vid noggrann montering och demontering utan våld 
kan spikbleck 15,0 användas flera gånger.

➤Skruva in upphängningskonus 15,0 till stopp och dra 
åt med spärrskaft 1/2".

Ingjutningsstag 15,0 

d ... min. 20,0 cm 
a ... 74,0 cm (vid betongtäckskikt 5 cm på båda sidor)

Förankring i väggen

Ingjutningsstag m platta 15,0 A16 

a ... 26 cm (vid betongtäckskikt 5 cm på båda sidor)
b ... min. 20 cm

A Ingjutningsstag med platta 15,0 eller ingjutningsstag 15,0
C Utfyllnadskonus 15,0 5cm
D Plasthylsa S 15,0 5cm
E Markering
F Spikbleck 15,0
G Längsgående armering och C-järn min. ø 8 mm, avstånd max. 

15 cm

1 cm avstånd mellan markering och konus.

Vid användning av spikbleck 15,0 rekommen-
derar vi att plasthylsa S 15,0 5cm används.
Denna har en trumpetformad ände vilket för-
bättrar anslutningens täthet.

9725-410-01

E

F

a

G

➤Varning för alltför kort inskruvningslängd av 
upphängningskonorna. Den därigenom 
reducerade bärförmågan kan leda till att 
upphängningen inte fungerar – med följden 
person- och sakskador.

➤Blanda aldrig upphängnings koner med olika 
betongtäckskikt - kan leda till otillräcklig 
inskruvningslängd.

➤Skruva alltid in förankringsdetaljerna till 
stopp.

I Upphängningskonus 15,0 5cm

I Upphängningskonus 15,0 5cm

Ytterligare möjligheter för förankring i vägom-
rådet se användarinformationen ”Klätterform 
K".

9725-411-01

I

a

d

I

97
15

-2
76

-0
1

a

b
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Förankring i konstruktionen Användarinformation Arbetskonsol K

Upphängning i betong vid reducerade 
lastkrav

Montera ingjutningshylsa

➤Spika fast spikkonus på formyta (läge enligt utfö-
rande- resp. montageplan).

➤Skjut på ingjutningshylsan på spikkonusen.

➤Fixera ingjutningshylsan vid armeringen med hjälp 
av najtråd.
Detta förhindrar att de lossar vid gjutning och vibre-
ring.

Efter formrivningen

➤Ta bort spikkonusen från förankringsstället.

a ... Täckskikt 4,0 cm
b ... Monteringsdjup 11,5 cm

➤Skruva in upphängningskonus med spärrskaft 1/2” 
till anslag.

Återanvändning av upphängningspunkten – 
permanent korrosionsskydd

När en ej galvaniserad "standard" - ingjutningshylsa 
15,0 används kan ett permanent korrosionsskydd av 
upphängningspunkten erhållas genom elektrokemisk 
effekt genom att en zinkplugg 15,0 skruvas in i efter-
hand.
Användningsområde: 
speciellt brobyggnad:
 ▪ pelare
 ▪ bärande konstruktion
För de upphängningspunkter där en renovering av 
byggnaden ska ske efter flera år.

VARNING
➤ Ingjutningshylsa för dwg 15,0 får endast 

användas upp till lastklass 4.  
Det är förbjudet att sätta ned formar eller 
tunga laster!

Beakta typgodkännande (Z-21.6-1982)!

A Spikkonus 15,0
B Tätningsring

Se till att tätningsringen sitter korrekt!

C Ingjutnignshylsa för dwg 15,0

INFORMATION
Om hållfastheten så kräver – lägg i extra arme-
ring.

94
18

-2
03

-0
1AB

9418-204-01

C

A Spikkonus 15,0

E Upphängningskonus 15,0

9418-205-01

a

b

A

E

9418-207-01
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Upphängning i betong – isolering upp 
till 11 cm

Erforderliga verktyg:
 ▪ Spärrskaft 1/2"
 ▪ Spärrskaft  3/4“
 ▪ Universal trekantshylsa 15,0/20,0

Utfyllnadsställe (med genomborrning av 
formytan)

➤Borra hål ø=30 mm i formytan (enligt projektritning).
➤Skruva in ingjutningsstag med platta eller utan platta 

i upphängningskonusen 15,0 för isolering upp till 
11cm.

➤Sätt på konusskruv RD 28 genom hålet i formytan, 
skruva in i konusen och dra åt.

a ... 0,5 cm

Observera:
Upphängningskonusar 15,0 för isolering upp till 11cm 
levereras med plasthylsor (D) . Vid varje ny använd-
ning ska nya plasthylsor användas!

Utfyllnadsställe (utan genomborrning av 
formytan)

t.ex. när Doka träbalk eller profil från ramlucka ligger 
direkt bakom utfyllnadsställets läge.
➤Spika fast spikbleck RD 28 på formytan (läge enligt 

projektplan).
➤Skruva på upphängningskonus 15,0 för isolering upp 

till 11cm på spikblecket Rd28.
➤Skruva in ingjutningsstag i utfyllnadskonusen till 

stopp.

a ... 0,5 cm

Observera:
Upphängningskonusar 15,0 för isolering upp till 11cm 
levereras med plasthylsor (D) . Vid varje ny använd-
ning ska nya plasthylsor användas!

A Ingjutningsstag med platta 15,0 eller ingjutningsstag 15,0
C Upphängningskonus 15,0 för isolering 11cm
D Plasthylsa 15,0 för isolering 11cm
E Markering
F Konusskruv RD 28
G Längsgående armering och C-järn min. ø 8 mm, avstånd max. 

15 cm

0,5 cm avstånd mellan markering och konus.

9725-412-01

a

F

E

G

A Ingjutningsstag med platta 15,0 eller ingjutningsstag 15,0
C Upphängningskonus 15,0 för isolering 11cm
D Plasthylsa 15,0 för isolering 11cm
E Markering
F Spikbleck RD 28
G Längsgående armering och C-järn min. ø 8 mm, avstånd max. 

15 cm

0,5 cm avstånd mellan markering och konus.

9725-413-01

a

F
E

G
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Förankring i konstruktionen Användarinformation Arbetskonsol K

Före gjutning

➤Kontrollera utfyllnads- och upphängningsställen en 
gång till.

Upphängningsställe

➤Skruva av spikbleck RD 28 med spärrskaft 1/2".
Vid noggrann montering och demontering utan våld 
kan spikblecket Rd28 användas flera gånger.

➤Skruva in konusskruven Rd28 till stopp och dra åt 
med spärrskaft 1/2".

Upphängningspunkt utförd i 
efterhand genom borrning

i betongväggar

med förankringsbult 15,0+ bund-upphängnings-
konus 15,0 

a ... Borrhålets djup min. 250 mm
h ... 6,5 cm

Extra verktyg för att utföra upphängningspunkt:
 ▪ Formtrycksmätare B, bestående av

- 1 st. ihålig kolvcylinder
- 1 stk. hydraulikhandpump
- 1 st. tryckbock
- 1 st. transportlåda

 ▪ Förankringsbult-installationrör
 ▪ Spännstagsnyckel 15,0/20,0
 ▪ Tallriksmutter 15,0
 ▪ Bergborr ⌀ 37 eller 38 mm
eller
 ▪ Belastningsinstrument 300kN, bestående av

- 1st. ihålig kolvcylinder RH302 
- 1 stk. hydraulikhandpump
- 1 st. tryckbock C
- 1 st. transportlåda
- 1 st. förankringsbult-installationsrör

 ▪ Spännstagsnyckel 15,0/20,0
 ▪ Tallriksmutter 15,0
 ▪ Bergborr ⌀ 37 eller 38 mm

Hållfasthetskontroll
➤Varje förankringsställe skall utsättas för hållfasthets-

kontroll.

➤Varning för alltför kort inskruvningslängd av 
upphängningskonorna. Den därigenom 
reducerade bärförmågan kan leda till att 
upphängningen inte fungerar – med följden 
person- och sakskador.

➤Blanda aldrig upphängnings koner med olika 
betongtäckskikt - kan leda till otillräcklig 
inskruvningslängd.

➤Skruva alltid in förankringsdetaljerna till 
stopp.

F Konusskruv RD 28

Ingjutningsstag 15,0 Ingjutningsstag m 
platta 15,0 A16

a ... Monteringsdjup 92,5 cm 44,6 cm
d ... Valvtjocklek min. 20,0 cm min. 26,4 cm

9725-414-01
F

a

d

A Förankringsbult 15,0 (förlorad stagdel)
B Spännstag 15,0
C Bund-upphängningskonus 15,0

Innan användning ska monteringsanvisning-
arna för ”Förankringsbult 15,0" och "Bund-
Upphängningskonus 15,0" ovillkorligen beak-
tas!

INFORMATION
Belastningsinstrument B och belastningsin-
strument 300kN kan inte kombineras!

a

9725-393-01

h

A CB
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Upphängningar genom infästning på 
betongbjälklaget

utan isolering resp. vid isolering upp till 10 cm

med upphängningsbeslag AK 

a ... 60,0 cm
b ... min. 18,0 cm

vid isolering resp. fasadtegel 10 till 30 cm

med upphängningsprofil AK 

a ... 113,0 cm
b ... min. 18,0 cm
c ... max. 30,0 cm

A Upphängningsbeslag AK
B Isolering max. 10 cm
C Doka expressanker 16x125mm

VARNING
➤Upphängningsbeslaget får endast användas 

vid lastklass 2.  
Det är förbjudet att sätta ned formar eller 
tunga laster!

Minsta bärförmåga för plugganslutningar (dessa kraf-
ter uppträder samtidigt):
dragkraft: ≥ 5,0 kN
tvärkraft: ≥ 9,2 kN
t.ex.: Doka expressanker 16x125mm
Minimivärde för den karakteristiska kubhållfastheten 
(fck,cube): 
25 N/mm2 (beton C20/25)

Beakta monteringsanvisning "Doka-expres-
sanker 16x125mm"!

Monteringsförslag vid tegelvägg:
Utelämna tegel vid upphängningen. Demonte-
ring kan i detta fall ske inifrån.

➤ Innan expressankare eller plugg lossas ska 
du säkerställa att plattformarna redan har 
tagits bort från upphängningspunkterna!

9725-387-01

AC

a
b

B

9725-202-01

A Upphängningsprofil AK
B Isolering
C Fasadtegel
D Doka expressanker 16x125mm

VARNING
➤Upphängningsprofilen får endast användas 

vid lastklass 2.  
Det är förbjudet att sätta ned formar eller 
tunga laster!

Minsta bärförmåga för plugganslutningar (dessa kraf-
ter uppträder samtidigt):
dragkraft: ≥ 5,0 kN
tvärkraft: ≥ 9,2 kN
t.ex.: Doka expressanker 16x125mm
Minimivärde för den karakteristiska kubhållfastheten 
(fck,cube): 
25 N/mm2 (beton C20/25)

Beakta monteringsanvisning "Doka-expres-
sanker 16x125mm"!

Monteringsförslag vid tegelvägg:
Utelämna tegel vid upphängningen. Demonte-
ring kan i detta fall ske inifrån.

➤ Innan expressankare eller plugg lossas ska 
du säkerställa att plattformarna redan har 
tagits bort från upphängningspunkterna!

9725-416-01

A
D

C

a

c

b

B

9725-419-01
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Bygelupphängningar
Genom de långa hakarna krävs det normalt inte någon 
extra säkring mot att plattformarna ska flytta sig.

Upphängning i betong – utan 
isolering (standardupphängning)

med ingjutningsbygel ES 

a ... min. 50 cm
b ... min. 13,0 cm
c ... 17,5 cm
d ... 9,0 till 10,0 cm
e ... 8,0 cm
f ... 4,0 cm

INFORMATION
Vid montering på exponerade ställen (t.ex. slu-
ten fasad där plattformar monteras nära bygg-
nadens överkant och samtidig stormvarning) 
ska plattformarna säkras extra så de inte kan 
flytta sig.
(Koppla t.ex. samman plattform och upphäng-
ningspunkter med ett band med 
snabbkoppling 55cm).

A Ingjutningsbygel ES

INFORMATION
Deformera inte ingjutningsbyglar (böja, bocka 
etc.)!

Betongens karakteristiska kubhållfasthet (fck,cube): min. 
10 N/mm2

För användning i Tyskland:
 ▪ För bygelupphängningarna som uppfyller BGBau 

B 119 krävs inget godkännande.

9725-417-01

A

a

d

c

e

f
f

b
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Upphängningar genom infästning på 
betongbjälklaget

utan isolering resp. vid isolering upp till 10 cm

med upphängningsbeslag ES 

a ... 60,0 cm
b ... min. 18,0 cm
c ... 7,7 cm

vid isolering resp. fasadtegel 10 till 30 cm

med upphängningsprofil ES 

a ... 113,0 cm
b ... min. 18,0 cm
c ... max. 30,0 cm
d ... 7,7 cm

A Upphängningsbeslag ES
B Isolering max. 10 cm
C Doka expressanker 16x125mm

VARNING
➤Upphängningsbeslaget får endast användas 

vid lastklass 2.  
Det är förbjudet att sätta ned formar eller 
tunga laster!

Minsta bärförmåga för plugganslutningar (dessa kraf-
ter uppträder samtidigt):
dragkraft: ≥ 5,0 kN
tvärkraft: ≥ 9,2 kN
t.ex.: Doka expressanker 16x125mm
Minimivärde för den karakteristiska kubhållfastheten 
(fck,cube): 
25 N/mm2 (beton C20/25)

Beakta monteringsanvisning "Doka-expres-
sanker 16x125mm"!

Monteringsförslag vid tegelvägg:
Utelämna tegel vid upphängningen. Demonte-
ring kan i detta fall ske inifrån.

➤ Innan expressankare eller plugg lossas ska 
du säkerställa att plattformarna redan har 
tagits bort från upphängningspunkterna!

9725-389-01

AC

a
b

c

B

9725-420-01

A Upphängningsprofil ES
B Isolering
C Fasadtegel
D Expressanker 16x125mm

VARNING
➤Upphängningsprofilen får endast användas 

vid lastklass 2.  
Det är förbjudet att sätta ned formar eller 
tunga laster!

Minsta bärförmåga för plugganslutningar (dessa kraf-
ter uppträder samtidigt):
dragkraft: ≥ 5,0 kN
tvärkraft: ≥ 9,2 kN
t.ex.: Doka expressanker 16x125mm
Minimivärde för den karakteristiska kubhållfastheten 
(fck,cube): 
25 N/mm2 (beton C20/25)

Beakta monteringsanvisning "Doka-expres-
sanker 16x125mm"!

Monteringsförslag vid tegelvägg:
Utelämna tegel vid upphängningen. Demonte-
ring kan i detta fall ske inifrån.

➤ Innan expressankare eller expanderskruv 
lossas ska du säkerställa att plattformarna 
redan har tagits bort från upphängnings-
punkterna!

9725-415-01

A
D

C

a

c

b

d

B

9725-421-01
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Montering
Monteringsförlopp

Doka arbetskonsol K

➤Lyft staplade konsoler med kran eller gaffeltruck från 
transportfordonet och lägg dem på ett jämnt, fast 
underlag.

Lyfta konsoler en och en

➤Fäst 4-parts kättinglänga i de främre och i dom bakre 
infästningspunkterna.

Fälla upp skyddsräcke

➤Fäll upp skyddsräcke. När du kommer till stopp lyft 
då och låt räcket gå i läge.

Arbetskonsol K 

Haka fast lyftredskapet

➤Dra upp kranbyglarna, fäst 4-parts kättinglänga (t.ex. 
Doka-4-parts kätting 3,20m) och lyft arbetskonsolen 
K. 

INFORMATION
Häng endast upp en plattform åt gången. 

A Doka arbetskonsol K
B Doka 4-parts kätting 3,20m
C Kranbygel

C

B
A

9725-405-03

A Doka arbetskonsol K
D Skyddsräcke

B Doka 4-parts kätting 3,20m
E Kranbygel (fram)
F Bakre infästning för lyft (2)

9725-405-01

D

A

9725-405-02

B

E F
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Fälla ut trycksträva

Fixera vertikal sträva

➤Fäll upp den vertikala strävan och fixera den genom 
att skjuta in spärrbygeln.

➤Säkra spärrbygeln mot ofrivillig öppning genom att 
sätta på låsbygeln.

Arbetskonsol K är klar att använda.

Hänga upp arbetskonsol K

För alla typer av upphängningar gäller:
➤Lyft arbetskonsol K med 4-parts kättinglänga.

Därvid lyfts de främre kranbyglarna och öppnar 
urlyftningsspärren.

➤När arbetskonsol K har hängts upp på upphäng-
ningskonus är 4-parts kättinglänga avlastad.

Kranbygeln faller ned i utgångsläget och spärrar där-
med konsolen automatiskt så att den inte kan lyfts ur.

SE UPP
När trycksträvans spärr lossas svänger strävan 
ned!
➤Håll fast strävan med handen.
➤Lyft först därefter den röda låsbygeln och dra 

ut spärrbygeln till stopp.
➤Sänk sakta ned trycksträvan för hand.

G Låsbygel (röd)
H Spärrbygel
I Sträva

G Låsbygel (röd)
H Spärrbygel
J Vertikal sträva

9725-430-02

G

I

H

9725-430-03

J

G

H

Spärrat läge = kranbygel ligger i linje med 
konsolytan.

9725-418-01

97
25

-2
49

-0
1
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Längdanpassning 

med utfyllnadsplattform 3,00m

Denna färdiga, fällbara plattform möjliggör snabba 
längdjusteringar upp till 2,50 m och skapande av hörn.
Ytterligare kännetecken är:
 ▪ Lång livslängd genom robust utförande och galvani-

serat stålskyddsräcke.

Systemmått:

Förbereda plattformen

1) Fäll upp skyddsräcket och spärra det i vinkeln 15°.
I denna form kan utfyllnadsplattformen användas 
som hörnplattform.

2) Fäll upp gångjärnsdelen.
I denna form kan den användas som utfyllnads-
plattform.

Integrerade kraninfästningspunkter möjliggör att den 
säkert kan flyttas med 4-partslänga.

INFORMATION
Vid montering på exponerade ställen (t.ex. slu-
ten fasad där plattformar monteras nära bygg-
nadens överkant och samtidig stormvarning) 
ska plankor och utfyllnadsplattformar säkras 
extra så de inte kan flytta sig.
(Koppla t.ex. samman skyddsräcke och utfyll-
nadsplattformens räcke med två hopkopplade 
band med snabbkoppling 55cm).

Gångjärnsdel utfälld Gångjärnsdel infälld

9725-208-01

97
25

-3
52

-0
1

188

15°15°160

116

343

300

88

10
5

62

9725-207-01

1

2

9725-224-01
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Längdanpassning 

➤Placera utfyllnadsplattform 3,00 m centriskt över 
utfyllnadsområdet.

Konsolgenomgång

➤Placera utfyllnadsplattform 3,00 m centriskt över 
utfyllnadsområdet.
Främre gångjärnsdel infälld.

b ... 86 cm

med plank

Längdjustering och hörn kan också utföras med mate-
rial som finns på arbetsplasen.

Längdanpassning 

Plattformsutförande:
➤Lägg ut plankor min. 20/5 cm.  

Överlappning minst 75 cm!

Skyddsräcker med Universal-skyddsräcksbygel:
➤Säkra Universal-skyddsräcksbygel på arbetskonso-

lens sidoskydd med vardera två spikar 2,8x65.
➤Stick in räckesbrädor min. 15/3 cm i Universal-

skyddsräckesbygel 
och säkra med vardera två spikar 2,8x65. 
Minimiöverlappning15cm!

Skyddsräcke direkt spikat:
➤Säkra skyddsräckesbrädor min 15/3 cm med var-

dera 
två spikar 2,8x65 per sida. 
Minimiöverlappning 15 cm!

Observera:
De angivna plank- och brädtjocklekarna är dimensione-
rade enligt C24 i EN 338.
Beakta nationella föreskrifter för inplankningar och 
räckesbrädor.

INFORMATION
Beakta max. längdanpassning a beroende på 
aktuell användning.
Se kapitel:
 ▪ Arbetsplattform med form
 ▪ Arbetsplattform utan form
 ▪ Skyddsplattform

INFORMATION
Beakta max. längdutfyllnader på samma sätt 
som vid längdanpassningen.

9725-298-01
a

9725-297-01

b

A Fäst skyddsräckesbräda med Universal-skyddsräckesbygel 
eller med vardera två spikar 2,8x65

INFORMATION
Beakta max. längdanpassning a beroende på 
aktuell användning.
Se kapitel:
 ▪ Arbetsplattform med form
 ▪ Arbetsplattform utan form
 ▪ Skyddsplattform

9725-206-01

A

a
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Ytterhörn
När ytterområdet ska utformas erbjuder systemet olika 
möjligheter.

Doka arbetskonsol K ytterhörn

Hela enheten flyttas med endast ett kranlyft.  Det ger en 
snabb konsolutformning i hörnområdet.

1) ... Mått vid konupphängning 
2) ... Mått vid användning med bygelhuvud K-ES

Observera:
Vid användning med form ska den till. utbredda lasten 
och längdjusteringen från kapitlet "Arbetsplattform med 
form" användas.

Till. utbredd last: 3,0 kN/m2 (300 kg/m2)
Lastklass 4 enligt EN 12811-1:2003

AC

C

9725-452-01

401)22,5
362)

Lastklass 2
till. utbredd last 1,5 kN/m2 (150 kg/m2)

Lastklass 3
till. utbredd last 2,0 kN/m2  (200 kg/m2)

A Doka arbetskonsol K ytterhörn
B Utfyllnadsplattform 3,00m
C Doka arbetskonsol K

A

B25
0

C

C

9725-465-01

A

B15
0

C

C

C

9725-451-01

A

A

B25
0

C

C

9725-448-01

INFORMATION
Vid lastklass 4 är längdjusteringar förbjudna 
vid arbetskonsol K ytterhörn.
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Fler hörnlösningar

Hörnlösning med utfyllnadsplattform

➤Placera utfyllnadsplattform 3,00m symmetriskt på de 
båda arbetskonsolerna som finns i hörnet. (Extra 
infästning behövs inte).
Främre gångjärnsdel infälld.

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

Hörnlösning med plank

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

➤Täck hörnet med plankor min. 20/5. 
Överlappning minst 20 cm!

➤Säkra skyddsräckesbrädor min 15/3 cm med var-
dera två spikar 2,8x65 per sida. 
Minimiöverlappning 15 cm! 

INFORMATION
Överlappning minst 20 cm!

B Utfyllnadsplattform 3,00m
C Doka arbetskonsol K

BC

C

9725-296-01

c

d

e
f

C Doka arbetskonsol K
D Plankor

Universal-skyddsräcksbygel kan användas 
som vid längdanpassningen.

DC

C

9725-247-01

c

d

e
f
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Monteringsförlopp Doka 
arbetskonsol K ytterhörn

➤Lyft staplade konsoler med kran eller gaffeltruck från 
transportfordonet och lägg dem på ett jämnt, fast 
underlag.

Lyfta konsoler en och en

➤Fäst 4-parts kättinglänga i de främre och i dom bakre 
infästningspunkterna.
Staplade konsoler kan även lyftas på detta sätt.

➤Lägg ned sido- och fotplank på sidan.

Fälla upp skyddsräcke

➤Fäll upp båda skyddsräckena. När du kommer till 
stopp lyft då och låt räcket gå i läge.

➤För in sido- och fotplank i fästena.

➤Säkra på motsidan gångjärn med gångjärnsbult och 
fjädersprint d2.

Haka fast lyftredskapet

➤Dra upp kranens lyftkrok, fäst 4-parts kättinglänga 
(t.ex. Doka-4-parts kättinglänga 3,20m) och lyft 
arbetskonsolen k. 

A Doka arbetskonsol K ytterhörn
B Doka 4-parts kätting 3,20m

A Doka arbetskonsol K ytterhörn
C Sidoplank ytterhörn
D Fotplank ytterhörn

E Skyddsräcke

TR981-208-01

B

A

A
TR981-203-01

CD

TR981-204-01

EE

C Sidoplank ytterhörn
D Fotplank ytterhörn
F Gångjärn
G Gångjärnsbult + fjädersprint d2

INFORMATION
Häng endast upp en plattform åt gången. 

B Doka 4-parts kätting 3,20m

D
C

TR981-205-01

F

G

D

TR981-205-02

TR981-205-03

B
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Fälla ut trycksträva

Fixera vertikal sträva

➤Fäll upp den vertikala strävan och fixera den genom 
att skjuta in spärrbygeln.

➤Säkra spärrbygeln mot ofrivillig öppning genom att 
sätta på låsbygeln.

Montering tryckstagsenhet

1) Dra ut fjädersprint d3 .
2) Dra ut dubbelbult D10/85.
3) Vrid vridprofilen till fästenheten.

4) Skjut in dubbelbult D10/85 i fästenheten.
5) Säkra dubbelbult D10/85 med fjädersprint d3.

Arbetskonsol K ytterhörn är klar att använda.

Hänga upp arbetskonsol K ytterhörn

Handhavande på samma sätt som vid arbetskonsol K.

SE UPP
När trycksträvans spärr lossas svänger strävan 
ned!
➤Håll fast strävan med handen.
➤Lyft först därefter den röda låsbygeln och dra 

ut spärrbygeln till stopp.
➤Sänk sakta ned trycksträvan för hand.

H Röd låsbygel
I Spärrbygel
J Sträva

H Röd låsbygel
I Spärrbygel
K Vertikal sträva

9725-429-02

H

J

I

9725-429-03

K

H

I

A Doka arbetskonsol K ytterhörn
B Doka 4-parts kätting 3,20m
L Arbetskonsol K
M Tryckstagsenhet ytterhörn

9725-429-05

1

2
3

9725-429-05

4

5

9725-429-04

B

A

L

M
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Innerhörn

Doka arbetskonsol K innerhörn

Det speciella skyddsräcket skiljer arbetskonsol K inner-
hörn från arbetskonsol K 3,00m.  Därigenom är det 
även i innerhörnens område sörjt för säkra skydds-
räcken.

Observera:
Kortsidan hos arbetskonsol K innerhörn, där skydds-
räcket är öppet, måste vara riktad mot väggen.C

1) ... Mått vid konupphängning 
2) ... Mått vid användning med bygelhuvud K-ES 
3) ... Fixmått i hörnområdet (arbetskonsol K innerhörn)

Till. utbredd last: 6,0 kN/m2 (600 kg/m2)
Lastklass 6 enligt EN 12811-1:2003

26
41)

26
82)

C A

C

9725-431-01

15075 803)

Lastklass 2
till. utbredd last 1,5 kN/m2 (150 kg/m2)

Lastklass 3
till. utbredd last 2,0 kN/m2  (200 kg/m2)

A Doka arbetskonsol K innerhörn
B Utfyllnadsplattform 3,00m
C Doka arbetskonsol K

C A

C

B

9725-453-01

25
0

C A

C

B

9725-460-01

15
0

INFORMATION
Från lastklass 4 är längdjusteringar förbjudna 
vid arbetskonsol K innerhörn.
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Observera:
Vid användning med form ska den till. utbredda lasten 
och längdjusteringen från kapitlet "Arbetsplattform med 
form" användas.

Monteringsförlopp

➤Fäll upp skyddsräcke. När du kommer till stopp lyft 
då och låt räcket gå i läge.

Det fortsatta monteringsförloppet sker på samma 
sätt som vid Doka-arbetskonsol K.

Hänga upp arbetskonsol K innerhörn

Handhavande på samma sätt som vid arbetskonsol K.

VARNING
Tipprisk om formen sätts ned på arbetskonsol 
K innerhörn!
➤Vid bygelupphängning är det förbjudet att 

ställa upp en form på arbetskonsolK inner-
hörn!

➤Vid konusupphängning måste rörelsespärr 
en hos arbetskonsol K innerhörn vara aktive-
rad!

➤Sätt ned form först på långsidan och först 
därefter på kortsidan av arbetskonsol K 
innerhörn. 

Vid avformningen måste formen på kortsidan 
först lyftas bort.

A Doka arbetskonsol K innerhörn
D Skyddsräcke

INFORMATION
För att förhindra kollisioner med angränsande 
arbetskonsoler måste alltid först arbetskonso-
len K hängas upp.
Vid flyttning eller demontering lyfts alltid 
arbetskonsol K innerhörn bort först.

9725-428-03

D

A



40 999725010 - 08/2020 

Montering Användarinformation Arbetskonsol K

Överbryggning av väggöppningar
För att horisontellt överbrygga öppningar kan använ-
das:
 ▪ Stålbalk Uni WS10 Top50
 ▪ Fyrkantvirke
Dessa överbryggningsbalkar är även lämpliga som för-
delningsprofiler vid murningsarbeten.

Montering även möjlig med hopfälld arbetskonsol. 
Överbryggningsbalken kan vara kvar på den hopfällda 
arbetskonsolen.

Användningsområden

* Vid lastklass 3: 1,90m utan form, utan hängställning.  
Vid lastklass 2: 1,90 m med form, utan hängställning. Form på 
våningsbjälklag med stöd. (se kapitel "Arbetsplattform med form, 
kolumn 2")INFORMATION

 ▪ Säkra använda överbryggningsbalkar så att 
de inte faller ned!

 ▪ Den horisontella överbryggningsbalken 
måste alltid vila på en konstruktion med till-
räcklig bärighet!

Med stålbalk Uni WS10 Top50 Med fyrkantvirke 12/14 cm

Längd stålbalk: 
2,75 resp. 3,50 m a ... 14 cm

Möjliga utföranden:
 ▪ Förbindningsbult 10cm med fjä-

dersprint 5mm 
eller

 ▪ Sexkantskruv M20x90 med mutter 
och fjäderring

 ▪ Säkra med najtråd

9725-221-01

9725-274-01 97
25

-2
75

-0
1

a

Öppningsbredd b
Överbryggningar Arbetsplattform Skyddsplattform

Stålbalk Uni WS10 
Top50 2,20 m 4,00 m

Fyrkantvirke 
12/14 cm * 1,90 m

9725-276-01

b
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Plattform med lösa konsoler
Möjliggör fritt val av konsolavstånden eller plattforms-
längderna för tillverkning av utfyllnadsplattformar (t.ex. 
under 3,0 m) och specialutföranden i hörn.

Montering

Lyfta konsolerna en och en

➤Lyft upp yttervägskonsol K och placera på ett plant 
underlag.

Fälla upp skyddsräcke

➤Fäll upp skyddsräcket. När du kommer till stopp lyft 
då och låt räcket gå i läge.

➤Lägg ned ytterväggskonsol K på virkesunderlägg på 
marken.

Fälla ut trycksträva

➤Lyft upp den röda låsspaken och dra ut spärrbygeln 
till stopp.

➤Fäll ut strävan.

Max. belastningsbredd per konsol 1,50 m

INFORMATION
Beakta följande punkter vid utformning av pro-
jektspecifika konsoler:
 ▪ Anordna konsolerna så symmetriskt det går 

med små utkragningar.
 ▪ Se till att lasten överförs centriskt!
 ▪ Plattformarnas stabilitet ska säkerställas i 

varje byggfas! 

SE UPP
Plattformarnas tipprisk genom excentrisk las-
töverföring.
Beakta följande punkter om ensidiga utkrag-
ningar inte kan undvikas:
➤Välj så stort konsolavstånd som möjligt i för-

hållande till utkragningen!
➤Beakta konsolens större inflytande i det 

utkragande området!
➤Ytterligare åtgärder för att säkra en plattform 

mot att tippa får du genom din Doka-tekni-
ker.

Spärrar är inte lämpade för att ta upp normala 
krafter! Spärren förhindrar uteslutande att platt-
formen oavsiktligt lossnar under arbetsfaserna.

A Ytterväggskonsol K

A

9725-459-01

B Skyddsräcke

C Röd låsspak
D Spärrbygel
E Sträva

B

9725-459-02

9725-459-03

C D

E
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Observera:
Om konsol blir hängande uppfälld i kranen:

Fixera vertikal sträva

➤Fäll upp den vertikala strävan och fixera den genom 
att skjuta in spärrbygeln.

➤Säkra spärrbygeln mot ofrivillig öppning genom att 
sätta på låsbygeln.

Montera avsträvning

➤Förbered jämnt underlag.
➤Förbered stöd.
➤Tippa upp ytterväggskonsoler K och ställ upp på 

fastställda c-c-avstånd (se utförande- resp. monte-
ringsplan). 

➤Säkra mot att tippa.
➤Välj ställningsrörens längd utifrån konsolernas c-c-

avstånd.
➤Sträva av ytterväggskonsoler K med 4 halvkopp-

lingar med skruv och 2 ställningsrör.
➤Montera ställningsrör med 2 kopplingar som diago-

nal avsträvning mellan konsolerna.

Kopplingarna KV avstånd till halvkopplingen med 
skruv max. 160 mm.

Uppbyggnad gäller för konsolenheter med 2 konsoler 
Vid 3 konsoler ska antalet kopplingar och ställningsrör 
anpassas.

SE UPP
När trycksträvans spärr lossas svänger strävan 
ned!
➤Håll fast strävan med handen.
➤Lyft först därefter den röda låsbygeln och dra 

ut spärrbygeln till stopp.
➤Sänk sakta ned trycksträvan för hand.

C Röd låsspak
D Spärrbygel
E Sträva

C Röd låsspak
D Spärrbygel
F Vertikal sträva

C D

E
9725-459-05

9725-459-04

F

C D

A Ytterväggskonsol K
G Ställningsrör 48,3mm (längd = c-c-mått + 20 cm)
H Ställningsrör 48,3mm (längd = c-c-mått + 50 cm)
I Halvkoppling med skruv 48mm 50
J Koppling KV 48mm

9725-424-01

AG

H

I J
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Montera inplankning

Observera:
De angivna plank- och brädtjocklekarna är dimensione-
rade enligt C24 i EN 338.
Beakta nationella föreskrifter för inplankningar och 
räckesbrädor.

➤Placera avsträvade yttervägskonsoler K på arbets-
bock.

➤Lägg på plankor. (Såga till enligt figuren)

a ... Konsollängd 
b ... Centrumavstånd 
c ... 13 cm 
d ... 6 cm 
e ... ø 2,4 cm 
f ... 141 cm 
g ... 154 cm 
h ... 177 cm

➤Skruva fast yttre förstärkningsbrädor på konsolän-
darna (1 universal-skruv med försänkt huvud per 
planka).

➤skruva fast mittförstärkningsbrädan i mitten mellan 
konsolerna (2 universal-skruvar med försänkt 
huvud).

➤Skruva fast plankorna med de medföljande vagns-
bultarna på konsolerna (6 st. medföljer leveransen 
av lös arbetskonsol K).

➤Fixera räckesplankor per konsol med vagnsbultar M 
10x110, fjäderring A 10 och sexkantsmutter M 10 vid 
räckesstolpen. (5 st. medföljer leveransen av lös 
arbetskonsol K).

Observera:
I hörnområdet eller vid ej rätvinkliga hörn ska inplank-
ningen anpassas motsvarande. 

Montera passager enligt utförande- resp. monteringsrit-
ning.

A Planka 25/5 cm
B yttre förstärkningsbräda
C mittförstärkningsbräda
D Hål för infästning av stödben

9725-424-02

D

a

b

c

c

d

e

g

h

f

d

A

9715-2    -0151

CB B

E Arbetskonsol K
F medföljande skruvmaterial

INFORMATION
➤Utför skyddsräcke motsvarande de natio-

nella  
föreskrifterna

F

9715-2    -051 2

E

97  5-      -02 424 3



44 999725010 - 08/2020 

Flytta Användarinformation Arbetskonsol K

Flytta
Flytta plattformen

Information om säker flyttning av 
arbetskonsol K

Normalt flyttas arbetskonsol med motsvarande 4-parts 
kätting som t.ex. Doka 4-parts kätting 3,20 m.
Använd lyftgaffel i arbetskonsol K/M eller lyftgaffel K/M 
plus i följande fall:
 ▪ när man inte får stå på konsolen för att fästa 4-parts 

kättingen.
 ▪ när konsolen används som takskyddsräcke inte kan 

lossas pga. den utstickande takfoten.

INFORMATION
Observera ordningsföljden för flytt och demon-
tering av konsolerna redan under planerings-
fasen, och då i synnerhet flyttsituationen för 
den sista konsolen! 
 ▪ Generellt är den sista konsolen där som 

uppoch nedgång för den normala arbetsför-
loppet är förutsedd.  Normalt utförs tillträ-
dessystemen med trapptorn eller lyftar-
betskonsoler.

 ▪ Om det i fasaden finns fönster- eller dör-
röppningar  kan som sista konsol väljas en 
med tillträde genom dessa fasadöppningar.

 ▪ Enligt lokala föreskrifter eller enligt riskbe-
dömning utförd av monteringsansvarig kan 
det vid flyttning krävas en personlig skydds-
utrustning mot fallolyckor.

 ▪ När en konsol flyttas uppstår öppna fallstäl-
len i sjoket. Denna ska stängas med ett 
ändskyddsräcke eller måste en avgräns-
ning sättas dit minst 2,0 m från fallkanten. 

 ▪ Personerna som svarar för flyttförloppet är 
ansvariga för att avspärrningarna placeras 
korrekt.

Vid konsoler som är förankrade i konstruktio-
nen med en konusupphängning ska följande 
beaktas vid flyttning med en lyftgaffel:

➤Redan från den näst sista konsolen ska den 
sista konsolens spärr lossas. Den röda kran-
bygeln (H) måste vara i parkeringsläge 
(spärren i det korta spåret).

➤Återställa spärren. 
Efter upphängning på konusupphängningen 
för då åter kranbygel till låsläget (spärr i det 
långa spåret – kranbygel i nivå med platt-
form).

9725-295-01

H
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Lyftgaffel K/M plus Lyftgaffel t arbetskonsol K/M

Beakta bruksanvisningen "Lyftgaffel K/M 
plus"!

Kontrollera för användning med arbetskonsol 
K:
Tippenhet måste vara i det bakre bultläget 
och fixerad.

Mått h
Vid bygelupphängning min. 30 cm
Vid konusupphängning min. 13 cm

A Tippenhet
B Fästpunkt för styrlina
C Styrlina (ingår inte i leveransen)

A

92864-205-02

92864-207-05

B

C

h

Beakta bruksanvisningen "Lyftgaffel t 
arbetskonsol K/M"!

Kontrollera för användning med arbetskonsol 
K:
Teleskopbalk måste vara helt utdragen och 
fixerad.

Mått h
Vid bygelupphängning min. 30 cm
Vid konusupphängning min. 13 cm

A Teleskopbalk
B Fästpunkt för styrlina
C Styrlina (ingår inte i leveransen)

A

9725-294-01

h

B

C
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Skyddsplattform Användarinformation Arbetskonsol K

Skyddsplattform

Allmänt

 ▪ Skyddsplattformar måste minst motsvara lastklass 
2.

 ▪ Beakta upphängningsvarianter och längdjusteringar 
på samma sätt som vid arbetsplattform utan form.

 ▪ Arbetskonsol K är kontrollerad som skyddsräcke för 
en max. fallhöjd på 3,00 m.

Skyddsräcke

a ... 1,85 m
b ... 2,13 m
c ... 0,95 m
B Skyddsräcksstolpe

INFORMATION
Vid användning av våra produkter ska i res-
pektive land gällande lagar, normer och 
arbetsmiljöföreskrifter och andra säkerhetsfö-
reskrifter beaktas.
Allt efter gällande föreskrifter ska skyddsräck-
esstolpar finnas som första åtgärd.

b

a

9725-350-01

c

B
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Takskyddsräcke

enl. DIN 4420-1

a ... Taksprång
h ... max. 1,50 m

Användningsområden

Exempel

för att bestämma det max. måttet h (plattform under 
takfot).
Förutsättning: taksprång a = 0,80 m
Resultat (möjligheter):
 ▪ Arbetskonsol som standard enl. område (W)  

h = max. 0,70 m eller
 ▪ Arbetskonsol med skyddsräcksförlängare K enl. 

område (X)  
h = max. 1,40 m

enl. ÖNORM B 4007

a ... min. 60 cm

A Skyddsräcksförlängare K

INFORMATION
 ▪ Vid användning av skyddsräcksförlängare 

K - längdjustering max. 1,00 m
 ▪ Beakta avståndet mellan vägg och plattform 

B ... 30 cm!

Mått a [m]

h 
[m

] 
(P

la
ttf

or
m

 u
nd

er
 ta

kf
ot

)

W Arbetskonsol som standard
X med skyddsräcksförlängare K

a

A

h

b

9725-370-01

9725-101

0.8

1.0

1.2

1.4

0.6

0.9

1.1

0.7

0.5

1.3

1.5

0.4
0.10 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3

W

X

A Skyddsräcksförlängare K

INFORMATION
 ▪ Vid användning av skyddsräcksförlängare 

K - längdjustering max. 1,00 m
 ▪ Beakta avståndet mellan vägg och plattform 

b ... 30 cm!

b

A

a

9725-423-01
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Skyddsplattform Användarinformation Arbetskonsol K

Skyddsräcksförlängare K

Används arbetskonsol K som takskyddsräcke, utökar 
skyddsräcksförlängare K användningsområdet (se 
diagram i kapitel ”Takskyddsräcke”).

Montering

➤Skjut in skyddsräckesförlängare till stopp i räck-
esstolparna hos arbetskonsol K och arbetskonsol K 
ytterhörn.

➤Placera ställningsrör i skyddsräckesförlängarnas 
snabblås. Fixera med kil.

➤Anslut ställningsrören i hörnet med kopplingar KV 
48mm.

➤Sätt fast skyddsnät.

INFORMATION
Vid användning av skyddsräcksförlängare K - 
längdjustering max. 1,00 m

Arbetskonsol K ytterhörn Utfyllnadsplattform 3,00m övertäckning med plankor

A Skyddsräcksförlängare K
B Ställningsrör 48,3mm
C Koppling KV 48mm
D Skyddsnät
E Doka arbetskonsol K ytterhörn
F Utfyllnadsplattform 3,00m
G Plankor

9725-432-01

D

E

BC

B

A

9725-229-01

D

F

BC

B

A

9725-230-01

D

G

BC

B

A
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Skyddstak

Komponenterna i arbetskonsol K motsvarar kraven 
enligt EN 12811-4 för tillverkning av skyddstak.

b .. Sidoväggshöjd

Täck öppningen mellan plattform och vägg samt mellan 
konsolerna.
Bräddimensioner:
 ▪ 20/3,5 cm vid spännvidder upp till 1,50 m
 ▪ 24/4,5 cm vid spännvidder upp till 2,50 m

A Extra räckesbräda
B Skydd för öppningen

Sidoväggshöjd b

enl. DIN 4420-1
60,0 cm

Extra räckesbräda
krävs

enl. ÖNORM B 4007
50,0 cm

motsvarar standardhöjden – därför krävs 
ingen extra räckesbräda

b

9725-358-01

AB
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Fler användningsmöjligheter Användarinformation Arbetskonsol K

Fler användningsmöjligheter
Överbryggning av våningsplan
Förlängare krävs när arbetskonsolens tryckpunkt inte 
ligger mot byggnadsdelar (t.ex. Pelarbalkstomme, 
väggöppningar).
Belastningsuppgifter se kapitel:
 ▪ Arbetsplattform med form
 ▪ Arbetsplattform utan form

Förlängare med stålbalk Uni och 
stödben

Förlängaren består av:

* Infästningsmaterial ingår i leveransen

Arbetskonsol K 3,00m / 4,50m arbetskonsol K innerhörn Arbetskonsol K ytterhörn

Antal

Pos. Beteckning Arbetskonsol K 
3,00m

Arbetskonsol K 
4,50m

Arbetskonsol K 
innerhörn

Arbetskonsol K 
ytterhörn

A Stålbalk Uni WS10 Top50 3,50m 2 3 2 2
B Koppling KV 48mm 2 4 2 1
C Halvkoppling med skruv 48mm 50 4 6 4 2
D Ställningsrör 48,3mm 2,00m 2 -- 2 --
E Ställningsrör 48,3mm 2,50m 1 2 1 --
F Ställningsrör 48,3mm 3,50m -- 2 -- --
G Fasadklämma V* 2 3 2 2
H Stödben* 2 3 2 2

I Sprint D16/112 
(art.nr. 500403330) 2 3 2 2

J Sprint 6x42 (DIN 11023) 2 3 2 2
K Ställningsrör 48,3mm 1,00 m -- -- -- 2

97
25

-4
26

-0
1

D
F

A
G

I
J

E

H

B

C

97
25
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-0
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D
F

A
G

I
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H

B

C
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G

I
J

H

B C
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Användningsexempel 

a ... möjliga våningshöjder 212 till 457 cm
b1 ... med fasadklämma V: 211 - 253 und 367 - 442 cm (beakta ej 
användbart område"e" beachten) 
b2 ... med fyrkantträ: 211 - 456 cm
c ... 107 cm
d ... 14 cm

Observera:
Alternativt till fasadklämmorna V kan ett fyrkantträ 
12/14 cm monteras med vagnsbultar M10x160 på stål-
balkarna.

SE UPP
➤Fasadklämma V måste monteras i området 

"b" oberoende av stålbalkens längd.

97
25

-2
69

-0
1

a

b

c

d

e

9725-212-01
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Fler användningsmöjligheter Användarinformation Arbetskonsol K

Förlängare med stödbalk och 
stödben

Förlängaren består av:

Leveransen sker i delar inkl. erforderligt fästmaterial.

Användningsexempel 

a ... möjliga våningshöjder 2,12 till 3,34 m
b ... 333,0 cm
c ... 107,0 cm
d ... Hålraster 12x10,0 cm = 120,0 cm

Antal

Pos. Beteckning

Ar
be

ts
ko

ns
ol

 K
 3

,0
0m

 o
ch

 
ar

be
ts

ko
ns

ol
 K

 in
ne

rh
ör

n

Ar
be

ts
ko

ns
ol

 K
 4

,5
0m

A Stödbalk 2 3
B Stödprofil 2 3

C Halvkoppling med skruv 48mm 
50 2 3

D Horisontal 1,35m 1 2
E Horisontalstag d2 175 1 2
F Ställningsrör 48,3mm 2,00m 1 --
G Ställningsrör 48,3mm 3,50m -- 1
H Stödben 2 3

9725-211-01

E

D

F G

H

A

B

C

INFORMATION
Arbetskonsol K ytterhörn kan endast använ-
das med stålbalk och stödben.

a

b

c
d

9725-268-01
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Montering

➤Placera stödbalken på ett jämnt underlag. Sätt fast 
tryckprofilen i önskat läge (beroende på våningshöj-
den) med bultar D16/112 på stödbalken och säkra 
med sprint.

➤Montera halvkoppling med skruv 48mm 50 i stödbal-
kens övre hål.

➤Lägg ut en andra stödbalk (vid plattformsbredd 4,50 
m även tredje stödbalk.  Centrumavstånd 1,50 m. 
(Montering av stödprofil och halvkoppling med skruv 
48mm 50 enligt beskrivningen ovan).

➤Fäst horisontal 1,35m i stödprofilen med sexkant-
skruvar M16x45.

➤Montera horisontalstag d2 175 som avstyvning och 
skruva fast med sexkantskruvar M16x45.

➤Montera ställningsrör 48,3mm som horisontell 
avstyvning i halvkopplingar med skruv 48mm 50.

➤Sätt in stödbalken med bult D16/112 i arbetskonso-
lens hål (V) och säkra med sprint.

➤Sätt in stödben med bult D16/112 i arbetskonsolens 
hål (W) och säkra med sprint.

➤Dra upp arbetskonsolen långsamt:
Stödben och stödbalk fälls ned automatiskt.

➤Fäll in stödbenet i stödbalken, fäst med bult D16/112 
i hål (X) och säkra med sprint.

Därmed är arbetskonsol K klar att använda.

Demontering

Demonteringen sker i omvänd ordningsföljd.

A Stödbalk
B Stödprofil
C Halvkoppling med skruv 48mm 50
U Sprint D16/112

D Horisontal 1,35m
E Horisontalstag d2 175
F Ställningsrör 48,3mm

A Stödbalk
H Stödben

9725-236-01

A

B

UC

9725-237-01

x

E

DF

9725-239-01

W

A

H

V

V Arbetskonsolens hål
W Arbetskonsolens hål

H Stödben
X Hål

97
25

-2
40

-0
1

H

X
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Fler användningsmöjligheter Användarinformation Arbetskonsol K

Andra arbetsnivå

med hängställning 120 4,30m

För efterbehandling av betong eller demonteringsarbe-
ten (t.ex. även demontering av upphängningspunkter 
som inte behövs längre).

Erforderligt material:

Leveransen sker i delar inkl. erforderligt fästmaterial (undantaget*). 
* på bygget

Förbereda inplankning

➤Placera plankor på arbetsbockar.
➤Placera konsolprofiler med konsolavstånd på plan-

kor.
➤Fäst konsolprofiler med vagnsbultar M 10x70 i plan-

korna
➤Sätt på brädor vid konsoländarna och diagonalt mel-

lan konsolprofilerna. (2 spikar per planka)

➤Vänd förmonterade plankor och lägg ned på marken.

Observera:
I hörnområdet eller vid ej rätvinkliga hörn ska inplank-
ningen anpassas motsvarande.

INFORMATION
Användningen arbetskonsol K ytterhörn med 
hängställning 120 4,30m är inte tillåten!

Antal

Pos. Beteckning
Arbets-

konsol K 
3,00m

Arbets-
konsol K 
4,50m

A Hängställning 120 4,30m 2 3
B Plankor och räckesbrädor* -- --

9725-213-01
B

A

B

A Konsolprofil

9715-260-01

A

9715-260-02
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Montera hängställning

➤Lyft arbetskonsol K med kranen.

➤Skruva fast hängrör invändigt med sexkantskruv 
M 16x120.

➤Skruva fast hängrör utvändigt med sexkantskruv 
M 16x120.

➤Montera den förmonterade inplankningens konsol-
profiler med vardera 4 sexkantskruvar M16x90 vid 
hängrören.

➤Fäst räckesbräda min. 15/3 cm som fotbräda med 
vagnsbult M10x120.

➤Stick in räckesbrädor min. 15/3 cm i skyddsräckes-
byglarna och säkra med spikar 28x65.

Observera:
De angivna plank- och bräddtjocklekarna är dimensio-
nerade enligt C24 i EN 338.
Beakta nationella föreskrifter för plankor och räckes-
brädor.

Användningsexempel 

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

Demontering

Demonteringen sker i omvänd ordningsföljd.

B Hängrör invändigt
C Hängrör utvändigt

B C

9725-458-01

9725-458-02

9715-256-03

9715-243-029715-243-03

D Räckesbräda min. 15/3 cm

9715-290-02

D
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25
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70

-0
2

a

cb
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Fler användningsmöjligheter Användarinformation Arbetskonsol K

Arbetskonsol K som underlag för uppställning arbetsställning Modul
Denna användningsvariant rekommenderar vi speciellt 
när en fasadställning inte kan ställas upp pga. ett öppet 
byggschakt eller att gator och trottoarer ska hållas fria.
Den höga bärförmågan hos arbetskonsol K – tillsam-
mans med de bifogade, statiskt beräknade ställnings-
höjderna – ökar användningsmöjligheterna för 
arbetskonsolerna avsevärt.

Användningsexempel 

a ... max. 30 cm

INFORMATION
 ▪ Använd endast upphängningsvarianter som 

är tillåtna för lastklasserna 5 och 6.
 ▪ En särskild statisk beräkning krävs.

Kontakta din Doka-tekniker för mer informa-
tion!

A Virkesunderlägg eller stålbalk Uni WS10
B Arbetsplattform Modul

a

A

B

9725-437-01
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Klättra med arbetskonsol K

Klätterform K

Genom att komplettera arbetskonsol K med få stan-
darddelar erhålls en fullvärdig, tippbar klätterform – 
Klätterform K.
 ▪ Den används där formar flyttas uppåt i olika gjutetap-

per och det inte finns krav på att formen ska kunna 
köras tillbaka.

 ▪ Enheten med form och konsoler flyttas som en del i 
ett kranlyft.

 ▪ Formbyggnad och formrivning sker utan kran varige-
nom krantiden reduceras till flyttningarna.

Beakta användarinformationen "Klätterform 
K"!

9715-243-01
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Allmänt Användarinformation Arbetskonsol K

Allmänt
Skyddsräcke
Vid konsoler som inte går komplett runtom ska vid 
ändarna motsvarande skyddsräcke anordnas.

Observera:
De angivna plank- och bräddtjocklekarna är dimensio-
nerade enligt C24 i EN 338.
Beakta nationella föreskrifter för plankor och räckes-
brädor.

Ändskyddsgrind T

Montering:
➤Fäst ändskyddsgrinden med kilarna på arbetskonso-

lens plankor (klämområde 4 till 6 cm).
➤Placera räcke.
➤Dra ut teleskopräcket till önskad längd och säkra.
➤Lägg i fotlist (räckesbräda).

Sidoskyddssystem XP

Montering:
➤Kila fast skyddsräckeshållarens klämdel vid 

arbetskonsolens inplankning.
➤Skjut på hållare för fotbräda XP 1,20m underifrån på 

skyddsräckesstolpe XP 1,20m, fotbrädebygeln 
påste peka i riktning nedåt och i riktning konsol.

➤Skjut på skyddsräckesstolpe XP 1,20m tills säk-
ringen går i läge ("Easy-Click-funktion").

➤Ställ räckesbrädor på räckesbygel och säkra med 
spikar (Ø 5 mm).

A Ändskyddsgrind T med integrerat teleskopräcke
B Räckesbräda min. 15/3 cm (på bygget)
C Doka arbetskonsol K

9725-204-01

A

BC

A Räckesbräda min. 15/3 cm (på bygget)
B Skyddsräckshållare XP 40cm
C Skyddsräckesstolpe XP 1,20m
D Hållare för fotbräda XP 1,20m
E Doka arbetskonsol K

D

9725-427-01

C

B

A

E
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Fallskydd på byggnadskonstruktionen

Sidoskyddssystem XP

 ▪ Fastsättning med skruvsko, skyddsräckesstolpe, 
räckessko eller trappkonsol XP

 ▪ Avskärmning med skyddsgaller XP, räckesbrädor 
eller ställningsrör

a ... > 1,00 m

Skyddsräckesstolpe S

 ▪ Fastsättning med integrerad stolpe
 ▪ Avspärrning med räckesbrädor eller ställningsrör

a ... > 1,00 m

Skyddsräckesstolpe T

 ▪ Fastsättning med förankring eller i armeringsbyglar
 ▪ Avspärrning med räckesbrädor eller ställningsrör

a ... > 1,00 m

Skyddsräcksstolpe 1,10m

 ▪ Fastsättning i skruvhylsa 20,0 eller hylsa 24mm
 ▪ Avspärrning med räckesbrädor eller ställningsrör

a ... > 1,00 m

Beakta användarinformation "Sidoskyddssys-
tem XP"!

Beakta användarinformationen "Skyddsräck-
esstolpe S"!

98
03

1-
20

0-
01

a
a

97
56

-2
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-0
1

Beakta användarinformationen "Skyddsräck-
esstolpe T"!

Beakta användarinformationen "Skyddsräck-
esstolpe 1,10 m"!

a
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Allmänt Användarinformation Arbetskonsol K

Transportera, stapla och lagra

Transportera, stapla och lagra

Arbetskonsolerna K är förmonterade och kan enkelt 
transporteras och förvaras hopfällda – de kan inte 
glida.

Det optimala packningsavståndet ger en liten trans-
portvolym och lastytan på lastbilen utnyttjas väl
 ▪ 84 lpm Doka-arbetskonsoler K per trailerkombina-

tion
Det motsvarar:

- 28 arbetskonsoler K 3,00m
 ▪ 94,5 lpm Doka-arbetskonsoler K per lastbil med 

släpvagn
Det motsvarar:

- 21 arbetskonsoler K 3,00m +
- 7 arbetskonsoler K 4,50m

Stapel med 7 arbetskonsoler K resp. 7 
arbetskonsoler K innerhörn

Stapel med 7 arbetskonsoler K ytterhörn

A1 ... 234,0 cm
A2 ... 262,0 cm
b ... 210,0 cm
c ... 29,0 cm
d ... 35,0 cm
e ... 10,0 cm

Stapel med 10 utfyllnadsplattformar 3,00m

De förmonterade utfyllnadsplattformarna kan hopfällda 
transporteras och förvaras enkelt.
Lager- och transportkapaciteter utnyttjas optimalt 
genom den kompakta packningen och idealiska mått.

Observera:
En stapel med plattformar ska endast placeras på en 
jämn, hårdgjord yta.

INFORMATION
Vid arbetskonsol K innerhörn måste ett fyr-
kantträ 10x10x30 cm läggas in för att förhindra 
snedläge i stapeln.

9725-307-02

D

A

C

9725-446-01

a
1

b

d
c

e

A Doka-arbetskonsol K resp. 
Doka-arbetskonsol K innerhörn

B Doka arbetskonsol K ytterhörn
C Fyrkantträ10x10x30 cm 
D Underläggsträ höjd 10 cm

A Underläggsträ höjd 10 cm

D

B

9725-447-01

a
2

b

d
c

e

9725-286-01

A

110

17
.2

16
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Doka-gallercontainer 1,70x0,80m

Förvarings- och transporthjälpmedel för smådelar:
 ▪ lång livslängd
 ▪ stapelbara
Lämplig transportutrustning:
 ▪ kran
 ▪ pallyft
 ▪ gaffeltruck
För att enkelt kunna lasta och lasta av kan sidoväggen 
öppnas på en av sidorna på Doka-gallercontainer.

Doka gallercontainer 1,70x0,80m för lagring

Max. antal staplade på varandra

Doka gallercontainer 1,70x0,80m för transport

Lyfta med kran

Flytta med gaffeltruck eller pallyft

Gallercontainern kan lyftas från lång- och kortsidan.

Utnyttja fördelarna med Doka-transporthäckar på 
byggplatsen.
Transporthäckar som containrar, materialhäckar och 
galler-contrainrar skapar ordning på byggplatsen, 
sparar tid för att leta och förenklar lagring och trans-
port av systemkomponenter, smådelar och tillbehör.

Max. tillåten belastning: 700 kg (1540 lbs)
Tillåten last vid stapling: 3150 kg (6950 lbs)

INFORMATION
 ▪ När transporthäckar med mycket olika las-

ter staplas måste dessa minska uppåt!
 ▪ Typskylt måste finnas och kunna läsas. 

Utomhus (på arbetsplatsen) Inomhus
Marklutning upp till 3 % Marklutning upp till 1%

2 5
Tomma pallar på varandra ej tilllåtet!

INFORMATION
 ▪ Flytta endast transporthäckar separat.
 ▪ Flytta endast med stängd sidovägg!
 ▪ Använd motsvarande kättinglänga 

(t.ex. Doka 4-parts kätting 3,20m). 
Beakta tillåten belastning.

 ▪ Lutningsvinkel β max. 30°!

9234-203-01
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Allmänt Användarinformation Arbetskonsol K

Doka materialcontainer 1,20x0,80 m

Förvarings- och transporthjälpmedel för smådelar:
 ▪ lång livslängd
 ▪ stapelbara
Lämplig transportutrustning:
 ▪ kran
 ▪ pallyft
 ▪ gaffeltruck

Materialcontainer skiljevägg

Materialcontainerns innehåll kan skiljas åt med skilje-
väggar 1,20m eller 0,80m.

Möjliga skiljeväggar

Doka materialcontainer för lagring

Max. antal materialcontainrar staplade på varandra

Doka materialcontainer för transport

Lyfta med kran

Flytta med gaffeltruck eller pallyft

Gallercontainern kan lyftas från lång- och kortsidan.

Max. tillåten belastning: 1500 kg (3300 lbs)
Tillåten last vid stapling: 7850 kg (17305 lbs)

INFORMATION
 ▪ När transporthäckar med mycket olika las-

ter staplas måste dessa minska uppåt!
 ▪ Typskylt måste finnas och kunna läsas. 

A Låsregel för fixering av skiljeväggen

Materialcontainer 
skiljevägg i längdriktning i tvärriktning

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

Tr
75

5-
20

0-
02

A

Tr755-200-04 Tr755-200-05

Utomhus (på arbetsplatsen) Inomhus
Marklutning upp till 3 % Marklutning upp till 1%

3 6
Tomma pallar på varandra ej tilllåtet!

INFORMATION
 ▪ Flytta endast transporthäckar separat.
 ▪ Använd motsvarande kättinglänga 

(t.ex. Doka 4-parts kätting 3,20m). 
Beakta tillåten belastning. 

 ▪ Lutningsvinkel β max. 30°!

9206-202-01



Användarinformation Arbetskonsol K Allmänt
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Doka materialhäck 1,55x0,85m och 
1,20x0,80m

Förvarings- och transporthjälpmedel för långa föremål:
 ▪ lång livslängd
 ▪ stapelbara
Lämplig transportutrustning:
 ▪ kran
 ▪ pallyft
 ▪ gaffeltruck

Doka materialhäck för lagring

Max. antal materialhäckar staplade på varandra

Observera:
Användning med hjulsats till materialhäck B: 
lås i förvaringsläge med parkeringsbroms.
I stapeln får en hjulsats inte vara monterad på den 
understa Doka materialhäck träinredd.

Doka materialhäck för transport

Lyfta med kran

Flytta med gaffeltruck eller pallyft

Max. tillåten belastning: 1100 kg (2420 lbs)
Tillåten last vid stapling: 5900 kg (12980 lbs)

INFORMATION
 ▪ När transporthäckar med mycket olika las-

ter staplas måste dessa minska uppåt!
 ▪ Typskylt måste finnas och kunna läsas. 

Utomhus (på arbetsplatsen) Inomhus
Marklutning upp till 3 % Marklutning upp till 1%

2 6
Tomma häckar på varandra ej til-

låtet!

INFORMATION
 ▪ Flytta endast separat.
 ▪ Använd motsvarande kättinglänga 

(t.ex. Doka 4-parts kätting 3,20m). 
Beakta tillåten belastning. 

 ▪ Lasta centrerat.
 ▪ Anslut lasten glid- och tippsäkert till materi-

alhäcken.
 ▪ Lutningsvinkel β max. 30°!

a
Doka materialhäck 1,55x0,85m max. 4,5 m
Doka materialhäck 1,20x0,80m max. 3,0 m

INFORMATION
 ▪ Lasta centrerat.
 ▪ Anslut lasten glid- och tippsäkert till materi-

alhäcken.

92815-2    -0124

a

= =
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Allmänt Användarinformation Arbetskonsol K

Doka materialcontainer träinredd

Förvarings- och transporthjälpmedel för smådelar:
 ▪ lång livslängd
 ▪ stapelbara
Lämplig transportutrustning:
 ▪ kran
 ▪ pallyft
 ▪ Gaffeltruck
Alla anslutnings- och förankringsdelar kan förvaras och 
staplas överskådligt med den här boxen.

Doka materialcontainer för förvaring

Max. antal materialhäckar staplade på varandra

Observera:
Användning med hjulsats till materialhäck B: 
lås i förvaringsläge med parkeringsbroms.
I stapeln får en hjulsats till materialhäck inte vara mon-
terad på den understa Doka materialhäck träinredd.

Doka materialcontainer som 
transporthjälpmedel

Lyfta med kran

Flytta med gaffeltruck eller pallyft

Gallercontainern kan lyftas från lång- och kortsidan.

Hjulsats till materialhäck B

Med hjulsats till materialhäck B blir transporthäcken ett 
snabbt och smidigt transportmedel.
Lämplig för transportöppningar större än 90 cm.

Hjulsats till materialhäck B kan monteras på följande 
transporthäckar:
 ▪ Doka materialcontainer träinredd
 ▪ Doka materialhäckar

Max. tillåten belastning: 1000 kg (2200 lbs)
Tillåten last vid stapling: 5530 kg (12191 lbs)

INFORMATION
 ▪ När transporthäckar med mycket olika las-

ter staplas måste dessa minska uppåt!
 ▪ Typskylt måste finnas och kunna läsas. 

Utomhus (på arbetsplatsen) Inomhus
Marklutning upp till 3 % Marklutning upp till 1%

3 6
Tomma häckar på varandra ej til-

låtet!

INFORMATION
 ▪ Flytta endast transporthäckar separat.
 ▪ Använd motsvarande kättinglänga 

(t.ex. Doka 4-parts kätting 3,20m). 
Beakta tillåten belastning.

 ▪ Lutningsvinkel β max. 30°!

Beakta bruksanvisningen "Hjulsats till materi-
alhäck B"!

92816-206-01
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Formplanering med Tipos-Doka

Tipos-Doka hjälper dig att forma ännu 
billigare

Tipos-Doka har utvecklats för att vara ett stöd för 
dig vid planeringen av dina Doka formar. För vägg- 
och valvformar samt konsoler har du därmed till-
gång till de verktyg som även Doka använder vid 
planering.

Enkel hantering, snabba och säkra 
resultat

Det lättanvända gränssnittet gör att arbetet går snabbt. 
Från konstruktionsinmatningen med Schal-Igel® - till 
manuell anpassning av formlösningen. Din fördel: Du 
spar tid.
Talrika standardlösningar och hjälpprogram gör att du 
alltid hittar en optimal teknisk och ekonomisk lösning 
för ditt formproblem. Det ger dig en säker arbetsplats 
och sparar kostnader.
Du kan arbeta direkt med materialförteckningarna, pla-
ner, vyer, snitt och perspektiv. Att ritningarna är så 
detaljerade ökar användningssäkerheten.
Tipos-Doka planerar med arbetskonsol K bland annat:
 ▪ Distribution av arbetskonsolerna motsvarande last-

klasserna
 ▪ Längdjusteringar
 ▪ Hörnlösningar
 ▪ Avspärrningar

Så tydliga kan form- och konsolframställningar vara. Både för kon-
struktion och den spatiala visningen hävdar sig Tipos-Doka.

Alltid rätt mängd formar och tillbehör

De automatiskt framställa styckelistorna kan överföras till och vidare-
bearbetas i många olika program.
Formdelar och tillbehör som vid behov måste införskaf-
fas med kort varsel eller ersättas genom improvisation 
är alltid dyra. Därför erbjuder Tipos-Doka fullständiga 
stycklistor som inte lämnar någon plats för improvisa-
tioner. Planering med Tipos-Doka undviker kostnader, 
innan de uppstår. Och ditt lager kan utnyttja lagerförda 
delar optimalt.
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Produktöversikt Användarinformation Arbetskonsol K

Produktöversikt[kg]Artikel nr.

Doka arbetskonsol K 3,00m 291,5 580442000
Doka arbetskonsol K 4,50m 444,5 580443000
Doka-Faltbühne K

Lös arbetskonsol K 52,4 580441000
Faltkonsole K

Bygelhuvud K-ES 3,9 580444000
Bügelkopf K-ES

Doka arbetskonsol K ytterhörn 442,0 580424000
Doka-Faltbühne K Außenecke

Doka arbetskonsol K innerhörn 283,0 580413000
Doka-Faltbühne K Innenecke

Utfyllnadsplattform 3,00m 153,5 580485000
Ausgleichsbühne 3,00m

Hängställning 120 3,30m 44,0 580411000
Hängställning 120 4,30m 52,6 580412000
Hängebühne 120

Stödbalk 28,5 580414000
Stützträger

Stödprofil 4,9 580417000
Druckprofil

Stödben 32,9 580416000
Stützstab

Horisontalstag d2 175 2,7 582733000
Horizontalstrebe d2 175

Horisontal 1,35m 2,1 580422000
Horizontale 1,35m

ståldelar galvaniserade
trädelar gullaserade
Levereras: ihopvikt

galvaniserad
längd: 224 cm
höjd: 245 cm
Levereras: ihopvikt

galvaniserad
höjd: 35 cm

trädelar gullaserade
ståldelar galvaniserade
bredd: 287 cm
höjd: 245 cm
Levereras: ihopvikt

trädelar gullaserade
ståldelar galvaniserade
bredd: 294 cm
höjd: 245 cm
Levereras: ihopvikt

trädelar gullaserade
ståldelar galvaniserade
Levereras: ihopvikt

galvaniserad
Levereras: separata delar

galvaniserad
höjd: 248 cm

galvaniserad
längd: 34 cm
bredd: 19 cm

galvaniserad
längd: 370 cm

galvaniserad

galvaniserad
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Användarinformation Arbetskonsol K Produktöversikt

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

Halvkoppling med skruv 48mm 50 0,84 682002000
Anschraubkupplung 48mm 50

Koppling KV 48mm 1,5 582560000
Drehkupplung 48mm

Stålbalk Uni WS10 Top50 3,50m 68,4 580012000
Mehrzweckriegel WS10 Top50 3,50m

Fasadklämma V 8,1 580694000
Fassaden-Fertigteilklemme V

Skyddsräcksförlängare K 4,9 580447000
Geländerverlängerung K

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

Hållare för fotbräda XP 1,20m 0,64 586461000
Fußwehrhalter XP 1,20m

Skyddsräckshållare XP 40cm 7,7 586456000
Geländerzwinge XP 40cm

Skyddsräckesstolpe S 11,5 580470000
Schutzgeländerzwinge S

Skyddsräckesstolpe T 12,3 584381000
Schutzgeländerzwinge T

Skyddsräcksstolpe 1,10m 5,5 584384000
Schutzgeländer 1,10m

Hylsa 24mm 0,03 584385000
Steckhülse 24mm

Skruvhylsa 20,0 0,03 584386000
Schraubhülse 20,0

galvaniserad

galvaniserad
nyckelvidd: 22 mm
Beakta inbyggnadsanvisningar!

galvaniserad
nyckelvidd: 22 mm
Beakta inbyggnadsanvisningar!

blålackerad

galvaniserad
längd: 70 cm
höjd: 41 cm
nyckelvidd: 50 mm

galvaniserad
höjd: 87 cm

galvaniserad
höjd: 118 cm

galvaniserad
höjd: 21 cm

galvaniserad
höjd: 73 cm

galvaniserad
höjd: 123 - 171 cm

galvaniserad
höjd: 122 - 155 cm

galvaniserad
höjd: 134 cm

PVC
PE
grå
längd: 16,5 cm
diameter: 2,7 cm

PP
gul
längd: 20 cm
diameter: 3,1 cm
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Produktöversikt Användarinformation Arbetskonsol K

Ändskyddsgrind T 29,1 580488000
Seitenschutzgeländer T

Universal skyddsräcksbygel 3,0 580478000
Universal-Geländerbügel

Doka 4-parts kätting 3,20m 15,0 588620000
Doka-Vierstrangkette 3,20m

Lyftgaffel YV-konsoler K/M plus 226,0 583025000
Umsetzgabel K/M plus

Lyftgaffel t arbetskonsol K/M 194,0 580492000
Bühnen-Umsetzgabel K/M

Stjärnskruv 0,75 580425000
Sternschraube

Upphängningsbeslag AK 8,3 580494000
Aufhängeblech AK

Ingjutningsbygel ES 1,0 580458000
Einhängeschlaufe ES

Upphängningsprofil AK 14,8 580595000
Aufhängeprofil AK

Upphängningsprofil ES 15,3 580596000
Aufhängeprofil ES

Upphängningsbeslag ES 9,2 580493000
Aufhängeblech ES

Band med snabbkoppling 55cm 0,07 580787000
Gurtschnellverschluss 55cm

Universal verktygssats 15,0 9,1 580392000
Universal-Werkzeugbox 15,0
Ingår i leveransen:
(A) Spärrskaft 1/2" 0,73 580580000

galvaniserad
längd: 30 cm

(B) Öppennyckel 13/17 0,08 580577000
(C) Öppennyckel 22/24 0,22 580587000
(D) Öppennyckel 30/32 0,80 580897000
(E) Öppennyckel 36/41 1,0 580586000
(F) Ringnyckel 17/19 0,27 580590000
(G) Fyrkantsmutter 22 0,31 580589000
(H) Hylsnyckel 41 0,99 580585000
(I) Förlängare 11cm 1/2" 0,20 580581000
(J) Förlängare 22cm 1/2" 0,31 580582000
(K) Kardankoppling 1/2" 0,16 580583000
(L) Hylsa 19 1/2" L 0,16 580598000
(M) Hylsa 13 1/2" 0,06 580576000
(N) Hylsa 24 1/2" 0,12 580584000
(O) Hylsa 30 1/2" 0,20 580575000
(P) Trekantshylsa, utfyllnadskonus 15,0 DK 0,30 580579000

galvaniserad
längd: 8 cm
nyckelvidd: 30 mm

galvaniserad
längd: 115 - 175 cm
höjd: 112 cm

galvaniserad
höjd: 20 cm

Beakta driftsanvisningen!

galvaniserad
längd: 305 cm
bredd: 204 cm

blålackerad
längd: 205 - 262 cm
bredd: 210 cm
Levereras: separata delar
Beakta driftsanvisningen!

galvaniserad
längd: 17 cm
nyckelvidd: 24 mm

galvaniserad
längd: 65 cm

obehandlat
längd: 72 cm

galvaniserad
längd: 109 cm

galvaniserad
längd: 109 cm

galvaniserad
längd: 68 cm

gul



Artikel nr.[kg] Artikel nr.[kg]
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Användarinformation Arbetskonsol K Produktöversikt

Stegsystem XS

Anslutning XS väggform 20,8 588662000
Anschluss XS Wandschalung

Anslutning XS DM/SL-1 11,7 588672000
Anschluss XS DM/SL-1

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

Stegförlängning XS 2,30m 19,1 588641000
Leiternverlängerung XS 2,30m

Säkerhetsgrind XS 4,9 588669000
Sicherungsschranke XS

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

Ryggskydd-avstigning XS 17,0 588666000
Rückenschutz-Ausstieg XS

Förankringssystem 15,0

Upphängningskonus 15,0 5cm 0,88 581971000
Aufhängekonus 15,0 5cm

Utfyllnadskonus 15,0 5cm 0,45 581699000
Sperrenvorlauf 15,0 5cm

Utfyllnadskon synlig betong 15,0 5cm 0,46 581973000
Sichtbetonvorlauf 15,0 5cm

Plasthylsa 15,0 5cm 0,008 581990000
Dichtungshülse 15,0 5cm

Plasthylsa S 15,0 5cm 0,009 581697000
Dichtungshülse S 15,0 5cm

Synlig betongplugg 41mm plast 0,007 581851000
Synlig betongplugg 41mm betong 0,05 581848000
Sichtbetonstopfen

Spikbleck 15,0 0,15 581692000
Nagelblech 15,0

Upphängningskonus 15,0 för isolering 11cm 3,6 580495000
Aufhängekonus 15,0 für Isolierung bis 11cm

galvaniserad
bredd: 89 cm
höjd: 63 cm

galvaniserad
längd: 100 cm

galvaniserad

galvaniserad

galvaniserad
längd: 80 cm

galvaniserad

galvaniserad
höjd: 132 cm

galvaniserad
längd: 16 cm
diameter: 6 cm
Beakta inbyggnadsanvisningar!

längd: 11 cm
diameter: 5 cm
Beakta inbyggnadsanvisningar!

galvaniserad
längd: 11 cm
diameter: 4,3 cm

orange
längd: 10 cm
diameter: 3 cm

orange
längd: 11 cm
diameter: 4,7 cm

grå

galvaniserad
diameter: 10 cm

galvaniserad
längd: 30 cm
diameter: 5 cm



Artikel nr.[kg] Artikel nr.[kg]
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Produktöversikt Användarinformation Arbetskonsol K

Plasthylsa 15,0 för isolering 11cm 0,05 580498000
Dichtungshülse 15,0 für Isolierung bis 11cm

Spikbleck Rd28 0,25 580497000
Vorlaufscheibe Rd28

Konusskruv Rd28 0,65 580496000
Konusschraube Rd28

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

Tallriksmutter 15,0 1,1 581966000
Superplatte 15,0

Ingjutningsstag m platta 15,0 A16 0,38 581997000
Sperranker 15,0 A16

Ingjutningsstag 15,0 0,92 581984000
Wellenanker 15,0

Bund-upphängningskonus 15,0 1,4 580428000
Bund-Aufhängekonus 15,0

Förankringsbult 15,0 0,41 581120000
Felsanker-Spreizeinheit 15,0

Förankringsbult, installationrör 0,85 581123000
Felsanker-Einbaurohr

Belastningsinstrument B 34,5 580570000
Vorspanngerät B

Upphängningskonus 15,0 0,74 581895000
Einschraubkonus 15,0

Ingjutningshylsa för dwg 15,0 0,45 581896000
Ingjutningshylsa för dwg 15,0 galv 0,44 581890000
Gesimsanker 15,0

Spikkonus 15,0 0,02 581897000
Nagelkonus 15,0

Plugg 29mm 0,003 581891000
Gesimsankerstopfen 29mm

Zink plugg 15,0 0,20 581889000
Zinkstöpsel 15,0

Skyddsknopp 15,0/20,0 0,03 581858000
Schutzkappe 15,0/20,0

naturvit
längd: 30 cm
diameter: 6 cm

galvaniserad
diameter: 9 cm

galvaniserad
längd: 9 cm
diameter: 6 cm

galvaniserad
höjd: 6 cm
diameter: 12 cm
nyckelvidd: 27 mm

obehandlat

obehandlat
längd: 67 cm

galvaniserad
längd: 16 cm
diameter: 6 cm
Beakta inbyggnadsanvisningar!

galvaniserad
längd: 9 cm
diameter: 4 cm
Beakta inbyggnadsanvisningar!

galvaniserad
längd: 50 cm
diameter: 3 cm

galvaniserad

galvaniserad
längd: 15 cm

längd: 7 cm
Beakta inbyggnadsanvisningar!

svart
längd: 7 cm

PE
grå
diameter: 3 cm

galvaniserad
längd: 9,9 cm
diameter: 2,9 cm

gul
längd: 6 cm
diameter: 6,7 cm



Artikel nr.[kg] Artikel nr.[kg]
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Användarinformation Arbetskonsol K Produktöversikt

Spännstagsnyckel 15,0/20,0 1,9 580594000
Ankerstabschlüssel 15,0/20,0

Trekantshylsa, utfyllnadskonus 15,0 DK 0,30 580579000
Vorlaufschlüssel 15,0 DK

Universal trekantshylsa 15,0/20,0 0,90 581448000
Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0
Ingår i leveransen:
(A) Safety Ruler SK 0,02 581439000

längd: 18 cm

Transporthäckar

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

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

Skiljevägg till materialcontainer 0,80m 3,7 583018000
Skiljevägg till materialcontainer 1,20m 5,5 583017000
Mehrwegcontainer Unterteilung

Doka materialcontainer 1,20x0,80x0,41m 42,5 583009000
Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80x0,41m

Doka materialhäck 1,55x0,85m 41,0 586151000
Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

Doka materialhäck 1,20x0,80m 38,0 583016000
Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m

Doka materialcontainer träinredd 106,4 583010000
Doka-Kleinteilebox

Hjulsatts till materialhäck B 33,6 586168000
Anklemm-Radsatz B

galvaniserad
längd: 37 cm
diameter: 8 cm

galvaniserad
längd: 8 cm
nyckelvidd: 30 mm

galvaniserad
nyckelvidd: 50 mm

galvaniserad
höjd: 113 cm

galvaniserad
höjd: 78 cm

ståldelar galvaniserade
trädelar gullaserade

galvaniserad

A

galvaniserad
höjd: 77 cm

galvaniserad
höjd: 77 cm

trädelar gullaserade
ståldelar galvaniserade
längd: 154 cm
bredd: 83 cm
höjd: 77 cm

blålackerad
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Över hela världen nära dig

Doka räknas till de globalt ledande företagen inom 
utveckling, tillverkning och försäljning av formteknik för 
alla områden inom byggtekniken.
Med mer än 160 filialer och logistikcentraler i mer än 70 
länder har Doka Group ett effektivt försäljningsnät och 

garanterar på så sätt att materiel och teknisk support till-
handahålls snabbt och professionellt.
Doka Group är ett företag inom Umdasch Group och 
sysselsätter globalt mer än 6 000 medarbetare.

www.doka.com/folding-platform-k
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