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Introducere
Indicaţii elementare de siguranţă
Grupuri de utilizatori
▪ Prezentul document se adresează personalului care

▪

▪
▪

▪

lucrează cu sistemul/produsul Doka descris şi conţine indicaţii pentru modelul de execuţie obişnuit,
relevante pentru montare şi utilizarea conform
domeniului de aplicaţie a sistemului descris.
Toate persoanele care lucrează cu produsul respectiv trebuie să fie familiarizate cu conţinutul acestui
document şi cu indicaţiile privind securitatea muncii
incluse.
Persoanele care nu pot să studieze acest document,
sau care au dificultăţi în studiul acestuia vor fi instruite şi iniţiate de către client.
Clientul trebuie să se asigure că este în posesia
documentaţiei actuale puse la dispoziţie de firma
Doka (de ex. Informaţii pentru utilizator, Instrucţiuni
de montare şi utilizare, Instrucţiuni de funcţionare) şi
că acestea au fost transmise utilizatorului final şi
sunt disponibile la locul de utilizare.
În această documentaţie tehnică şi în planurile aferente de utilizare a cofrajelor, Doka prezintă măsuri
de siguranţă a muncii pentru o utilizare a produselor
Doka în situaţiile de lucru prezentate.
În orice caz, utilizatorul este obligat să asigure respectarea legilor, normelor şi prevederilor specifice
ţării în cadrul întregului proiect şi, la nevoie, să ia
măsuri suplimentare sau alte măsuri potrivite de
siguranţă a muncii.

Evaluarea riscului
▪ Clientul răspunde de redactarea, documentarea,

realizarea în practică şi revizia evaluării gradului de
risc pe fiecare şantier.
Acest document constituie baza pentru evaluarea
gradului de risc specifică șantierului şi pentru instrucţiunile referitoare la punerea la dispoziţie şi utilizarea
sistemului.
El însă nu le înlocuieşte.
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Observaţii referitoare la acest
document
▪ Prezentul document poate fi utilizat şi cu rolul de

▪

▪

instrucţiuni generale de montare şi utilizare sau
poate fi integrat în instrucţiunile de montare şi utilizare specifice şantierului.
Imaginile prezentate în această documentaţie
reprezintă, în parte, situaţii de montaj şi de aceea
nu sunt întotdeauna complete din punct de
vedere al tehnicii securităţii muncii.
Elementele de siguranţă care eventual n-au fost prezentate în aceste descrieri, trebuie utilizate de client
conform respectivelor prevederi.
Indicaţii suplimentare pentru securitatea muncii,
în special avertizări, sunt prezentate în capitole
separate!

Planificare
▪ Trebuie asigurate spaţii de lucru de maximă sigu-

▪

ranţă la utilizarea cofrajelor (ex. montare, demontare, repoziţionare, transport ,etc.). Totodata spaţiile
de lucru trebuie să asigure accesul în siguranţă.
Abaterile de la indicaţiile din acest document sau
utilizările în afara domeniului de utilizare specificat impun verificări statice speciale şi instrucţiuni suplimentare de montaj.

Reglementări / protecţia muncii
▪ Pentru utilizarea produselor noastre în condiţii teh-

▪

nice de siguranţă, trebuie respectate legile, normele
şi prevederile de protecţia muncii în vigoare în
respectivele ţări, precum şi alte prevederi referitoare
la siguranţă, în versiunea lor aplicabilă.
După impactul unei persoane sau a unui obiect cu
protecţia laterală sau cu accesoriile acesteia, utilizarea în continuare a protecţiei laterale este permisă
doar după ce a fost verificată de un specialist.
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Pentru toate fazele montajului sunt
valabile următoarele:

Introducere

Montajul
▪ Starea tehnică perfectă a materialului/sistemului tre-

▪ Clientul trebuie să se asigure că montarea şi demon-

▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

tarea, mutarea, precum şi utilizarea conformă a produsului este condusă şi supravegheată de personal
specializat, în conformitate cu legile, normele şi prevederile în vigoare.
Capacitatea de acţionare a acestor persoane nu trebuie să fie afectată de alcool, medicamente sau droguri.
Produsele Doka sunt mijloace tehnice de muncă şi
trebuie utilizate numai în scopuri profesionale conform Informaţiilor pentru utilizatori ale firmei Doka
sau conform altor documentaţii tehnice redactate de
Doka.
Stabilitatea şi portanţa tuturor componentelor şi unităţilor trebuie asigurată în orice etapă a construcţiei!
Este interzis accesul pe ieșirile în consolă, elementele de compensare etc. până nu se iau măsuri
corespunzătoare pentru asigurarea stabilității (de ex.
prin ancorări).
Instrucţiunile tehnice de funcţionare, Indicaţiile privind siguranța și Indicațiile privind încărcările trebuie
considerate şi respectate cu exactitate. Nerespectarea acestora poate provoca atât accidente şi vătămări grave ale sănătăţii (pericol de moarte), cât şi
pagube materiale considerabile.
Este interzisă utilizarea surselor de foc în zona cofrajelor. Aparatele de încălzire sunt permise doar în
cazul unei utilizări competente la o distanţă corespunzătoare de cofraj.
Clientul trebuie să ia în considerare toate condiţiile
meteorologice, atât în ceea ce priveşte dispozitivul
ca atare, cât şi utilizarea şi depozitarea acestuia (de
ex. suprafeţe alunecoase, pericol de alunecare,
influenţa vântului etc.) şi să ia măsuri preventive
pentru asigurarea dispozitivului, resp. a zonei adiacente, precum şi pentru protecţia angajaţilor.
Stabilitatea şi funcţionarea tuturor îmbinărilor trebuie
controlate în mod regulat.
În mod special, trebuie verificate şi la nevoie
restrânse îmbinările cu şuruburi şi pene în funcţie de
derularea lucrărilor de constructie şi îndeosebi în
urma unor evenimente neobişnuite (de ex. după furtună).
Sudarea şi încălzirea produselor Doka, mai ales a
pieselor de ancorare, suspendare, îmbinare şi a pieselor turnate etc. sunt strict interzise.
Sudarea produce grave modificări de structură asupra materialelor acestor elemente constructive.
Acest lucru duce la o scădere dramatică a sarcinilor
de rupere, ceea ce reprezintă un risc considerabil
pentru securitate.
Scurtarea tijelor de ancorare cu flexul este permisă
(căldura se aplică numai la capătul tijei), totuşi trebuie avut în vedere ca scânteile formate să nu încălzească alte tije de ancorare şi implicit să le deterioreze.
Este permisă doar sudarea acelor articole menţionate în mod expres în documentaţiile Doka.
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▪

▪

▪

buie verificată de către client înainte de utilizare. Trebuie excluse de la utilizare piesele avariate, deformate şi cele slăbite din cauza uzurii, coroziunii sau
putrezirii (de ex. atacul fungic).
Combinarea sistemelor Doka de siguranţă şi cofrare
cu cele ale altor producători poate genera pericole
ce pot provoca vătămări corporale şi pagube materiale, impunând din acest motiv o verificare separată.
Montarea trebuie executată în conformitate cu legile,
normele şi prevederile aplicabile, de către specialişti
ai clientului, fiind necesară respectarea unor eventuale obligaţii de verificare.
Modificările produselor Doka sunt interzise şi constituie riscuri pentru siguranţă.

Cofrarea
▪ Sistemele/produsele Doka trebuie astfel montate,

încât să fie preluate în siguranţă toate încărcările!

Betonarea
▪ Respectaţi presiunea admisiblă a betonului proas-

păt. Vitezele prea mari de betonare duc la supraîncărcarea cofrajelor, la încovoieri mari existând pericolul de rupere.

Decofrarea
▪ Executaţi operaţiunea de decofrare numai în condi▪

▪

ţia în care betonul prezintă o rezistenţă suficientă şi
în baza deciziei unei persoane responsabile.
La decofrare, nu desprindeţi cofrajul cu macaraua.
Utilizaţi accesorii corespunzătoare ca de ex. pene de
lemn, uneltele de îndreptat sau dispozitive ale sistemului ca de ex. colţarele de decofrare Framax.
La decofrare, nu periclitaţi stabilitatea construcţiei, a
schelei sau a elementelor de cofraj!
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Transportul, stivuirea şi depozitarea
▪ Respectaţi toate prevederile naţionale specifice,

▪
▪
▪

aplicabile în ceea ce priveşte transportul cofrajelor şi
al schelelor. În cazul sistemelor de cofrare este obligatorie utilizarea mijloacelor de prindere specificate.
În cazul în care tipul mijlocului de prindere nu este
definit în prezentul document, clientul va trebui să
folosească mijloace de prindere adecvate respectivei situaţii de utilizare şi conforme cu prevederile
aplicabile.
La mutarea prin ridicare trebuie să vă asiguraţi că
unitatea de mutare şi componentele acesteia pot
prelua forţele care intervin.
Îndepărtaţi elementele libere sau asiguraţi-le împotriva alunecării şi a căderii!
Toate componentele trebuie depozitate în siguranţă,
fiind necesară respectarea indicaţiilor Doka din capitolele corespunzătoare ale prezentului document!

Întreţinerea
▪ Utilizaţi ca piese de schimb doar piese originale

Doka. Reparaţiile trebuie efectuate exclusiv de către
producător sau de către instituţii autorizate.

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

Informaţii pentru utilizator Platformă pliabilă K

Simboluri
În prezentul document sunt utilizate următoarele simboluri:
PERICOL
Această indicaţie avertizează asupra unei
situaţii extrem de periculoase, în care nerespectarea indicaţiei va duce la deces sau
răniri grave, cu urmări ireversibile.

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

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

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

INSTRUCŢIUNI
Indică faptul că utilizatorul trebuie să execute anumite operaţii.

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

Recomandare
Atrage atenţia asupra unor indicaţii speciale
necesare pentru utilizare.

Trimitere
Face trimitere la alte documente.
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Marcarea platformelor (sarcini admise)
Este posibil ca norme naţionale să stipuleze obligativitatea marcării sarcinilor admise pe platforme. Următorul formular poate fi utilizat ca model, uşurând astfel
marcarea.

Înainte de aplicarea marcajului: Verificarea montării
corecte conform legilor, normelor şi standardelor în
vigoare, trebuie facută de către o persoană cu calificarea necesară din cadrul firmei responsabile cu montarea.

Firma de construcţie / şantierul

Notă privitoare la sarcini pentru platformă pliabilă Doka K
Corespunde clasei de încărcare (marcaţi clasa corespunzătoare) conform EN 12811

2

3

4

5

6

9725-106

Încărcarea admisibilă din trafic:

Greutate proprie a unităţii de mutare:

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

Data
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Nume
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Serviciile Doka
Vă susţinem în fiecare fază a
proiectului
▪ Succes garantat al proiectului, cu produse şi servicii
din aceeaşi sursă.

▪ Asistenţă competentă, de la proiectare până la montaj, direct pe şantier.

Disponibilitate la timp
Pentru derularea în timp util şi la costuri eficiente a
unui proiect, disponibilitatea cofrajelor reprezintă un
factor esenţial. Printr-o reţea logistică la nivel mondial,
cantităţile de cofraje necesare sunt livrate la momentul
convenit.
Serviciul de închiriere şi de recondiţionare
Materialul de cofrare se poate închiria, pentru un proiect anume, din stocul de echipamente Doka, foarte
bine dotate. Service-ul Doka curăță și recondiționează
materialul Doka sau al clientului.
Performanță în toate fazele proiectului

Ofertare

▪
▪
▪
▪
▪
▪
Consultanță în cadrul proiectului încă de la început
Fiecare proiect este unic şi necesită soluţii specifice.
Echipa Doka vă stă alături la lucrările de cofrare, cu
servicii de consultanţă, proiectare şi service la faţa
locului, pentru a vă putea pune în practică proiectele
într-o modalitate sigură şi eficace. Doka vă sprijină cu
servicii individuale de consultanţă şi cursuri personalizate.
Proiectare eficientă, pentru o derulare sigură a
proiectului
Soluţii de cofrare eficiente se pot dezvolta doar dacă
se înţeleg bine cerinţele proiectului şi procesele din
şantier. Această înţelegere reprezintă baza pentru
serviciile de inginerie ale firmei Doka.
Optimizarea proceselor de construcţie cu Doka
Doka oferă instrumente speciale care ajută la implementarea transparentă a proceselor. Procesele de
betonare pot fi accelerate, stocurile pot fi optimizate,
iar proiectarea soluţiilor de cofrare poate fi organizată
mai eficient.

Pregătirea
lucrărilor

Execuţia
construcţiei

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

▪
▪
▪

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

▪
▪
▪
▪

Optimizarea proceselor
Serviciul Concremote
Platforma myDoka
Software de proiectare
Managementul şantierului

Serviciu de preasamblare şi
montaj
▪ Serviciul de preasamblare
▪ Serviciul de asistență la montaj

▪

Logistică
Organizarea transportului şi cheltuieli
de transport

Serviciul de închiriere şi de recondiţionare
▪ Serviciu de închiriere
▪ Returnarea cofrajelor
▪ Serviciu de întreţinere a echipamentelor & pachete de service

Cofraj special şi montare la faţa locului
În completarea sistemelor de cofrare, Doka oferă unităţi de cofrare speciale, adaptate cerinţelor individuale. În plus, personalul special instruit oferă asistență
la montarea schelelor și cofrajelor pe şantier.
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Finalizarea
proiectului
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Descrierea sistemului

Descrierea sistemului
Domeniul de utilizare al platformelor
preasamblate
Platformele pliabile Doka K sunt platforme preasamblate, utilizabile imediat.
Ele sunt livrate în formă pliată, pentru economie de
spaţiu.
Pe şantier ele se desfac trăgând siguranța, sunt ridicate cu macaraua şi suspendate în puncte de agăţare
prestabilite.
Accesoriile practice uşurează munca pe şantier, iar
improvizaţiile scumpe devin astfel inutile.

Avantajele Platformei pliabile Doka K
▪ Capacitate mare de încărcare până la 6 kN/m2
(600 kg/m2)- clasă de încărcare 6

▪ Planificare simplă cu platformele de 3,00 sau 4,50 m
lungime

▪ Trecere sigură in zonele de colt cu platformă pliabilă
K de exterior şi platformă pliabilă K de interior

▪ Platformă de compensare de 3,00m pentru adapta▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
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rea lungimilor şi soluţie pentru colţuri - cu balustradă
integrată dintr-o singură bucată
Elementele retractabile pentru agăţarea în macara
garantează o suprafaţă de lucru plană a platformei fără pericol de împiedicare din cauza protuberanţelor
Durată de viaţă îndelungată datorită execuţiei
robuste a podinelor vopsite şi a structurii din oţel zincat.
Dulapii podinei sunt protejaţi la capete cu un profil
din oţel
Cofrajul căţărător K - prin simpla adăugare a câtorva
componente Doka, transformă platforma pliabilă
într-un sistem cățărător.
Prelungitor sprijiniri şi platformă suspendată - ca elemente de sistem pentru traversarea golurilor şi pentru desfăşurarea în siguranţă a lucrărilor de retuşare
Traversarea golurilor de pereţi şi ferestre
Prelungire balustradă K şi plasă de protecţie - pentru
extinderea şi asigurarea funcţiei de interceptare de
pe acoperiş
Montant lateral balustradă T - pentru delimitare
rapidă şi sigură la capătul platformei
Două variante de agăţare pentru adaptarea la situaţia existentă pe şantier:
- Sistem de agăţare cu con
- Sisteme de agăţare cu buclă
Volum redus de depozitare şi transport
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Domenii de utilizare
Gama extinsă de platforme prefabricate din gama platformă pliabilă K îndeplineşte, printre altele, următoarele
condiţii:
▪ Schele de lucru conf. EN 12811-1 şi ČSN 738101

▪ Schele de protecţie conf. DIN 4420-1, ÖNORM B
4007 şi ČSN 738106

▪ Reglementarea privind protecţia muncitorilor în construcţii

Exemple de utilizare pentru clasele de încărcare
Clasă de încărcare
2

Clasă de încărcare
Clasă de încărcare
3
4, 5, 6
De ex. pentru lucrări de tencuire şi stucatură, Comună pentru lucrări de zidărie şi tencuire, de
Pentru lucrări de întreţinere, în special pentru lucrări de acoperire în strat, de rostuire sau de faianţare şi lucrări din piatră naturală, precum
lucrări de curăţare la faţade
reparaţii, ca schelă de montare a armăturii sau lucrări de montaj pentru componente de mare
de betonare la construcţii din beton armat.
greutate.
Numai pentru lucrări la care nu este necesară
Materialele de construcţii şi componentele pot fi
Materialul depozitat pe suprafaţa podinei nu tredepozitarea de materiale de construcţii sau de
aşezate cu dispozitive de ridicare şi depozitate
buie aşezat cu dispozitiv de ridicare.
componente pe suprafaţa podinei.
pe suprafaţa podinei.
Condiţie:
Condiţie:
În cazul depozitării de materiale pe suprafaţa În cazul depozitării de materiale pe suprafaţa
podinei trebuie păstrată o lăţime de trecere 0,20 podinei trebuie păstrată o lăţime de trecere 0,20
m.
m.
Încărcarea admisibilă din trafic
Clasă de încărcare
Încărcarea admisibilă din trafic: 2,0 kN/m2 (200
4
5
6
2
2
Încărcarea admisibilă: 1,5 kN/m (150 kg/m )
kg/m2)
3,0 kN/m2
4,5 kN/m2
6,0 kN/m2
(300 kg/m2)
(450 kg/m2)
(600kg/m2)
sau incărcarea pe suprafaţă parţială
Sarcina efectivă se compune din greutatea
Sarcina efectivă se compune din greutatea
materialului depozitat şi a persoanelor.
materialului depozitat şi a persoanelor.
Greutatea unei persoane trebuie estimată la
Greutatea unei persoane trebuie estimată la
100 kg.
100 kg.

Vedere de ansamblu a domeniilor de
utilizare
Platformă de lucru
cu cofraj

fără cofraj

9725-354-01

Platformă de protecţie
Platformă de protecție la cădere

9725-370-02

9725-350-02

Platformă de intercepție

Acoperiş de protecţie

9725-355-01

9725-353-01

Pentru informaţii detaliate privind domeniile de utilizare
corespunzătoare a se vedea capitolul „Schelă de lucru"
resp. „Schelă de protecţie"!
10
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Descrierea sistemului

Planificarea utilizării
Cu gama platforme pliabile K

Notă:
Partea frontală a platformei pliabile K de interior, unde
balustrada de protecţie este deschisă, trebuie să fie
întotdeauna direcţionată către perete.

Punctele de agăţare la platformele pliabile K de 3,00m
şi 4,50m prezintă întotdeauna aceeaşi distanţă de 150
cm între elemente (distanţă la margine 75 cm) simplificând astfel proiectarea şi montajul pe şantier.
Excepţie: În cazul platformei pliabile K de interior distanţa la margine este de 80 cm.
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2641)
2682)

1504)

445

A

D

75

A

72.5

A

A

72.5

A

295

150

4)

803)

4)

100

E

22,5

A

401)
362)

B

401)
2)
36

9725-438-04

C

100

72.5

A

1504)

401)
362)

100

401)
362)

C

184

* ... compensarea efectivă a lungimii este cu 5 cm mai mare decât dimensiunea de sistem indicată.
1) ... Dimensiune la sistem de agăţare cu con
2) ... Dimensiune la utilizare cu cap de suspendare K-ES
2) ... Dimensiune fixă în zona de colţ (platformă pliabilă K de interior)
4) ... Distanţa între axele punctelor de agăţare
5) ... Dimensiuni nominale ale platformelor
A
B
C
D
E

Platforma pliabilă K Doka 3,00m
Platforma pliabilă K Doka 4,50m
Platformă pliabilă Doka exterior
Platformă pliabilă Doka K interior
Platformă compensare 3,00m
999725021 - 08/2019
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Informaţii pentru utilizator Platformă pliabilă K

Componente principale
Platformă pliabilă Doka K
▪ Lungimea platformei poate fi selectată în funcţie de

▪

necesitate:
- 3,00 m (2 console)
- 4,50 m (3 console)
Punctele de agăţare au întotdeauna aceeaşi distanţă în raster de 1,50 m

Soluţii pentru colţuri
Trecere sigură în zonele de colț cu platformă pliabilă K
de exterior şi platformă pliabilă K de interior
Platformă pliabilă Doka K colț exterior

9725-429-01

Platformă pliabilă Doka K colț interior

9725-430-01

Reglarea lungimii
Platformă de compensare 3,00 m pentru ajustarea lungimilor şi soluţii de colţ – cu balustradă integrată dintro bucată.

9725-428-01

9725-501-01

12
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Descrierea sistemului

Platforma pliabilă Doka K în detaliu
Puncte pentru agăţarea de macara

Dimensiunile de sistem:
a

▪ Fără elemente ieşite în afară: Elementele retracta-

bile pentru agăţarea în macara asigură o suprafaţă
de lucru plană şi sigură.

f

Partea frontală de agățare în
macara

Partea din spate de agățare în
macara

d

g

c

e

b

9725-428-02

a ... 2120 mm
b ... 1840 mm
c ... 50 mm
d ... 1080 mm
e ... 530 mm
f ... 1210 mm
g ... 2450 mm

9725-219-01

9725-218-01

Fixarea şpraiţurilor

Este posibilă agăţarea cu con şi cu buclă

▪ Mufele de racordare pentru fixarea şpraiţurilor sunt
integrate în platformă.

Prin simpla dotare ulterioară a platformei pliabile K cu
capul de suspendare K-ES platforma este gata de utilizare pentru sisteme de agăţare cu buclă.

A
D

C

A
9725-217-01

A Cap de suspendare K-ES
B

9725-406-01

A
B
C
D

999725021 - 08/2019

Platformă pliabilă Doka K
Mufă de racordare
Şpraiţ
Bulon cu piuliţă stea

13

Descrierea sistemului

Informaţii pentru utilizator Platformă pliabilă K

Exemple din practică

14
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Schelă de lucru

Informaţii pentru utilizator Platformă pliabilă K

Schelă de lucru
Schelă de lucru cu cofraj
H (încărcarea orizontală) şi V (încărcarea verticală) se
raportează la sarcinile din punctul de agăţare. Aceste
încărcări acoperă toate cazurile de utilizare specificate.
Stabilitatea construcţiei, resp. a tuturor elementelor de
construcţiei trebuie verificată pe baza prezentelor informaţii.
Cofraj sprijinit pe platformă
pliabilă

Cofraj sprijinit pe
planşeu

B

B

9725-464-01

9725-463-01

A

Clasă de încărcare 2 (Încărcarea admisibilă 1,5 kN/m2 (150 kg/m2) pe platformele pliabile şi pe platforma de betonare)
Lățimea max. a platformei de betonare 1,20 m.
Con de agăţare
Cârlig de suspendare ES*
Con de agăţare
Cârlig de suspendare ES*
H = 14,0 kN
H = 14,0 kN
H = 14,0 kN
H = 14,0 kN
V = 24,0 kN
V = 18,0 kN
V = 24,0 kN
V = 18,0 kN

Agăţare

Compensarea lungimilor
Platformă suspendată
Platformă pliabilă K
colț interior
Înălţime de cofrare

1,00 m

0,75 m

1,00 m

0,75 m

permisă

nepermisă

permisă

nepermisă

permisă

nepermisă

permisă

nepermisă

5,50 m

4,00 m

3,00 m
3,00 m
Viteza vântului de până la 55 km/h (corespunde normelor de
protecţia muncii pentru macarale). La o viteză a vântului de
până la 45 km/h este posibilă o înălţime a cofrajului de 4,00
m.
În cazul unor viteze mai mari ale vântului, respectiv după fiecare încetarea a lucrului sau la întreruperi pe durată mai
mare, cofrajul trebuie închis. Şpraiţurile cofrajului opus trebuie fixate stabil de planşeu.

* Atenţie la nivelul de înălţime al platformei pliabile K - raportat la muchia superioară a planşeului. Vezi capitolul „Sisteme de agăţare cu buclă"
A Bulon cu piuliţă stea
B Cofraj opus

ATENŢIE
Şpraiţuri pe platforma pliabilă:
➤ poziţionaţi doar în axul consolei pliabile K
➤ se fixează doar în mufele de racordare speciale prevăzute şi
➤ doar cu buloane cu piuliţă stea.
Este interzisă tija de ancorare 15,0 mm!

la utilizarea de platforme pliabile K colț interior și colț
exterior.

Notă:
Valorile indicate mai sus ca admisibile pentru încărcarea din trafic şi compensarea lungimii trebuie aplicate şi

16
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Schelă de lucru

Schelă de lucru fără cofraj
Platforma pliabilă K Doka 3,00m şi
4,50m
H (încărcarea orizontală) şi V (încărcarea verticală) se
raportează la sarcinile din punctul de agăţare. Aceste
încărcări acoperă toate cazurile de utilizare specificate.
Stabilitatea construcţiei, resp. a tuturor elementelor de
construcţie trebuie verificată pe baza prezentelor informaţii.
Variante de agăţare 1)

Con de agăţare
Ancoraj expandabil 15,0 + con agăţare cu colier 15,0
Con de agăţare 15,0 pentru izolaţie până la 11cm (grosime izolaţie până la 6 cm)
Con de agăţare 15,0 pentru izolaţie până la 11cm (grosime izolaţie până la 11 cm)
Cârlig de agățare ES
Ancoră frontală 15,0
Profil de agăţare AK/ES
Placă de agățare AK/ES
H = 9,2 kN
H = 16,2 kN
H = 25,0 kN
V = 9,2 kN
V = 16,0 kN
V = 26,0 kN
Clasă de încărClasă de încărClasă de încărClasă de încărClasă de încărClasă de încărcare 2
care 2
care 3
care 4
care 5
care 6
Încărcarea admisi- Încărcarea admisi- Încărcarea admisi- Încărcarea admisi- Încărcarea admisi- Încărcarea admisibilă
bilă
bilă
bilă
bilă
bilă
1,5 kN/m2
1,5 kN/m2
2,0 kN/m2
3,0 kN/m2
4,5 kN/m2
6,0 kN/m2
(150 kg/m2)
(150 kg/m2)
(200 kg/m2)
(300 kg/m2)
(450 kg/m2)
(600 kg/m2)
Compensarea lungimi1,00 m
2,50 m 2)
1,50 m 2)
1,00 m
0,75 m
0,50 m
lor
1)
2)

Vezi şi capitolul "Vedere de ansamblu a variantelor de agăţare".
Compensările de lungime de peste 1,00 m se realizează numai cu platforma de compensare de 3,00m.

Platformă pliabilă Doka K colț interior
Clasă de încărClasă de încărClasă de încărClasă de încărClasă de încărClasă de încărcare 2
care 2
care 3
care 4
care 5
care 6
Încărcarea admisi- Încărcarea admisi- Încărcarea admisi- Încărcarea admisi- Încărcarea admisi- Încărcarea admisibilă
bilă
bilă
bilă
bilă
bilă
1,5 kN/m2
1,5 kN/m2
2,0 kN/m2
3,0 kN/m2
4,5 kN/m2
6,0 kN/m2
(150 kg/m2)
(150 kg/m2)
(200 kg/m2)
(300 kg/m2)
(450 kg/m2)
(600 kg/m2)
Compensarea lungimilor
2)

1,00 m

2,50 m 2)

1,50 m 2)

nepermisă

nepermisă

nepermisă

Compensările de lungime de peste 1,00 m se realizează numai cu platforma de compensare de 3,00m.

Platformă pliabilă Doka K colț exterior
Clasă de încărClasă de încărClasă de încărcare 2
care 3
care 4
Încărcarea admisi- Încărcarea admisi- Încărcarea admisibilă
bilă
bilă
1,5 kN/m2
2,0 kN/m2
3,0 kN/m2
(150 kg/m2)
(200 kg/m2)
(300 kg/m2)
Compensarea lungimilor

2,50 m 2)

1,50 m 2) 3)

nepermisă

Compensările de lungime de peste 1,00 m se realizează numai cu platforma de compensare de 3,00m.
Compensările de lungime de până la 2,50 m sunt permise dacă platforma de compensare este amplasată la ambele capete pe o platformă pliabilă K colț exterior (de ex. stâlpi).

2)
3)

999725021 - 08/2019
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Informaţii pentru utilizator Platformă pliabilă K

Ancorarea de structură
Privire de ansamblu a tuturor variantelor de agăţare
Sisteme de agăţare conice

9725-216-01

Agăţare în beton
fără izolaţie (sistem de agăţare standard)
Piese nerecuperabile
Tijă în zigzag 15,0

sau
Ancoră cu placă 15,0

Teacă etanşare
15,0/5cm

Con betonare
15,0/5cm

sau
Teacă etanşare S
15,0/5cm

Piese recuperabile
Tijă ancorare 15,0
lungime cca.
Placă Super 15,0
20 cm

Con de agăţare
15,0/5cm

sau
Placă de montaj cu cuie 15,0

fără izolaţie (variantă cu ancoră frontală)
Piese nerecuperabile
Ancoră frontală 15,0

Piese recuperabile
Con înşurubare 15,0

Con cui 15,0

la izolaţie de până la 11 cm
Piese nerecuperabile
Teacă de etanşare 15,0 pentru izolaţie
Tijă în zigzag 15,0
până la 11cm

Piese recuperabile
Con de agăţare 15,0 pentru izolaţie
până la 11cm

sau
Ancoră cu placă 15,0

Şurub con betonare Rd28

ev. suplimentar
Placă poziţionare Rd28

Punct de agăţare realizat ulterior prin găurirea elementului de beton
Piese nerecuperabile
Ancoraj expandabil 15,0

18

Piese recuperabile
Tija de ancorare 15,0

Ţeavă instalare ancoraj

Con agăţare cu
colier 15,0

999725021 - 08/2019

Informaţii pentru utilizator Platformă pliabilă K

sisteme de agăţare obţinute ulterior prin
fixarea pe placa de beton

Ancorarea de structură

Secțiune prin structură

B

C

fără izolaţie respectiv la izolaţii de până la 11 cm
parte componentă recuperabilă
Profil de suspendare AK
a
9725-500-01

a ... 26 cm (la acoperire cu beton pe ambele laturi de 5 cm)

la izolaţii respectiv lucrări premergătoare zidăriei
de 10 până la 30 cm
parte componentă recuperabilă
Profil de agăţare AK

A Con pentru betonul aparent 15,0 5cm
B Ancoră cu placă bilaterală 15,0
C Dopuri pentru beton aparent 41mm

Pentru proiecte la care se utilizează acest sistem de
agăţare trebuie contactat un tehnician Doka.
Rezultat optic:

Agăţare pentru beton aparent

MENȚIUNE
Utilizarea conului de betonare pentru beton
aparent este limitată în continuare la puncte de
agăţare amplasate până la 80 cm sub muchia
superioară a betonului. Motivul îl reprezintă
capacitatea portantă redusă, cauzată de
adâncimea mică de înşurubare a tijei de ancorare pe panoul cofrajului.

Tr635-201-01

Conul pentru betonul aparent 15,0 5cm este indicat
pentru proiecte cu beton aparent, la care este necesară
o imagine unitară a găurilor de ancorare respectiv de
agăţare.

Poziţie unitară, regulată, a orificiilor pentru punctele de
ancorare, resp. de agăţare.

Situaţie de ancorare

B

A

9725-500-01

999725021 - 08/2019
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Informaţii pentru utilizator Platformă pliabilă K

Sisteme de agăţare cu buclă

Suspendarea în tavanul din beton

Pentru agăţarea platformei pliabile K, de fiecare cap de
agăţare trebuie să fie montat un cap de suspendare KES (A) .
1) Se montează capul de suspendare K-ES în capul
de agăţare al platformei pliabile K.
2) Se montează bolţul de siguranţă ES.

fără izolaţie (agăţare standard)
parte componentă irecuperabilă
cârlig de suspendare ES

2 bucăţi per loc de agăţare

sisteme de agăţare obţinute ulterior prin
fixarea pe placa de beton
2

fără izolaţie respectiv la izolaţii de până la 11 cm

1

parte componentă recuperabilă
tablă de suspendare ES

1 bucată per loc de agăţare

3) Se asigură prin răsucirea clichetului.

la izolaţii respectiv lucrări premergătoare zidăriei
de 10 până la 30 cm

9725-333-01

parte componentă recuperabilă
profil de agăţare ES

20

1 bucată per loc de agăţare
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Informaţii pentru utilizator Platformă pliabilă K

Sisteme de agăţare conice
➤ Avertizare asupra lungimii de înşurubare
prea reduse a elementelor încorporate (de
ex. ancore cu placă sau tijă în zigzag) în
conurile de betonare. Dacă se continuă utilizarea, rezultatul poate fi o capacitate portantă prea mică şi cedarea locului de ancorare – urmările pot fi vătămarea persoanelor
şi daune materiale.
➤ Componentele trebuie înşurubate întotdeauna până la capăt. Respectaţi dimensiunea indicată până la marcajul de pe ancora
cu placă, resp. tija în zig-zag.
➤ Asiguraţi-vă că şi componentele sistemului
de agăţare utilizat ulterior prezintă aceeaşi
acoperire cu beton.
➤ Nu utilizaţi conul de betonare ca mufă de
legătură.
➤ Legaţi de armătură ancorele cu placă, resp.
tijele în zigzag, folosind sârmă de legat.
Această măsură împiedică desfacerea la
betonare şi vibrare.
AVERTIZARE
Piese de ancorare, suspendare, îmbinare sensibile!
➤ Aceste piese nu trebuie sudate sau încălzite.
➤ Componentele deteriorate sau slăbite din
cauza coroziunii ori a uzurii trebuie îndepărtate.
MENȚIUNE
Sunt disponibile conuri şi accesorii şi pentru
acoperire cu beton de 2 cm.
Este vorba despre următoarele articole:
▪ Con de agăţare 15,0 nr. art. 581970000
▪ Con betonare 15,0 nr. art. 581698000
▪ Teacă etanşare 15,0 nr. art. 581989000
▪ Teacă etanşare S 15,0 Art.-Nr. 581696000
Realizarea punctului de agăţare se efectuează
conform instrucţiunilor pentru conul de agăţare
15,0/5cm.
Trebuie avut însă în vedere în mod special
să nu aibă loc combinări ale componentelor care prezintă valori diferite ale acoperirii cu beton (vezi avertismentele de mai
sus)!

Dimensionarea punctului de agăţare
În funcţie de proiect, rezistenţa la compresiune a
betonului stabilită pe cub necesară în momentul solicitării trebuie stabilită de către proiectantul structurii şi depinde de următorii factori:
▪ sarcina apărută în mod real
▪ lungimea ancorei cu placă sau tijei în zig-zag
▪ armătura existentă, respectiv armătura suplimentară
▪ distanţa de la margine
Introducerea încărcărilor, transmiterea acestora în
construcţie şi stabilitatea întregii construcţii trebuie
verificate de către proiectantul structurii portante.
Rezistenţa la compresiune a betonului stabilită pe cub
necesară fck,cube,current trebuie să fie totuşi de min.
10 N/mm2.

Agăţare în beton – fără izolare
(agăţare standard)
Scule necesare:
▪ Cheie cu clichet 1/2"
▪ cheie pentru con-betonare 15,0 DK

Punct de poziţionare (cu găurirea panoului
cofrajului)
➤ Găurire ø=18 mm în panoul cofrajului (poziţie conf.
planului de execuţie, respectiv planului de montaj).
➤ Ancora cu placă sau tija în zigzag se înşurubează în
conul betonare până la opritor.
➤ Tija de ancorare 15,0mm (lungime cca. 20 cm) se
introduce prin orificiul din panoul cofrajului, se înşurubează în conul de betonare şi se fixează cu placă
Super 15,0.
a

E

a

Situaţie de agăţare la sisteme de agăţare cu con:

H

G

9725-249-01

9725-398-01

a ... Axa conului faţă de muchia superioară a stratului de acoperire
6,5 cm

22

a ... 1 cm
A
C
D
E
F
G
H

Ancoră cu placă 15,0 sau tijă în zigzag 15,0
Con betonare 15,0 5cm
Teacă etanşare S 15,0 5cm
Marcaj
Tijă ancorare 15,0mm
Placă Super 15,0
Armătură longitudinală şi .etrier de inserţie ø min. 8 mm, distanţă
max. 15 cm
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Înaintea turnării

1 cm distanţă între marcaj şi con
Notă:
Conurile de betonare 15,0 5cm se livrează cu teci de
etanşare S 15,0 5cm. La fiecare altă utilizare se utilizează teci de etanşare noi!

➤ Se vor controla încă odată punctele de poziţionare şi
cele de agăţare.

Punct de agăţare

Punct de poziţionare (fără găurirea panoului
de cofraj)

➤ Avertizare asupra lungimii de înşurubare
prea reduse a conurilor de agăţare. Capacitate portantă mai mică astfel rezultată poate
duce la cedarea punctului de ancorare –
urmările pot fi vătămarea persoanelor şi
daune materiale.
➤ Nu combinaţi niciodată componente care
prezintă valori diferite ale acoperirii cu beton
- cauzează adâncimi de înşurubare reduse.
➤ Componentele trebuie înşurubate întotdeauna până la capăt.

De ex. dacă grinzile Doka sau profilele panourilor se
află direct în spatele punctului de poziţionare.
➤ Fixaţi în cuie conul de betonare cu placă de montaj
cu cuie 15,0 de panoul cofrajului (poziţie cf. planului
de proiect).
➤ Ancora cu placă sau tija în zigzag se înşurubează în
conul betonare până la opritor.
a

E
G

F

➤ Deşurubaţi conul de betonare cu placa de montaj cu
cuie 15,0 folosind o cheie cu clichet de 1/2" şi o cheie
pentru con-betonare 15,0 DK.
Dacă montajul se realizează cu atenţie iar demontarea fără aplicarea forţei, placa de montaj cu cuie 15,0
poate fi utilizată de mai multe ori.
➤ Înşurubaţi conul de agăţare 15,0 până la opritor şi
strângeţi cu cheia cu clichet de 1/2".
Tijă în zigzag 15,0

9725-410-01

a

Ancoră cu placă 15,0 sau tijă în zigzag 15,0
Con betonare 15,0 5cm
Teacă etanşare S 15,0 5cm
Marcaj
Placă de montaj cu cuie 15,0
Armătură longitudinală şi .etrier de inserţie ø min. 8 mm, distanţă
max. 15 cm

1 cm distanţă între marcaj şi con
Notă:
Conurile de betonare 15,0 5cm se livrează cu teci de
etanşare S 15,0 5cm. La fiecare altă utilizare se utilizează teci de etanşare noi!

I
9725-411-01

d ... min. 20,0 cm
a ... 74,0 cm (la acoperire cu beton pe ambele laturi de 5 cm)
I

Con de agăţare 15,0 5cm

Ancorare în perete
Ancoră cu placă 15,0 A16

b

La utilizarea plăcii de montaj cu cuie 15,0 recomandăm utilizarea tecii de etanşare S 15,0
5cm.
Aceasta are un capăt în formă de trompetă,
care îmbunătăţeşte etanşeitatea legăturii.

9715-276-01

A
C
D
E
F
G

d

a ... 1 cm

I

a

a ... 26 cm (la acoperire cu beton pe ambele laturi de 5 cm)
b ... min. 20 cm
I

Con de agăţare 15,0 5cm

Pentru alte posibilităţi de ancorare în zona
pereţilor a se vedea informaţiile pentru utilizatori „Cofrajul căţărător K".
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Agăţarea în beton în condiţii de
încărcare redusă

După decofrare
➤ Îndepărtaţi conul fixare cu cui din punctul de ancorare.

AVERTIZARE
➤ Utilizarea ancorei frontale 15,0 este permisă
numai până la clasa de încărcare 4.
Aşezarea cofrajelor sau a sarcinilor grele
este interzisă!

b
a

A

Respectaţi acreditarea Inspectoratului General în Construcţii (Z-21.6-1982)!

Montarea ancorei frontale
➤ Prindeţi conul fixare cu cui de panoul cofrajului (poziţie conf. planului de execuţie, respectiv planului de
montaj).

9418-205-01

a ... Acoperire beton 4,0 cm
b ... Adâncime de montaj 11,5 cm
A Con fixare cu cui 15,0

➤ Înşurubaţi până la opritor conul filetat, folosind cheia
cu clichet 1/2".
A

E

9418-203-01

B

A Con fixare cu cui 15,0
B Inel de etanşare

Atenţie la aşezarea inelului de etanşare!
➤ Introduceţi ancora frontală pe fixare cu cui.

9418-207-01

E Con înşurubare 15,0
C
9418-204-01

C Ancoră frontală 15,0

➤ Legaţi cu sârmă de legat ancora frontală de armătură.
Această măsură împiedică desfacerea la betonare şi
vibrare.
MENȚIUNE
Dacă este necesar din punct de vedere static
- montaţi armătură suplimentară.

Posibilitatea de reutilizare a punctului de
agăţare - protecţie permanentă contra
coroziunii
La utilizarea unei ancore frontale 15,0 "standard",
nezincate, prin înşurubarea ulterioară a unui dop zincat
15,0 se poate obţine o protecţie permanentă asupra
coroziunii pentru punctul de agăţare, datorită efectului
electrochimic.
Domeniu de aplicare:
În special construcţia de poduri:
▪ Stâlp
▪ Structuri portante
Pentru punctele de agăţare la care peste câţiva ani va
trebui să fie posibile lucrări de reparaţie ale construcţiei.
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Agăţare în beton – izolare până la
11 cm

Punct de poziţionare (fără găurirea panoului
de cofraj)
De ex. dacă grinzile Doka sau profilele panourilor se
află direct în spatele punctului de poziţionare.
➤ Fixaţi în cuie placa de poziţionare RD 28 de panoul
cofrajului (poziţie cf. planului de proiect).
➤ Înşurubaţi conul de agăţare 15,0 pentru izolaţie până
la 11cm pe placa de poziţionare RD 28.
➤ Ancora cu placă sau tija în zigzag se înşurubează în
conul betonare până la opritor.

Scule necesare:
▪ Cheie cu clichet 1/2"
▪ Cheie cu clichet 3/4"
▪ cheie universală pentru con betonare 15,0/20,0

Punct de poziţionare (cu găurirea panoului
cofrajului)
➤ Daţi o gaură ø=30 mm în astereală (poziţie conf. planului).
➤ Înşurubaţi o ancoră cu placă sau o tijă în zigzag în
conul de agăţare 15,0 pentru izolaţie până la 11cm.
➤ Introduceţi şurubul con betonare RD 28 prin orificiul
din panoul cofrajului, înşurubaţi-l în con şi strângeţi.

a

F
E
G

a

9725-413-01

a ... 0,5 cm
E
F
G
9725-412-01

A Ancoră cu placă 15,0 sau tijă în zigzag 15,0
C Con de agăţare 15,0 pentru izolaţie până la 11cm
D Teacă de etanşare 15,0 pentru izolaţie până la 11cm
E Marcaj
F Placă poziţionare Rd28
G Armătură longitudinală şi .etrier de inserţie ø min. 8 mm, distanţă
max. 15 cm

a ... 0,5 cm
A Ancoră cu placă 15,0 sau tijă în zigzag 15,0
C Con de agăţare 15,0 pentru izolaţie până la 11cm
D Teacă de etanşare 15,0 pentru izolaţie până la 11cm
E Marcaj
F Şurub con betonare Rd28
G Armătură longitudinală şi .etrier de inserţie ø min. 8 mm, distanţă
max. 15 cm

0,5 cm distanţă între marcaj şi con
Notă:
Conurile de agăţare 15,0 pentru izolaţie până la 11cm
sunt livrate cu teci de etanşare (D) . La fiecare altă utilizare se utilizează teci de etanşare noi!

0,5 cm distanţă între marcaj şi con
Notă:
Conurile de agăţare 15,0 pentru izolaţie până la 11cm
sunt livrate cu teci de etanşare (D) . La fiecare altă utilizare se utilizează teci de etanşare noi!
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Înaintea turnării
➤ Se vor controla încă odată punctele de poziţionare şi
cele de agăţare.

Loc de agăţare obţinut ulterior prin
găurire
în pereţi de beton

➤ Avertizare asupra lungimii de înşurubare
prea reduse a conurilor de agăţare. Capacitate portantă mai mică astfel rezultată poate
duce la cedarea punctului de ancorare –
urmările pot fi vătămarea persoanelor şi
daune materiale.
➤ Nu combinaţi niciodată componente care
prezintă valori diferite ale acoperirii cu beton
- cauzează adâncimi de înşurubare reduse.
➤ Componentele trebuie înşurubate întotdeauna până la capăt.
➤ Deşurubaţi placa de poziţionare RD 28 cu cheia cu
clichet 1/2”.
Dacă montajul se realizează cu atenţie iar demontarea fără aplicarea forţei, placa de poziţionare RD 28
poate fi utilizată de mai multe ori.
➤ Înşurubaţi şurubul con de betonare Rd28 până la
opritor şi strângeţi cu cheia cu clichet de 1/2".

cu ancoraj expandabil 15,0 + con de agăţare cu
colier 15,0
a
A

B

C

h

Punct de agăţare

9725-393-01

a ... Adâncimea de găurire min. 250 mm
h ... 6,5 cm
A Ancoraj expandabil 15,0 (piesă de ancorare irecuperabilă)
B Tija de ancorare 15,0
C Con agăţare cu colier 15,0

Înainte de utilizare este obligatorie respectarea instrucţiunilor de montaj pentru „Ancoraj
expandabil 15,0" şi „Con de agăţare cu colier
15,0"!

d

a

F
9725-414-01

F Şurub con betonare Rd28

a ... Adâncime de
montaj
d ... Grosimea planşeului

Tijă în zigzag 15,0

Ancoră cu placă 15,0
A16

92,5 cm

44,6 cm

min. 20,0 cm

min. 26,4 cm

Piese suplimentare pentru verificarea punctului de agăţare:
▪ Aparat de precomprimare B, compus din:
- 1 buc. cilindru cu piston gol
- 1 buc. pompă hidraulică manuală
- 1 buc. montant de presiune
- 1 buc. cutie de transport
▪ Ţeavă instalare ancoraj
▪ Cheie tijă ancorare 15,0/20,0
▪ Placă Super 15,0
▪ Șpiral beton ⌀ 37 sau 38 mm
sau

▪ Aparat de precomprimare 300kN, compus din:

▪
▪
▪

- 1 buc. cilindru cu piston gol RH302
- 1 buc. pompă hidraulică manuală
- 1 buc. montant de presiune C
- 1 buc. cutie de transport
- 1 buc. ţeavă instalare ancoraj
Cheie tijă ancorare 15,0/20,0
Placă Super 15,0
Șpiral beton ⌀ 37 sau 38 mm
MENȚIUNE
Aparatul de precomprimare B şi aparatul de
precomprimare 300kN nu pot fi combinate!

Verificare la recepţie
➤ Fiecare punct de ancorare trebuie supus unei verificări la recepţie.
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sisteme de agăţare obţinute ulterior
prin fixarea pe placa de beton

la izolaţii respectiv lucrări premergătoare
zidăriei de 10 până la 30 cm

fără izolaţie respectiv la izolaţii de până la
10 cm

cu profil de agăţare AK
a
c
A
D

cu placă de agățare AK
a
A

b

b

C

C

B

9725-416-01

B
9725-387-01

a ... 60,0 cm
b ... min. 18,0 cm
A Placă de agățare AK
B Izolaţie max. 10 cm
C Ancoră Expres Doka 16x125mm

a ... 113,0 cm
b ... min. 18,0 cm
c ... max. 30,0 cm
A
B
C
D

Profil de agăţare AK
Izolaţie
Zidărie de mascare
Ancoră Expres Doka 16x125mm

AVERTIZARE
➤ Utilizarea plăcii de agățare este permisă
numai la clasa de încărcare 2.
Aşezarea cofrajelor sau a sarcinilor grele
este interzisă!

AVERTIZARE
➤ Utilizarea profilului de agăţare este permisă
numai la clasa de încărcare 2.
Aşezarea cofrajelor sau a sarcinilor grele
este interzisă!

Capacitatea portantă minimă pentru îmbinări cu dibluri
(aceste forţe apar simultan):
Forţă de tracţiune: ≥ 5,0 kN
Forţă transversală: ≥ 9,2 kN
de ex.: Ancoră Expres Doka 16x125mm
Valoare minimă a rezistenţei la compresiune a cubului
de beton (fck,cube):
25 N/mm2 (beton C20/25)

Capacitatea portantă minimă pentru îmbinări cu dibluri
(aceste forţe apar simultan):
Forţă de tracţiune: ≥ 5,0 kN
Forţă transversală: ≥ 9,2 kN
de ex.: Ancoră Expres Doka 16x125mm
Valoare minimă a rezistenţei la compresiune a cubului
de beton (fck,cube):
25 N/mm2 (beton C20/25)

Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile de montare "Ancora Expres Doka 16x125mm"!

Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile de montare "Ancora Expres Doka 16x125mm"!

Propunere de montaj la zidărie de cărămidă:
Nu aşezaţi cărămida în zona sistemului de
agăţare. Astfel, demontarea se va putea face
de la interior.

Propunere de montaj la zidărie de cărămidă:
Nu aşezaţi cărămida în zona sistemului de
agăţare. Astfel, demontarea se va putea face
de la interior.

9725-202-01
9725-419-01

➤ Înainte de desfacerea ancorelor Expres sau
a diblurilor asiguraţi-vă că platformele sunt
deja îndepărtate din punctele de agăţare!
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➤ Înainte de desfacerea ancorelor Expres sau
a diblurilor asiguraţi-vă că platformele sunt
deja îndepărtate din punctele de agăţare!
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Sisteme de agăţare cu buclă

cu cârlig de agățare ES
a

c

MENȚIUNE
În cazul montajului în locuri expuse (de ex. clădire înaltă cu faţadă închisă, unde platformele
sunt montate în apropiere de muchia superioară a clădirii, la care se adaugă o avertizare
de furtună), platformele trebuie asigurate
suplimentar contra ridicării.
(De ex. prinderea platformei în punctele de
agăţare cu chingi cu strângere rapidă de 55
cm).

Suspendarea în placa din beton – fără
izolaţii (agăţare standard)

b

De regulă, dornurile de agăţare lungi fac să nu fie necesară o asigurare suplimentară contra ridicării accidentale a platformelor.

A

f

e

f

9725-417-01

d

a ... min. 50 cm
b ... min. 13,0 cm
c ... 17,5 cm
d ... 9,0 până la 10,0 cm
e ... 8,0 cm
f ... 4,0 cm
A Cârlig de agățare ES

MENȚIUNE
Nu deformaţi sistemul de agăţare cu buclă
(curbare, îndoire etc.)!
Rezistenţa caracteristică la compresiune a betonului
stabilită pe(fck,cube): min. 10 N/mm2
Pentru utilizarea în Germania:
▪ Pentru sisteme de agăţare cu buclă ce corespund
prevederilor BGBau B 119 nu este necesară o
aprobare.
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sisteme de agăţare obţinute ulterior
prin fixarea pe placa de beton

la izolaţii respectiv lucrări premergătoare
zidăriei de 10 până la 30 cm

fără izolaţie respectiv la izolaţii de până la
10 cm

cu profil de agăţare ES
a
c
A
D

d

cu placă de agățare ES
a
C

c

b

A

b

9725-415-01

C

B

B

9725-389-01

a ... 60,0 cm
b ... min. 18,0 cm
c ... 7,7 cm
A Placă de agățare ES
B Izolaţie max. 10 cm
C Ancoră Expres Doka 16x125mm

a ... 113,0 cm
b ... min. 18,0 cm
c ... max. 30,0 cm
d ... 7,7 cm
A
B
C
D

Profil de agăţare ES
Izolaţie
Zidărie de mascare
Ancoră Expres 16x125mm

AVERTIZARE
➤ Utilizarea plăcii de agățare este permisă
numai la clasa de încărcare 2.
Aşezarea cofrajelor sau a sarcinilor grele
este interzisă!

AVERTIZARE
➤ Utilizarea profilului de agăţare este permisă
numai la clasa de încărcare 2.
Aşezarea cofrajelor sau a sarcinilor grele
este interzisă!

Capacitatea portantă minimă pentru îmbinări cu dibluri
(aceste forţe apar simultan):
Forţă de tracţiune: ≥ 5,0 kN
Forţă transversală: ≥ 9,2 kN
de ex.: Ancoră Expres Doka 16x125mm
Valoare minimă a rezistenţei la compresiune a cubului
de beton (fck,cube):
25 N/mm2 (beton C20/25)

Capacitatea portantă minimă pentru îmbinări cu dibluri
(aceste forţe apar simultan):
Forţă de tracţiune: ≥ 5,0 kN
Forţă transversală: ≥ 9,2 kN
de ex.: Ancoră Expres Doka 16x125mm
Valoare minimă a rezistenţei la compresiune a cubului
de beton (fck,cube):
25 N/mm2 (beton C20/25)

Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile de montare "Ancora Expres Doka 16x125mm"!

Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile de montare "Ancora Expres Doka 16x125mm"!

Propunere de montaj la zidărie de cărămidă:
Nu aşezaţi cărămida în zona sistemului de
agăţare. Astfel, demontarea se va putea face
de la interior.

Propunere de montaj la zidărie de cărămidă:
Nu aşezaţi cărămida în zona sistemului de
agăţare. Astfel, demontarea se va putea face
de la interior.

9725-420-01

➤ Înainte de desfacerea ancorelor Expres sau
a diblurilor asiguraţi-vă că platformele sunt
deja îndepărtate din punctele de agăţare!
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➤ Înainte de desfacerea ancorelor Expres sau
a diblurilor asiguraţi-vă că platformele sunt
deja îndepărtate din punctele de agăţare!
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Montajul
Procesul de montaj
Platformă pliabilă Doka K

Amplasarea montanţilor

➤ Platformele stivuite se ridică cu macaraua sau cu stivuitorul de pe vehicolul de transport şi se depun pe
o suprafaţă plană, consolidată.

➤ Ridicaţi balustrada din spate. La atingerea opritorului
ridicaţi şi permiteţi blocarea pe poziţie.
Platformă pliabilă K

Separarea platformelor
➤ Prindeţi cablul de ridicare 4 fire la punctele frontale
de prindere cu macaraua şi în spate, la inelele suplimentare de prindere în macara.

D
A

MENȚIUNE
Agăţaţi astfel numai platformele individuale.
9725-405-01

B

A Platformă pliabilă Doka K
D Balustrada protectie

A

9725-405-03

C

A Platformă pliabilă Doka K
B Lanţul cu patru fire Doka 3,20m
C Dispozitiv agăţare în macara

Fixarea macaralei
➤ Extrageţi inelele de prindere în macara din adâncitură, prindeţi cablul de ridicare 4 fire (de ex. lanţ cu
patru fire Doka 3,20m) şi ridicaţi platforma pliabilă K.

B

E

F

9725-405-02

B Lanţul cu patru fire Doka 3,20m
E Dispozitiv agăţare în macara (față)
F Dispozitiv agăţare în macara (spate)
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Deplierea barei de compresiune
ATENŢIE
După deblocare bara de compresiune se
deplasează în jos!
➤ Ţineţi bara de compresiune cu mâna.
➤ Apoi ridicaţi întâi mânerul de ridicare roşu şi
extrageţi cârligul de blocare până la opritor.
➤ Coborâţi încet bara de compresiune, cu
mâna.

Montajul

Agăţarea platformei pliabile K
Pentru toate dispozitivele de agăţare cu con se
aplică următoarele:
➤ Ridicaţi platforma pliantă K cu lanțul pentru macara
cu patru fire.

G
9725-418-01

H

I

9725-430-02

Când platforma este agâțatâ în macara în cele patru
puncte, se deschid cele doua siguranțe anticădere.
➤ După suspendarea platformei pliante K de conul de
agăţare, se va desface lanțul cu patru fire al macaralei.

Montarea barei verticale
➤ Rabataţi în sus bara verticală şi fixaţi-o prin introducerea cârligului de blocare.
➤ Asiguraţi cârligul de blocare cu mânerul de ridicare
roşu contra deschiderii accidentale.

9725-249-01

G Mâner de ridicare (roşu)
H Etrier de blocare
I Bară de compresiune

Când se va elibera din macara ,siguranțele anticădere vor veni în poziţia iniţială, asigurând astfel automat platforma contra ridicării.
Poziţie blocată = siguranțele anticădere la
nivel cu platforma.

G

H

J

9725-430-03

G Mâner de ridicare (roşu)
H Etrier de blocare
J Bară verticală

Platforma pliabilă K este gata de utilizare.
999725021 - 08/2019
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Reglarea lungimii
MENȚIUNE
În cazul montajului în locuri expuse (de ex. clădire înaltă cu faţadă închisă, unde platformele
sunt montate în apropiere de muchia superioară a clădirii, la care se adaugă o avertizare
de furtună), dulapii nefixaţi şi platformele de
compensare trebuie asigurate suplimentar
contra ridicării.
(De ex. legaţi balustrada platformei şi balustrada platformei de compensare cu două
chingi cu strângere rapidă de 55cm, legate
între ele).

Pregătirea platformei
1) Ridicaţi montantul şi lăsaţi să se fixeze la un unghi
de 15°.
În această formă platforma de compensare poate fi
utilizată ca podină pentru colţuri.
2) Deschideţi balamaua.
În aceasta formă platforma poate fi utilizată ca
podină de compensare.

1

cu platforma de compensare 3,00 m
Această platformă prefabricată, pliabilă, permite compensarea rapidă a lungimilor până la 2,50 m şi formarea colţurilor.
Sistemul prezintă şi alţi indici de eficienţă:
▪ Durata mare de viaţă datorită execuţiei robuste şi a
montanţilor pentru balustradă din oţel.

9725-207-01

2

Puncte de fixare în macara integrate permit mutarea
sigură a platformei de compensare cu un cablu de ridicare cu patru fire.

9725-224-01

9725-208-01

Dimensiunile de sistem:
balamaua deschisă

balamaua închisă
116

188

88

15°

15°

62

105

160

9725-352-01

343

300
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Reglarea lungimii

Cu dulapi

➤ Plasaţi platforma de compensare de 3,00 m central
deasupra porţiunii de completat.

Compensarea lungimii şi platforma de colţ pot fi realizate şi cu dotarea de pe şantier.

MENȚIUNE
Ţineţi seama de compensările maxime de lungime a , în funcţie de situaţie.
Vezi capitolul:
▪ Platformă de lucru cu cofraj
▪ Platformă de lucru fără cofraj
▪ Platformă de protecţie

Reglarea lungimii

A

a

9725-298-01

a

Accesul la platformă

9725-206-01

➤ Plasaţi platforma de compensare de 3,00 m central
deasupra porţiunii de completat.
Parte frontală a balamalei strânsă.

b

MENȚIUNE
Ţineţi seama de compensările maxime de lungime ca şi la adaptările de lungime.

9725-297-01

b ... 86 cm

A Fixaţi scândura balustradei cu etrier montat balustradă sau cu
câte 2 cuie 2,8x65

Structura podinei:
➤ Aşezaţi dulapi de min. 20/5 cm.
Suprapunere minim 75 cm!
MENȚIUNE
Ţineţi seama de compensările maxime de lungime a , în funcţie de situaţie.
Vezi capitolul:
▪ Platformă de lucru cu cofraj
▪ Platformă de lucru fără cofraj
▪ Platformă de protecţie
Structură balustradă cu etrier montant balustradă:
➤ Asiguraţi etrierul montant pt. balustradă de protecţia
laterală a platformei pliabile cu câte 2 cuie 2,8x65.
➤ Introduceţi scândurile pentru balustradă min. 15/3
cm în etrierul montant pt. balustradă şi fixaţi-le cu
câte 2 cuie de 2,8x65.
Suprapunere minim 15 cm!
Balustrade prinse direct în cuie:
➤ Asiguraţi scândurile pentru balustradă min 15/3 cm
cu câte 2 cuie 2,8x65 pe latură.
Suprapunere minim 15 cm!
Notă:
Grosimile listate ale dulapilor şi scândurilor sunt dimensionate conform C24 al normei EN 338.
Respectaţi prevederile naţionale pentru podine şi
balustrade.
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Colţuri exterioare
Platformă pliabilă Doka K colț exterior

Pentru realizarea zonei de colţ sistemul oferă diverse
posibilităţi.

Întreaga unitate este mutată acum dintr-o singură ridicare cu macaraua. Astfel rezultă o așezare rapidă a
platformei chiar şi în zonele de colţ.

Încărcarea admisibilă: 3,0 kN/m2 (300 kg/m2)
Clasă de încărcare 4 conform EN 12811-1:2003

C

22,5

A

1)

40
2)
36
C

9725-452-01

1) ... Dimensiune la sistem de agăţare cu con
2) ... Dimensiune la utilizare cu cap de suspendare K-ES
Clasă de încărcare 2
Încărcarea admisibilă 1,5 kN/m2 (150 kg/m2)

A

B

250

250

A

C

A

C

150

C

Clasă de încărcare 3
Încărcarea admisibilă 2,0 kN/m 2 (200 kg/m2)

B

B

C
C
C

A

C
9725-465-01

9725-451-01

9725-448-01

A Platformă pliabilă Doka K colț exterior
B Platformă compensare 3,00m
C Platformă pliabilă Doka K

MENȚIUNE
În cazul clasei de încărcare 4 sunt interzise
compensările de lungime la platforma pliabilă
K de exterior.
Notă:
La utilizarea cu cofraj trebuie utilizate încărcarea din
trafic admisă şi compensarea lungimii din capitolul
"Schelă de lucru cu cofraj".

34
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Alte soluţii pentru zone de colţ

Montajul

Soluţie de colţ cu dulapi

➤ Plasaţi platforma de compensare de 3,00 m cu ieşire
în afară egală la ambele platforme pliabile poziţionate la colţ. (Nu este necesară o fixare suplimentară).
Parte frontală a balamalei strânsă.
MENȚIUNE
Suprapunere minim 20 cm!

f

e

Soluţie de colţ cu platformă de compensare

D

f

c

e

C

d

C

B

C

9725-247-01

c

c ... 15 până la 75 cm
d ... 75 cm
e ... min. 130 cm
f ... min. 90 cm
d

9725-296-01

c ... 15 până la 75 cm
d ... 75 cm
e ... min. 130 cm
f ... min. 90 cm

C

C Platformă pliabilă Doka K
D Dulapi

➤ Acoperiţi zona de colţ cu dulapi min. 20/5 cm.
Suprapunere minim 20 cm!
➤ Asiguraţi scândurile pentru balustradă min 15/3 cm
cu câte 2 cuie 2,8x65 pe latură.
Suprapunere minim 15 cm!
Etrierul montant pt. balustradă poate fi utilizat
ca şi la adaptarea de lungime.

B Platformă compensare 3,00m
C Platformă pliabilă Doka K
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➤ Pe partea opusă asiguraţi balamalele cu bolţuri de
balama şi arc de siguranţă d2.

Procedură de montaj platformă
pliabilă Doka K colț exterior

TR981-205-02

➤ Platformele stivuite se ridică cu macaraua sau cu stivuitorul de pe vehicolul de transport şi se depun pe
o suprafaţă plană, consolidată.

Separarea platformelor

D
F
G

➤ Prindeţi cablul de ridicare 4 fire la punctele frontale
de prindere cu macaraua şi în spate, la inelele suplimentare de prindere în macara.
În acest mod pot fi prinse şi platforme stivuite.

D

C

B

TR981-205-01

C Protecţie superioară colţ exterior
D Protecţie inferioară colţ exterior
F Balama
G Bolţ balama + arc de siguranţă d2
A

TR981-208-01

A Platformă pliabilă Doka exterior

Fixarea macaralei

B Lanţul cu patru fire Doka 3,20m

➤ Aşezaţi deoparte protecţiile superioare şi inferioare.
D

C

➤ Extrageţi inelele de prindere în macara din adâncitură, prindeţi cablul de ridicare 4 fire (de ex. lanţ cu
patru fire Doka 3,20m) şi ridicaţi platforma pliabilă K.
MENȚIUNE
Agăţaţi astfel numai platformele individuale.

A

TR981-203-01

B

A Platformă pliabilă Doka exterior
C Protecţie superioară colţ exterior
D Protecţie inferioară colţ exterior

Amplasarea montanţilor
➤ Desfaceţi ambele balustrade de protecţie. La atingerea opritorului ridicaţi şi blocați pe poziţie.
TR981-205-03

E

E

B Lanţul cu patru fire Doka 3,20m

TR981-204-01

E Balustrada protectie

➤ Introduceţi protecţiile superioare şi inferioare în
suporturi.
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Deplierea barei de compresiune
ATENŢIE
După deblocare bara de compresiune se
deplasează în jos!
➤ Ţineţi bara de compresiune cu mâna.
➤ Apoi ridicaţi întâi mânerul de ridicare roşu şi
extrageţi cârligul de blocare până la opritor.
➤ Coborâţi încet bara de compresiune, cu
mâna.

Montajul

Montaj unitate contrafişă
1) Extrageţi şplintul elastic d3.
2) Extrageţi bulonul dublu D10/85.
3) Rotiţi profilul basculant până la unitatea de inserţie.

2

3
1

9725-429-05

4) Împingeţi bulonul dublu D10/85 în unitatea de
inserţie.
5) Asiguraţi bulonul dublu D10/85 cu şplintul elastic
d3.

H
I

4
J
5

9725-429-02
9725-429-05

H Mâner de ridicare (roşu)
I Etrier de blocare

Platforma pliabilă K de exterior este gata de utilizare.

J Bară de compresiune

Montarea barei verticale

B

➤ Rabataţi în sus bara verticală şi fixaţi-o prin introducerea cârligului de blocare.
➤ Asiguraţi cârligul de blocare cu mânerul de ridicare
roşu contra deschiderii accidentale.

9725-429-04

H

A

M

I

L

K

A
B
L
M

Platformă pliabilă Doka exterior
Lanţul cu patru fire Doka 3,20m
Consolă pliabilă K
Unitate contrafişă colţ exterior

Agăţarea platformei pliabile K de exterior
Manevrare în acelaşi mod ca şi în cazul platformei pliabile K.
9725-429-03

H Mâner de ridicare (roşu)
I Etrier de blocare
K Bară verticală
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Colţuri interioare
Platformă pliabilă Doka K colț interior
Balustrada de protecţie specială diferenţiază platforma
pliabilă K de interior de platforma pliabilă K de 3,00m.
În acest fel este asigurată realizarea unei balustrade
sigure şi în zona colţurilor interioare.
Notă:
Partea frontală a platformei pliabile K de interior, unde
balustrada de protecţie este deschisă, trebuie să fie
întotdeauna direcţionată către perete.
Încărcarea admisibilă: 6,0 kN/m2 (600 kg/m2)
Clasă de încărcare 6 conform EN 12811-1:2003
75

80

A

2641)
2682)

C

3)

150

C
9725-431-01

1) ... Dimensiune la sistem de agăţare cu con
2) ... Dimensiune la utilizare cu cap de suspendare K-ES
3) ... Dimensiune fixă în zona de colţ (platformă pliabilă K de interior)
Clasă de încărcare 2
Încărcarea admisibilă 1,5 kN/m2 (150 kg/m2)

A

C

A

B

250

150

C

Clasă de încărcare 3
Încărcarea admisibilă 2,0 kN/m2 (200 kg/m2)

B

C
9725-453-01

C
9725-460-01

A Platformă pliabilă Doka K interior
B Platformă compensare 3,00m
C Platformă pliabilă Doka K

MENȚIUNE
De la clasa de încărcare 4 sunt interzise compensările de lungime la platforma pliabilă K de
interior.
38
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AVERTIZARE
Pericol de răsturnare la aşezarea cofrajului pe
platforma pliabilă K de interior!
➤ În cazul sistemului de agăţare cu buclă aşezarea unui cofraj pe platforma pliabilă K de
interior este interzisă!
➤ În cazul sistemului de agăţare cu con trebuie
să fie activ sistemul de protecţie împotriva
ridicării al platformei pliabile K de interior!
➤ Aşezaţi cofrajul întâi pe latura longitudinală
şi abia apoi pe latura frontală a platformei pliabile K de interior.
La decofrare trebuie îndepărtat întâi cofrajul de
la latura frontală.

Montajul

Procesul de montaj
➤ Ridicaţi balustrada din spate. La atingerea opritorului
ridicaţi şi permiteţi blocarea pe poziţie.
D

A

9725-428-03

A Platformă pliabilă Doka K interior

Notă:
La utilizarea cu cofraj trebuie utilizate încărcarea din
trafic admisă şi compensarea lungimii din capitolul
"Schelă de lucru cu cofraj".

D Balustrada protectie

Procesul de montaj continuă în acelaşi mod ca şi în
cazul platformei pliabile Doka K.

Agăţarea platformei pliabile K de interior
Manevrare în acelaşi mod ca şi în cazul platformei pliabile K.
MENȚIUNE
Pentru a evita coliziunile cu platformele pliabile trebuie agăţată întotdeauna mai întâi platforme pliabilă K de interior.
La mutare şi la demontare platforma pliabilă K
de interior va fi ridicată întotdeauna ultima.
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Podirea deschizăturilor din pereti
Pentru traversarea orizontală a golurilor se pot utiliza:
▪ Riglă multifuncţională WS10 Top50
▪ Grinzi din lemn
Aceste grinzi de traversare sunt adecvate şi ca profiluri
de distribuţie în construcţii de zidărie.

Domenii de utilizare

9725-276-01

b

Treceri
Riglă multifuncţională
WS10 Top50
Lemn ecarisat
12/14 cm

9725-221-01

MENȚIUNE
▪ Asiguraţi grinzile de traversare utilizate contra căderii!
▪ Grinda de traversare orizontală trebuie să
se sprijine întotdeauna de o construcţie
portantă!

9725-274-01

▪
▪

2,20 m

4,00 m

*

1,90 m

* La clasa de încărcare 3: 1,90m fără cofraj, fără platformă suspendată.
La clasa de încărcare 2: 1,90 m cu cofraj, fără platformă suspendată. Cofraj sprijinit pe planşeu. (vezi capitolul „Platformă de lucru cu
cofraj, coloana 2")

Lemn ecarisat 12/14 cm

9725-275-01

Cu rigle multifuncţionale WS10 Top50

Lăţime deschidere b
Platformă de protecPlatformă de lucru
ţie

a

Lungimea riglei multifuncţionale:
a ... 14 cm
2,75 resp. 3,50 m
Versiuni posibile:
Bolţuri de legătură 10cm cu şplint
▪ asiguraţi cu sârmă de
elastic 5mm
legat
sau
şurub cu cap hexagonal M20x90,
cu piuliţă şi inel de siguranţă

Montajul este posibil şi cu platforma pliabilă strânsă.
Grinda de traversare poate rămâne pe platforma pliabilă strânsă.
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Platformă din console individuale
Permite alegerea liberă a distanţelor dintre console sau
lungimile platformelor pentru realizarea platformelor de
compensare (de ex. sub 3,0 m) şi a formelor speciale
în zonele de colţ.

Amplasarea montanţilor
➤ Desfaceţi balustrada. La atingerea opritorului ridicaţi
şi permiteţi blocarea pe poziţie.

Lăţime de influenţă max. per consolă 1,50 m
MENȚIUNE
La realizarea platformelor specifice anumitor
proiecte respectaţi următoarele puncte:
▪ Ordonaţi consolele cât mai simetric posibil,
cu ieşiri cât mai reduse.
▪ Ţineţi seama de aplicarea centrală a sarcinii.
▪ Stabilitatea platformelor trebuie asigurată în
orice etapă a construcţiei!
ATENŢIE
Pericol de răsturnare a platformelor din cauza
aplicării excentrice a încărcării.
Respectaţi următoarele puncte dacă ieșirea în
consolă pe una din laturi este inevitabilă:
➤ Alegeţi o distanţă între console cât mai mare
în raport cu ieşirea în consolă!
➤ Atenție la zona de influență mare în zona
consolei!
➤ Alte măsuri pentru asigurarea unei platforme
contra răsturnării puteţi obţine de la tehnicianul Doka.
Sistemele de protecţie împotriva ridicării nu
sunt adecvate pentru preluarea forţelor proiectate! Sistemul de protecţie împotriva ridicării
împiedică exclusiv desprinderea accidentală a
platformei în timpul fazelor de lucru.

B

9725-459-02

B Balustradă

➤ Depuneţi consola pliabilă K lateral pe rigle de lemn
pe podea.

Deplierea barei de compresiune
➤ Ridicaţi pârghia roşie de siguranţă şi extrageţi până
la opritor etrierul de blocare.
➤ Depliaţi bara de compresiune.

C

D

Montajul
E

Separarea consolelor
➤ Descărcați consolele pliabile K din camion și depozitați-le pe o suprafaţă de teren plană.

9725-459-03

C Pârghie roşie de siguranţă
D Etrier de blocare
E Bară de compresiune

A
9725-459-01

A Consolă pliabilă K
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Notă:
În cazul în care se depliază consola agăţată de
macara:
ATENŢIE
După deblocare bara de compresiune se
deplasează în jos!
➤ Ţineţi bara de compresiune cu mâna.
➤ Apoi ridicaţi întâi mânerul de ridicare roşu şi
extrageţi cârligul de blocare până la opritor.
➤ Coborâţi încet bara de compresiune, cu
mâna.

C

Montarea contravântuirii
➤ Pregătirea unei platforme de montaj.
➤ Pregătirea contravântuirii.
➤ Deschideţi consolele pliabile K şi amplasaţi-le la distanţa determinată a axelor (vezi planul de execuţie,
respectiv planul de montaj).
➤ Asiguraţi împotriva răsturnării.
➤ Selectaţi lungimea tijelor ancorare în funcţie de distanţa dintre axele consolelor.
➤ Rigidizaţi prin contravântuirea orizontală a consolelor pliabile K cu 4 racorduri cu buloane şi 2 tije ancorare.
➤ Montarea tijei ancorare cu 2 elemente de cuplare orientabile ca rigidizare diagonală între console.

D

I

9725-459-05

G

J

A

E
H

C Pârghie roşie de siguranţă
D Etrier de blocare
E Bară de compresiune
9725-424-01

Montarea barei verticale
➤ Rabataţi în sus bara verticală şi fixaţi-o prin introducerea cârligului de blocare.
➤ Asiguraţi cârligul de blocare cu mânerul de ridicare
roşu contra deschiderii accidentale.

C

A Consolă pliabilă K
G Tijă ancorare 48,3mm (lungime = distanţa dintre axe + 20 cm)
H Tijă ancorare 48,3mm (lungime = distanţa dintre axe + 50 cm)
I Racord cu buloane 48mm 50
J Element de cuplare orientabil 48mm

Distanța dintre elementul de cuplare orientabil și
racordul cu buloane: max. 160 mm.
Modul de construcţie este valabil pentru unităţi de
podine cu 2 console. În cazul a 3 console, numărul
cuplajelor şi al tijelor de ancorare trebuie adaptat corespunzător.

D

F
9725-459-04

C Pârghie roşie de siguranţă
D Etrier de blocare
F Bară verticală

42

999725021 - 08/2019

Informaţii pentru utilizator Platformă pliabilă K

Montajul

➤ Prindeţi de consolă dulapii pentru podină cu şuruburile Torbant furnizate (6 buc. incluse în volumul de
livrare al consolei pliabile K).

Montarea podinei
Notă:
Grosimile listate ale dulapilor şi scândurilor sunt dimensionate conform C24 al normei EN 338.
Respectaţi prevederile naţionale pentru podine şi
balustrade.

E

➤ Depuneţi consolele pliabile K contravântuite pe o
capră de lemn.
F

9715-251-02

E Consolă pliabilă K
F Şuruburi livrate

MENȚIUNE
➤ Executaţi balustrada conform prevederilor
în vigoare ale ţării.
➤ Fixaţi dulapii pentru balustradă per consolă cu
şuruburi pentru balamale M 10x110, şaibe elastice
A 10 şi piuliţe hexagonale M 10 de mâna curentă a
balustradei. (în setul de livrare al consolei pliabile K
sunt cuprinse 5 buc).

9725-424-02

➤ Aşezaţi dulapii pentru podine. (tăierea conform imaginii)
B

B

D

c

f

g

h

d

e

C

A

c

b

d

9715-251-01

a

a ... Lungimea platformei
b ... Distanţa dintre axe
c ... 13 cm
d ... 6 cm
e ... ø 2,4 cm
f ... 141 cm
g ... 154 cm
h ... 177 cm
A
B
C
D

Dulap 25/5 cm
scândură de rigidizare exterioară
scândură de rigidizare centrală
Alezaj pentru fixarea şpraiţurilor

9725-424-03

Notă:
La colţuri sau în cazul colţurilor care nu sunt în unghi
drept, podina trebuie adaptată corespunzător.
Montaţi trapa de acces conform planului de execuţie,
respectiv planului de montaj.

➤ Prindeţi cu şuruburi scândurile de rigidizare exterioare la capetele platformei (1 şurub universal cu cap
înecat per dulap de podină).
➤ Prindeţi cu şuruburi scândura de rigidizare centrală
între console (2 şuruburi universale cu cap înecat
per dulap de podină).
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Mutarea platformei
Indicaţii cu privire la mutarea sigură a
platformei pliabile K
MENȚIUNE
Ţineţi seama încă din faza de proiectare de
ordinea în care au loc mutarea şi demontarea
platformelor, în special situaţia de mutare la
ultima platformă!
▪ În general ultima platformă se află acolo
unde sunt prevăzute accesul şi ieşirea pentru procesul de lucru regulat. De obicei sistemele de acces sunt executate cu turnuri
de acces sau platforme de lucru aeriene.
▪ Dacă în faţadă există goluri de ferestre sau
de uşi, ca ultimă platformă poate aleasă una
cu acces prin aceste deschideri în faţadă.
▪ În conformitate cu prevederile locale sau ca
urmare a unei analize a riscurilor efectuată
de către montator, în cazul mutării este
necesară utilizarea echipamentul individual
de protecţie împotriva căderii.

De obicei mutarea platformelor se realizează cu cabluri
de ridicare 4 fire, ca de ex. cu lanţ cu patru fire Doka
3,20 m.
În următoarele situaţii utilizaţi furci de ridicare platformă
K/M sau furci de ridicare platformă K/M plus:
▪ dacă platforma nu poate fi accesată în vederea prinderii cablului de ridicare 4 fire.
▪ Dacă la utilizarea ca schelă de interceptare de pe
acoperiş platforma nu poate fi desprinsă cu cablul de
ridicare 4 fire din cauza streșinii ieşite în afară.
În cazul platformelor ancorate de clădire cu sistem de agăţare cu con, trebuie avute în vedere
următoarele la mutarea cu furca de transport:
➤ Desfaceţi sistemul de protecţie împotriva
ridicării al ultimei platforme încă de la penultima platformă. Inelul de prindere în macara,
de culoare roşie, (H) trebuie să stea în poziţie de repaus (blocare în fanta scurtă).
H

9725-295-01

▪ Prin mutarea unei platforme în ansamblul

total se creează adesea puncte de prăbuşire. Acestea trebuie închise cu un parapet
lateral sau trebuie realizată o delimitare de
minim 2,0 m faţă de marginea de cădere.

➤ Refaceţi sistemul de protecţie împotriva ridicării.
După agăţarea în conul de agăţare aduceţi
din nou inelul de prindere în macara în poziţia de siguranţă (blocare în fanta lungă - inelul de prindere la nivel cu podina).

▪ Persoanele însărcinate cu procesul de

mutare sunt responsabile pentru amplasarea corectă a elementelor de blocare a
accesului.
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Furcă ridicare platformă K/M plus

Furcă ridicare platformă K/M

Respectaţi manualul de instrucţiuni „Furcă
ridicare platformă K/M plus"!

Respectaţi manualul de instrucţiuni „Furcă
ridicare platformă K/M"!

Înaintea utilizării cu platformă pliabilă K verificaţi:
Unitatea de basculare trebuie să fie fixată în
poziţia de decuplare posterioară.

Înaintea utilizării cu platformă pliabilă K verificaţi:
Grinda telescopică trebuie să fie complet
extinsă şi fixată.

A

A

h

92864-205-02

B

h

C
9725-294-01

B
C

92864-207-05

La sistem de agăţare cu buclă
La sistem de agăţare cu con

Dimensiune h
min. 30 cm
min. 13 cm

La sistem de agăţare cu buclă
La sistem de agăţare cu con

Dimensiune h
min. 30 cm
min. 13 cm

A Grindă telescopică
B Punct de prindere pentru cablu de ghidare
C Cablu de ghidare (nu este inclus în volumul de livrare)

A Unitate de basculare
B Punct de prindere pentru cablu de ghidare
C Cablu de ghidare (nu este inclus în volumul de livrare)

999725021 - 08/2019

45

Schelă de protecţie

Informaţii pentru utilizator Platformă pliabilă K

Schelă de protecţie
Generalităţi

Platformă de intercepție

▪ Platformele de protecţie trebuie să corespundă cel
▪
▪

puţin clasei de încărcare 2.
Variantele de agăţare şi compensările de lungime
trebuie avute în vedere în acelaşi mod ca şi în cazul
platforme de lucru fără cofraj.
Platforma pliabilă K este verificată ca platformă de
interceptare, pentru o înălţime de cădere de max.
3,00 m.

B

b

c

a

9725-350-01

a ... 1,85 m
b ... 2,13 m
c ... 0,95 m
B Montanţi balustradă de protecţie

MENȚIUNE
Pentru utilizarea produselor noastre în condiţii
tehnice de siguranţă, trebuie respectate legile,
normele şi prevederile de protecţia mucii în
vigoare în respectivele ţări, precum şi alte prevederi referitoare la siguranţă, în versiunea lor
aplicabilă.
În funcţie de prevederile aplicabile trebuie prevăzute, ca primă măsură, balustrade de protecţie.
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Platformă de protecție la cădere

cf. ÖNORM B 4007

a

cf. DIN 4420-1

a
A

h

b

A

b

9725-423-01

9725-370-01

a ... min. 60 cm
A Prelungire balustradă K
a ... Adâncime streaşină
h ... max. 1,50 m
A Prelungire balustradă K

MENȚIUNE
▪ La utilizarea unei prelungiri de balustradă K
- compensarea lungimii max. 1,00 m
▪ Respectaţi dimensiunea de retragere
minimă b ... 30 cm!

MENȚIUNE
▪ La utilizarea unei prelungiri de balustradă K
- compensarea lungimii max. 1,00 m
▪ Respectaţi dimensiunea de retragere
minimă b ... 30 cm!

Domenii de utilizare
Dimensiune a [m]
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3

0.4

h [m]
(Podină sub muchia streşinii)

0.5
0.6
0.7

W

0.8
0.9
1.0
X

1.1
1.2
1.3
1.4

9725-101

1.5

W Platformă pliabilă standard
X cu prelungire balustradă K

Exemplu de măsurare
Pentru stabilirea dimensiunii max. h (podina sub cantul
streşinii).
Norma: înălţimea streşinii a = 0,80 m
Rezultate (posibilităţi):
▪ platformă pliabilă standard conf. Domeniului (W)
h = max. 0,70 m sau
▪ platformă pliabilă cu prelungire a montantului pentru
balustradă K conf. domeniului (X)
h = max. 1,40 m

999725021 - 08/2019

47

Schelă de protecţie

Informaţii pentru utilizator Platformă pliabilă K

Prelungirea montantului pentru balustradă K
La utilizarea platformei pliabile K pe post de schelă de
interceptare de pe acoperiş, prelungirea de balustradă K extinde domeniul de utilizare (vezi diagrama
din capitolul „Schelă de interceptare de pe acoperiş").
MENȚIUNE
La utilizarea unei prelungiri de balustradă K compensarea lungimii max. 1,00 m
Platformă pliabilă K exterior
C

Platformă compensare 3,00m

B

C

B

C

B

B
A

acoperire pe şantier cu dulapi

A
D

B

B
A
D

D

E
G

F

9725-432-01

9725-229-01

9725-230-01

A Prelungire balustradă K
B Ţeavă de eşafodaj 48,3mm
C Element de cuplare orientabil 48mm
D Plasă de protecţie
E Platformă pliabilă Doka exterior
F Platformă compensare 3,00m
G Dulapi

Montajul
➤ Împingeţi prelungirea de balustradă K până la opritor
în montantul de balustradă al platformelor pliabile K
şi a platformei pliabile K de exterior.
➤ Plasaţi ţevile de eşafodaj în dispozitivele de închidere rapidă ale prelungirilor de balustradă. Fixaţi cu
o pană.
➤ În zona colţului conectaţi ţevile de eşafodaj cu elemente de cuplare orientabile 48mm.
➤ Fixaţi plase de protecţie.
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Schelă de protecţie

Acoperiş de protecţie
Componentele platformei pliabile K corespund cerinţelor EN 12811-4 pentru realizarea acoperişurilor de protecţie.

A

b

B

9725-358-01

b .. Înălţime parapet
A Scândură pentru balustradă suplimentară
B Acoperirea deschiderii

cf. DIN 4420-1

cf. ÖNORM B 4007

Înălţime parapet b
60,0 cm
Scândură pentru balustradă
suplimentară
50,0 cm
corespunde înălţimii standard - de aceea
nu este necesară o scândură pt. balustradă suplimentară

Acoperiţi deschiderea dintre podină şi perete, precum
şi dintre platforme.
Grosimi scândură:
▪ 20/3,5 cm la deschidere de până la 1,50 m
▪ 24/4,5 cm la deschidere de până la 2,50 m

999725021 - 08/2019
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Informaţii pentru utilizator Platformă pliabilă K

Alte posibilităţi de utilizare
Sprijinire în zona golurilor din pereți
Prelungitoarele sunt necesare dacă punctul platformei
pliabile supus presiunii nu se sprijină direct pe elemente ale clădirii (de ex. sistem de construcţie în cadre,
deschideri în perete).
Pentru informaţii referitoare la sarcini vezi capitolul:
▪ Platformă de lucru cu cofraj
▪ Platformă de lucru fără cofraj

Prelungirea sprijinirii cu riglă
multifuncţională şi proptea pentru
platforma de lucru
Platforma pliabilă K 3,00m / 4,50m

C
E
F
D

I
J

C

H

F
D

Platformă pliabilă K colț exterior

I
J

I
J

E

H
H
B

A

B

A

B

G

C
A
9725-434-01

G

9725-435-01

9725-426-01

G

Platformă pliabilă K colț interior

K

Prelungitorul este compus din:
Nr. de bucăţi
Poz.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Denumirea
Riglă multifuncţională WS10 Top50 3,50m
Element de cuplare orientabil 48mm
Racord cu buloane 48mm 50
Tijă ancorare 48,3 mm 2,00m
Tijă ancorare 48,3 mm 2,50m
Tijă ancorare 48,3 mm 3,50m
Cleme prefabricate faţade V
Proptea platformă de lucru
Bolţuri D16/112
(Nr. art. 500403330)
Șplint 6x42 (DIN 11023)
Tijă ancorare 48,3 mm 1,00 m

Platforma pliabilă K 3,00m

Platforma pliabilă K 4,50m

Platformă pliabilă K
colț interior

2
2
4
2
1
-2
2

3
4
6
-2
2
3
3

2
2
4
2
1
-2
2

Platformă pliabilă K colț exterior
2
1
2
---2
2

2

3

2

2

2
--

3
--

2
--

2
2

* Material de fixare cuprins în setul de livrare.
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Alte posibilităţi de utilizare

e

b

a

c

Exemplu practic

9725-269-01

d

a ... înălţimi posibile ale nivelurilor 212 până la 457 cm
b1 ... cu talpă element prefabricat pt. fațade V: 211 - 253 und 367 442 cm (ţineţi seama de zona neutilizabilă "e")
b2 ... cu grindă de lemn: 211 - 456 cm
c ... 107 cm
d ... 14 cm

ATENŢIE
➤ Talpă element prefabricat pt. fațade V trebuie montată în zona "b", indiferent de lungimea riglei multifuncţionale.
Notă:
Alternativ la talpă element prefabricat pt. fațade V
poate fi montată la rigla multifuncţională, o grindă de
lemn 12/14 cm cu şuruburi Torbant M10x160.

9725-212-01

999725021 - 08/2019
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Informaţii pentru utilizator Platformă pliabilă K

Exemplu practic

b

a

c

Prelungirea sprijinirii cu grindă
pentru platforma de lucru şi proptea
pentru platforma de lucru

H

d

F G

C

9725-268-01

E

A

a ... înălţimi posibile ale nivelurilor 2,12 până la 3,34 m
b ... 333,0 cm
c ... 107,0 cm
d ... Raster perforaţii 12x10,0 cm = 120,0 cm

D

9725-211-01

B

Prelungitorul este compus din:

A
B
C
D
E
F
G
H

Grindă platformă de lucru
Talpă de sprijin
Racord cu buloane 48mm 50
Proptea orizontală 1,35m
Contravântuire orizontală d2 175
Tijă ancorare 48,3 mm 2,00m
Tijă ancorare 48,3 mm 3,50m
Proptea platformă de lucru

Platforma pliabilă K 4,50m

Poz. Denumirea

Platforma pliabilă K 3,00m und
Platformă pliabilă K interior

Nr. de bucăţi

2
2
2
1
1
1
-2

3
3
3
2
2
-1
3

MENȚIUNE
Platforma pliabilă K de exterior poate fi utilizată numai cu riglă multifuncţională şi tijă de
protecţie.

Furnizarea se va desfăşura la bucată inclusiv materialul de fixare
necesar.
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Alte posibilităţi de utilizare

Montajul
➤ Așezați grinzile pt. platformă de lucru pe o suprafaţă
plană. Fixaţi cu bolţuri de siguranţă D16/112 talpa de
sprijin în poziţia dorită (în funcţie de înălţimea nivelului) pe grinzile pt. platformă de lucru şi asiguraţi cu
şplint.
➤ Montaţi un racord cu buloane 48mm 50 în cel mai de
sus alezaj al grinzii pt. platformă de lucru.
C

➤ Introduceţi propteaua pt. platformă de lucru cu bolţuri
de siguranţă D16/112 în alezajul (W) din platforma
pliabilă şi asiguraţi cu şplint.

U

A

H

W
B

A

9725-236-01

V

A Grindă platformă de lucru
B Talpă de sprijin
C Racord cu buloane 48mm 50

9725-239-01

A Grindă platformă de lucru
H Proptea platformă de lucru

U Bolţuri D16/112

➤ Plasaţi două grinzi pt. platformă de lucru (la lăţime a
platformei de 4,50 m şi o a treia grindă pt. platformă
de lucru). Distanţă între axe 1,50 m. (montarea tălpii
de sprijin şi a racordului cu buloane 48mm 50 conform descrierii de mai sus).
➤ Fixaţi orizontala de 1,35m în talpa de sprijin cu
şuruburi cu cap hexagonal M16x45.
➤ Montaţi contravântuirea orizontală d2 175 cu rol de
rigidizare transversală şi prindeţi-o cu şuruburi cu
cap hexagonal M16x45.
➤ Montaţi ţeava de eşafodaj 48,3mm cu rol de rigidizare orizontală în racordurile cu bulon 48mm 50.

F

V Alezaj al platformei pliabile
W Alezaj al platformei pliabile

➤ Ridicaţi încet platforma pliabilă:
Grinda pt. platformă de lucru şi propteaua pt. platformă de lucru se rabatează automat în jos.
➤ Rabataţi propteaua pt. platformă de lucru în grinda
pt. platformă de lucru, fixaţi în alezaj (X) cu bolţuri de
siguranţă D16/112 şi asiguraţi cu şplint.

x

D

E

9725-237-01

H

➤ Introduceţi grinda pentru platformă de lucru cu bolţuri
de siguranţă D16/112 în alezajul (V) din platforma
pliabilă şi asiguraţi cu şplint.

X

9725-240-01

D Proptea orizontală 1,35m
E Contravântuire orizontală d2 175
F Ţeavă de eşafodaj 48,3mm

H Proptea platformă de lucru
X Alezaj

Astfel, platforma pliabilă K cu prelungitor de sprijinire
este gata de utilizare

Dezasamblarea
Demontarea se realizează în ordinea inversă.
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Nivelul al doilea de lucru
cu platformă suspendată 120 4,30m
Pentru tratarea ulterioară a betonului sau pentru lucrări
de demontare (de ex. şi demontarea punctelor de agăţare care nu mai sunt necesare).
MENȚIUNE
Utilizarea platformei pliabile K de exterior cu
platformă suspendată 120 4,30m nu este permisă!

Pregătirea podinei
➤ Aşezaţi dulapii pentru podine pe capre de lemn de
lucru.
➤ Aşezaţi profilurile platformei la distanţa consolelor pe
dulapii pentru podine.
➤ Fixaţi profilele platformei cu şuruburi pentru balamale M 10x70 de dulapii pentru podine.
➤ Fixaţi scândurile de la capetele platformelor şi diagonal între profilele platformei. (2 cuie per dulap
podină)
A

9715-260-01

A Profilul podinei

➤ Utilizaţi podină premontată şi aşezaţi pe jos.

A

B
9715-260-02

Notă:
La colţuri sau în cazul colţurilor care nu sunt în unghi
drept, podina trebuie adaptată corespunzător.

B

9725-213-01

Material necesar:
Poz. Denumirea
A
B

Platformă suspendată 120 4,30m
Dulapi şi scânduri pentru balustrade*

Nr. de bucăţi
Platforma
Platforma
pliabilă K
pliabilă K
3,00m
4,50m
2
3
--

--

Furnizarea se va desfăşura la bucată inclusiv materialul de fixare
necesar (cu excepţia*).
* pe şantier
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Montarea platformei suspendate
➤ Ridicaţi platforma pliabilă K cu macaraua.

Alte posibilităţi de utilizare

➤ Scândurile pentru balustradă se introduc min.
15/3 cm în etrierul pentru balustradă şi se fixează cu
câte 2 cuie de 28x65.

D

9715-290-02

B

D Scânduri de balustradă min. 15/3 cm

C

Notă:
Grosimile listate ale dulapilor şi scândurilor sunt dimensionate conform C24 al normei EN 338.
Respectaţi prevederile naţionale pentru podine şi
balustrade.

9725-458-01

B Ţeavă de suspendare interioară
C Ţeavă de suspendare exterioară

➤ Fixaţi ţeava de suspendare interioară cu şurubul cu
cap hexagonal M 16x120.

Exemplu practic

9725-458-02

a

➤ Fixaţi ţeava de suspendare exterioară cu şurubul cu
cap hexagonal M 16x90.

➤ Montaţi profilurile de platformă ale podinei premontate cu câte 4 şuruburi cu cap hexagonal M16x90 la
ţevile de suspendare.

9725-270-02

9715-256-03

b

c

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

Dezasamblarea
Demontarea se realizează în ordinea inversă.
9715-243-03

9715-243-02

➤ Fixaţi scândura de balustradă min. 15/3 cm ca scândură cu şurubul pentru balamale M10x120.
999725021 - 08/2019
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Platformă pliabilă K cu rol de bază de amplasare pentru schelă de
lucru Modul
Această variantă de utilizare este recomandată în cazul
în care nu poate fi montată o schelă de faţadă din
cauza săpăturii de fundaţie deschise sau a necesităţii
de a păstra libere căile de acces auto şi pietonale.
Capacitatea mare de încărcare a platformei pliabile K împreună cu înălţimile de schelă alăturate, determinate
static - extind considerabil posibilităţile de utilizare ale
platformelor pliabile.

MENȚIUNE
▪ Utilizaţi numai variante de agăţare permise
pentru clasele de încărcare 5 şi 6.
▪ Este necesar un calcul static separat.
Pentru mai multe informaţi contactaţi un tehnician Doka!

Exemplu practic
a

B

A

9725-437-01

a ... max. 30 cm
A Lemn suport sau riglă multifuncţională WS10
B Schela de lucru Modul
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Alte posibilităţi de utilizare

Cățărătorul cu platforma pliabilă K
Cofrajul căţărător K
Prin completarea platformei pliabile K cu un număr
redus de componente standard rezultă un excelent
cofraj căţărător rabatabil - cofrajul căţărător K.
▪ Acesta se utilizează în situaţiile în care cofrajul este
mutat de la un etaj la altul fără a avea nevoie ca
acesta să fie retractabil.
▪ Unitatea formată din cofraj şi platformă este mutată
ca un ansamblu, dintr-o singură manevră cu macaraua.
▪ Cofrarea şi decofrarea se realizează fără macara,
reducându-se astfel timpul de utilizare a macaralei
pentru operaţiuni de mutare.
Respectaţi informaţiile pentru utilizatori
"Cofrajul căţărător K"!

9715-243-01
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Generalităţi
Protecţia laterală la capetele platformelor
În cazul platformelor care nu sunt montate de jur împrejurul structurii, se va prevedea în zona de capăt a acestora o protecţie corespunzătoare.

Sistemul de protecţie perimetrală XP
A

Notă:
Grosimile listate ale dulapilor şi scândurilor sunt dimensionate conform C24 al normei EN 338.
Respectaţi prevederile naţionale pentru podine şi
balustrade.

C

D

Montant lateral balustradă T
A

B

E
9725-427-01

C

A
B
C
D

B

Dulapi pentru balustrade min. 15/3 cm (pe şantier)
Element de prindere montant XP 40cm
Montant XP 1,20m
Protecţie inferioară XP 1,20m

E Platformă pliabilă Doka K
9725-204-01

A Montant lateral balustradă T cu balustradă telescopică integrată
B Dulapi pentru balustrade min. 15/3 cm (pe şantier)
C Platformă pliabilă Doka K

Montare:
➤ Fixaţi cu pene dispozitivul de prindere la podina platformei pliabile (domeniul de strângere 4 până la 6
cm).
➤ Introduceţi balustrada.
➤ Extindeţi balustrada telescopică la lungimea dorită şi
asiguraţi.
➤ Plasaţi protecţii inferioare (scândură pentru balustradă).
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Montare:
➤ Fixaţi cu pene dispozitivul de prindere al elementului
de prindere montant la podina platformei pliabile.
➤ Împingeţi de jos protecţia inferioară XP 1,20m pe
montantul XP 1,20m, etrierul protecţiei inferioare trebuie să fie direcţionat în jos, în direcţia platformei.
➤ Introduceţi montantul XP 1,20m, până la blocarea
siguranţei ("funcţia Easy-Click").
➤ Poziţionaţi scândurile de balustradă pe etriere şi
fixaţi-le cu cuie (Ø 5 mm).
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Generalităţi

Balustrade de protecţie perimetrală
Sistemul de protecţie perimetrală XP

Montant telescopic de balustradă T

▪ Se poate monta în talpă filetată, element prindere

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

98031-200-01

9755-205-01

a

a

▪

montant, talpă montant, talpă scară XP.
Grilaj protecţie XP, scânduri pentru balustradă sau
tije contravântuire

a ... > 1,00 m

a ... > 1,00 m

Respectaţi informaţiile pentru utilizatori "Sisteme de protecţie periferică XP"!

Montant telescopic balustradă S
▪ Fixarea cu montant integrat
▪ Bariere prin scânduri pentru balustradă sau tije
ancorare

Respectaţi informaţiile pentru utilizator „Montant telescopic balustradă T”!

Montant balustradă de protecţie
1,10 m
▪ Fixarea în bucşe filetată 20,0 sau bucşă 24mm
▪ Bariere prin scânduri pentru balustradă sau tije

9756-206-01

9771-200-01

a

a

ancorare

a ... > 1,00 m

a ... > 1,00 m

Respectaţi informaţiile pentru utilizator „Montant telescopic balustradă S”!
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Transportul, stivuirea şi depozitarea
Transportul, stivuirea şi depozitarea

Stivă cu 7 platforme pliabile K de exterior

Platformele pliabile Doka K sunt premontate şi pot fi
transportate şi depozitate simplu în formă pliată –
neexistând pericolul alunecării.

2

c

d

a

b

B

D

e

9725-447-01

a1 ... 234,0 cm
a2 ... 262,0 cm
b ... 210,0 cm
c ... 29,0 cm
d ... 35,0 cm
e ... 10,0 cm
9725-307-02

Ambalarea optimă compactă permite un volum redus
de transport şi o bună utilizare a spaţiului de încărcare
a camionului ▪ 84 metri liniari de platforme pliabile Doka K per trailer
Aceasta înseamnă:
- 28 platforme pliabile Doka K 3,00m
▪ 94,5 metri liniari de platforme pliabile Doka K per
remorcă de camion
Aceasta înseamnă:
- 21 platforme pliabile Doka K 3,00m +
- 7 platforme pliabile Doka K 4,50m

Stivă cu 7 platforme pliabile K resp. 7
platforme pliabile K de interior
MENȚIUNE
La platforma pliabilă K de interior trebuie plasată o grindă înclinarea.

A Platformă pliabilă K Doka resp.
Platformă pliabilă K interior Doka
B Platformă pliabilă Doka exterior
C Lemn ecarisat 10x10x30 cm
D Lemn suport 10 cm înălţime

Stivă cu 10 platforme de compensare de
3,00m
Platformele de compensare premontate pot fi transportate şi depozitate cu uşurinţă în formă pliată.
Capacităţile de depozitare şi transport sunt utilizate în
mod optim datorită densităţii mari de încărcare şi
dimensiunilor ideale.
Notă:
Aşezaţi stivele cu platforme numai pe o suprafaţă de
teren plană, consolidată.
110

C

A

b

17.2

c

d

169

a1

A
9725-286-01

A Lemn suport 10 cm înălţime

9725-446-01

60
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Verificaţi pe şantier avantajele mijloacelor auxiliare de depozitare şi transport.
Auxiliarele de depozitare şi transport cum ar fi containerele, paleții de stivuire şi boxele cu gratii, creează
ordine pe şantier, reduc timpul de căutare şi simplifică
depozitarea şi transportul componentelor sistemului,
pieselor mici şi a accesoriilor.

Boxă cu gratii Doka 1,70x0,80m

Generalităţi

Boxă cu gratii Doka 1,70x0,80m ca mijloc de
transport
Mutare cu macaraua
MENȚIUNE
▪ Mutaţi auxiliarele de depozitare şi transport
numai individual.
▪ Mutaţi numai cu peretele lateral închis!
▪ Utilizaţi lanţuri corespunzătoare
(de ex. lanţ cu patru fire Doka 3,20m).
Respectaţi capacitatea portantă admisă.
▪ Unghiul de înclinare β max. 30°!

9234-203-01

Mutarea cu stivuitorul sau cu căruciorul de ridicare
a paleţilor
Mijloc de depozitare şi transport pentru piese mici:
▪ durată mare de viaţă
▪ depozitabil în stivă

Ambalajul poate fi prins longitudinal sau frontal.

Dispozitive de transport indicate:
▪ macara
▪ cărucior de ridicare a paleților
▪ stivuitor
Pentru încărcarea şi descărcarea mai simplă, se poate
deschide peretele lateral al boxei cu gratii Doka.
Încărcarea admisibilă max.: 700 kg (1540 lbs)
Încărcare max. admisă la stivuire: 3150 kg (6950 lbs)
MENȚIUNE
▪ În cazul stivuirii de auxiliare de depozitare şi
transport cu sarcini foarte diferite, acestea
trebuie să scadă cu cât înălţimea este mai
mare!
▪ Plăcuţa de construcţie trebuie să fie disponibilă şi lizibilă.

Boxă cu gratii Doka 1,70x0,80m ca mijloc de
depozitare
Nr. max. de unități stivuite
În aer liber (pe şantier)
Înclinarea solului până la 3%:
2
Nu este permisă stivuirea paletelor dacă aceştia sunt goi!

În hală:
Înclinarea solului până la 1%:
5
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Container multidirecţional Doka
1,20x0,80m

Compartimentări posibile
Compartimentarea
containerului multidirecţional
1,20m
0,80m

în direcţie longitudinală

în direcţie transversală

max. 3 buc.
-

max. 3 buc.

Tr755-200-04

Tr755-200-05

Container multidirecţional Doka ca mijloc de
depozitare
Nr. max. de unități stivuite
Mijloc de depozitare şi transport pentru piese mici:
▪ durată mare de viaţă
▪ depozitabil în stivă
Dispozitive de transport indicate:
▪ macara
▪ cărucior de ridicare a paleților
▪ stivuitor

În aer liber (pe şantier)
Înclinarea solului până la 3%:
3
Nu este permisă stivuirea paletelor!

În hală:
Înclinarea solului până la 1%:
6

Container multidirecţional Doka ca mijloc de
transport

Încărcarea admisibilă max.: 1500 kg (3300 lbs)
Încărcare max. admisă la stivuire: 7850 kg (17305 lbs)
MENȚIUNE
▪ În cazul stivuirii de auxiliare de depozitare şi
transport cu sarcini foarte diferite, acestea
trebuie să scadă cu cât înălţimea este mai
mare!
▪ Plăcuţa de construcţie trebuie să fie disponibilă şi lizibilă.

Mutare cu macaraua
MENȚIUNE
▪ Mutaţi auxiliarele de depozitare şi transport
numai individual.
▪ Utilizaţi lanţuri corespunzătoare
(de ex. lanţ cu patru fire Doka 3,20m).
Respectaţi capacitatea portantă admisă.
▪ Unghiul de înclinare β max. 30°!

Compartimentarea containerului
multidirecţional
Conţinutul containerului multidirecţional poate fi organizat cu dispozitivul de compartimentare 1,20m sau
0,80m.

Tr755-200-02

A

9206-202-01

Mutarea cu stivuitorul sau cu căruciorul de ridicare
a paleţilor
A închizător pentru fixarea compartimentării
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Ambalajul poate fi prins longitudinal sau frontal.
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Palet de stivuire Doka 1,55x0,85m şi
1,20x0,80m

Generalităţi

Palet de stivuire Doka ca mijloc de transport
Mutare cu macaraua
MENȚIUNE
▪ Mutaţi auxiliarele de depozitare şi transport
numai individual.
▪ Utilizaţi lanţuri corespunzătoare
(de ex. lanţ cu patru fire Doka 3,20m).
Respectaţi capacitatea portantă admisă.
▪ Încărcătura trebuie să fie pe centru.
▪ Legaţi încărcătura de palet, astfel încât să
nu alunece şi să nu se răstoarne.
▪ Unghiul de înclinare β max. 30°!

Mijloc de depozitare şi transport pentru piese lungi:
▪ durată mare de viaţă
▪ depozitabil în stivă
Dispozitive de transport indicate:
▪ macara
▪ cărucior de ridicare a paletelor
▪ stivuitor
Încărcarea admisibilă max.: 1100 kg (2420 lbs)
Încărcare max. admisă la stivuire: 5900 kg (12980 lbs)
MENȚIUNE
▪ În cazul stivuirii de auxiliare de depozitare şi
transport cu sarcini foarte diferite, acestea
trebuie să scadă cu cât înălţimea este mai
mare!
▪ Plăcuţa de construcţie trebuie să fie disponibilă şi lizibilă.

Palet de stivuire Doka ca mijloc de depozitare

=

=
a

92815-224-01

Palet de stivuire Doka 1,55x0,85m
Palet de stivuire Doka 1,20x0,80m

a
max. 4,5 m
max. 3,0 m

Mutarea cu stivuitorul sau cu căruciorul de ridicare
a paleţilor
MENȚIUNE
▪ Încărcătura trebuie să fie pe centru.
▪ Legaţi încărcătura de palet, astfel încât să
nu alunece şi să nu se răstoarne.

Nr. max. de unități stivuite
În aer liber (pe şantier)
Înclinarea solului până la 3%
2
Nu este permisă stivuirea paleţilor!

În hală
Înclinarea solului până la 1%
6

Notă:
Utilizarea cu set de roţi orientabile B:
Asiguraţi în poziţia de parcare cu frâna de blocare.
În stivă este interzisă montarea unui set de roţi de
racord la primul palet de stivuire Doka de jos.
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Informaţii pentru utilizator Platformă pliabilă K

Lada accesorii Doka

Ladă accesorii Doka ca mijloc de transport
Mutare cu macaraua
MENȚIUNE
▪ Mutaţi auxiliarele de depozitare şi transport
numai individual.
▪ Utilizaţi lanţuri corespunzătoare
(de ex. lanţ cu patru fire Doka 3,20m).
Respectaţi capacitatea portantă admisă.
▪ Unghiul de înclinare β max. 30°!

Mijloc de depozitare şi transport pentru piese mici:
▪ durată mare de viaţă
▪ depozitabil în stivă
Dispozitive de transport indicate:
▪ macara
▪ cărucior de ridicare a paleților
▪ stivuitor
Toate piesele de îmbinare şi ancorare se pot depozita
şi organiza în mod ordonat cu ajutorul acestei cutii.
Încărcarea admisibilă max.: 1000 kg (2200 lbs)
Încărcare max. admisă la stivuire: 5530 kg (12191 lbs)
MENȚIUNE
▪ În cazul stivuirii de auxiliare de depozitare şi
transport cu sarcini foarte diferite, acestea
trebuie să scadă cu cât înălţimea este mai
mare!
▪ Plăcuţa de construcţie trebuie să fie disponibilă şi lizibilă.

92816-206-01

Mutarea cu stivuitorul sau cu căruciorul de ridicare
a paleţilor
Ambalajul poate fi prins longitudinal sau frontal.

Set de roţi orientabile B
Cu setul de roţi orientabile B, auxiliarul de depozitare şi
transport devine un mijloc de transport rapid şi uşor
manevrabil.
Potrivit pentru deschideri de trecere de la 90 cm.

Ladă accesorii Doka ca mijloc de depozitare
Nr. max. de unități stivuite
În aer liber (pe şantier)
Înclinarea solului până la 3%
3
Nu este permisă stivuirea
paleţilor!

În hală
Înclinarea solului până la 1%
6

Notă:
Utilizarea cu set de roţi orientabile B:
Asiguraţi în poziţia de parcare cu frâna de blocare.
În stivă este interzisă montarea unui set de roţi de
racord la primul palet de stivuire Doka de jos.

64

Setul de roţi orientabile B poate fi montat la următoarele auxiliare de depozitare şi transport:
▪ Ladă accesorii Doka
▪ Paleți de stivuire Doka
Respectaţi manualul de instrucţiuni "Set de roţi
orientabile B"!
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Generalităţi

Planificarea cofrării cu Tipos Doka
Tipos Doka vă ajută să cofraţi şi mai
economic

Aveţi întotdeauna cantitatea optimă
de cofraje şi accesorii!

Tipos Doka a fost creat pentru a vă ajuta la planificarea cofrajelor dumneavoastră Doka. Pentru
cofrajele de pereţi şi de planşee, cât şi pentru platforme vă stau astfel la dispoziţie aceleaşi unelte pe
care le foloseşte şi Doka la planificare.

Utilizare simplă, rezultate rapide şi
sigure
Interfaţa simplă şi uşor de utilizat permite un mod de
lucru rapid. De la introducerea structurii – prin intermediul "Schal-Igel®" (prin fereastra asistent) - până la
adaptarea manuală a soluţiei de cofrare Avantajul dvs.:
Economie de timp.
Numeroase soluţii practice şi module de asistenţă care
vă pun întotdeauna la dispoziţie soluţia tehnică şi economică optimă pentru proiectul dumneavoastră de
cofrare. Aceasta vă conferă siguranţă în utilizare şi
economie de costuri.
Puteţi lucra imediat cu listele de materiale, planurile,
vederile, secţiunile şi perspectivele pe care programul
le pune la dispoziție. Gradul ridicat de detaliere a planurilor măreşte siguranţa în utilizare.
Tipos-Doka planifică pentru platformele pliabile, printre
altele:
▪ Repartizarea platformelor pliabile în funcţie de clasele de încărcare
▪ Compensările de lungime
▪ Soluţii pentru colţuri
▪ Delimitări

Puteţi prelua în numeroase programe listele de piese editate automat
şi le puteţi prelucra în continuare.

Elementele de cofrare şi accesoriile stabilite în grabă
sau elementele care trebuie înlocuite cu improvizaţii
constituie cele mai scumpe soluţii. De aceea Tipos
Doka oferă liste complete de piese, care nu lasă loc
pentru improvizaţii. Proiectarea cu Tipos Doka evită
costuri înainte ca acestea să se producă lar dumneavoastră puteţi utiliza stocul în mod optim.

Iată cât de clare pot fi prezentările de cofraje şi platforme. Tipos creează noi standarde atât în reprezentarea secţiunii de bază, cât şi în
reprezentarea în spaţiu.
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Privire de ansamblu asupra produselor

Informaţii pentru utilizator Platformă pliabilă K
[kg] Articolul nr.

[kg] Articolul nr.

Privire de
Articolul
[kg]
nr.ansamblu asupra produselor

Platformă pliabilă Doka K 3,00m
Platformă pliabilă Doka K 4,50m
Doka-Faltbühne K

291,5 580442000
444,5 580443000

Platformă suspendată 120 3,30m
Platformă suspendată 120 4,30m
Hängebühne 120

elemente din oţel zincat
piesele de lemn geluit galben
livrare: pliat

Consolă pliabilă K

44,0 580411000
52,6 580412000

zincată
livrare: piesele demontate

52,4 580441000

Faltkonsole K

zincată
lungime: 224 cm
înălţime: 245 cm
livrare: pliat

Grindă platformă de lucru

28,5 580414000

Stützträger

zincată
înălţime: 248 cm

Cap de suspendare K-ES

3,9 580444000

Bügelkopf K-ES

zincată
înălţime: 35 cm

Profil de presiune

4,9 580417000

Druckprofil

zincată
lungime: 34 cm
lăţime: 19 cm

Platformă pliabilă Doka K colț exterior
Doka-Faltbühne K Außenecke

442,0 580424000

Proptea platformă de lucru

piesele de lemn geluit galben
elemente din oţel zincat
lăţime: 287 cm
înălţime: 245 cm
livrare: pliat

Platformă pliabilă Doka K colț interior
Doka-Faltbühne K Innenecke

Ausgleichsbühne 3,00m

Contravântuire orizontală d2 175
Horizontalstrebe d2 175

2,7 582733000

zincată

153,5 580485000

piesele de lemn geluit galben
elemente din oţel zincat
livrare: pliat

66

zincată
lungime: 370 cm

283,0 580413000

piesele de lemn geluit galben
elemente din oţel zincat
lăţime: 294 cm
înălţime: 245 cm
livrare: pliat

Platformă compensare 3,00m

32,9 580416000

Stützstab

Proptea orizontală 1,35m

2,1 580422000

Horizontale 1,35m

zincată
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Privire de ansamblu asupra produselor
[kg] Articolul nr.

Ţeavă eşafodaj 48,3mm 0,50m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 1,00m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 1,50m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 2,00m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 2,50m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 3,00m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 3,50m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 4,00m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 4,50m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 5,00m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 5,50m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 6,00m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm .....m
Gerüstrohr 48,3mm

1,7
3,6
5,4
7,2
9,0
10,8
12,6
14,4
16,2
18,0
19,8
21,6
3,6

682026000
682014000
682015000
682016000
682017000
682018000
682019000
682021000
682022000
682023000
682024000
682025000
682001000

[kg] Articolul nr.
Protecție inferioară XP 1,20m
Fußwehrhalter XP 1,20m

0,64 586461000

zincată
înălţime: 21 cm

Element prindere montant XP 40cm
Geländerzwinge XP 40cm

7,7 586456000

zincată
înălţime: 73 cm

zincată

Racord cu buloane 48mm 50
Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000

Montant telescopic balustradă S
Schutzgeländerzwinge S

zincată
înălţime: 123 - 171 cm

zincată
deschidere cheie: 22 mm
Respectaţi instrucţiunile de montaj!

Element de cuplare orientabil 48mm
Drehkupplung 48mm

11,5 580470000

1,5 582560000

zincată
deschidere cheie: 22 mm
Respectaţi instrucţiunile de montaj!

Montant telescopic balustradă T
Schutzgeländerzwinge T

Riglă multifuncţională WS10 Top50 3,50m
Mehrzweckriegel WS10 Top50 3,50m
vopsită albastru

Talpă element prefabricat pt. fațade V
Fassaden-Fertigteilklemme V

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

zincată
lungime: 70 cm
înălţime: 41 cm
deschidere cheie: 50 mm

Prelungire balustradă K

zincată
înălţime: 122 - 155 cm

68,4 580012000

8,1 580694000

12,3 584381000

5,5 584384000

zincată
înălţime: 134 cm

4,9 580447000

Geländerverlängerung K

zincată
înălţime: 87 cm

Bucşa 24mm

0,03 584385000

Steckhülse 24mm

Montant XP 1,20m

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

4,1 586460000

Geländersteher XP 1,20m
zincată
înălţime: 118 cm

Bucşa filetată 20,0

0,03 584386000

Schraubhülse 20,0

PP
galbenă
lungime: 20 cm
diametru: 3,1 cm
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Informaţii pentru utilizator Platformă pliabilă K
[kg] Articolul nr.

Montant lateral balustradă T

29,1 580488000

Seitenschutzgeländer T

[kg] Articolul nr.
Cârlig de agățare ES

1,0 580458000

Einhängeschlaufe ES

netratată
lungime: 72 cm

zincată
lungime: 115 - 175 cm
înălţime: 112 cm

Profil de agăţare AK

14,8 580595000

Aufhängeprofil AK

zincată
lungime: 109 cm

Etrier montant balustradă

3,0 580478000

Universal-Geländerbügel

zincată
înălţime: 20 cm

Profil de agăţare ES

15,3 580596000

Aufhängeprofil ES

Lanţ cu patru fire Doka 3,20m
Doka-Vierstrangkette 3,20m

zincată
lungime: 109 cm

15,0 588620000

Respectaþi manualul utilizatorului!

Placă de agățare ES

9,2 580493000

Aufhängeblech ES

zincată
lungime: 68 cm

Furcă ridicare platformă K/M plus
Umsetzgabel K/M plus

226,0 583025000
Chingă fixare rapidă 55cm

zincată
lungime: 305 cm
lăţime: 204 cm

0,07 580787000

Gurtschnellverschluss 55cm

galbenă

Ladă universală scule 15,0
Furcă ridicare platformă K/M
Bühnen-Umsetzgabel K/M

194,0 580492000

vopsită albastru
lungime: 205 - 262 cm
lăţime: 210 cm
livrare: piesele demontate
Respectaþi manualul utilizatorului!

Bulon cu piuliţă stea

0,75 580425000

Sternschraube

(A) Cheie cu clichet 1/2"

0,73 580580000

zincată
lungime: 30 cm

(B) Cheie fixă 13/17
(C) Cheie fixă 22/24
(D) Cheie fixă 30/32
(E) Cheie fixă 36/41
(F) Cheie inelară 17/19
(G) Mufă pătrată 22
(H) Cheie tubulară 41
(I) Prelungitor 11cm 1/2"
(J) Prelungitor 22cm 1/2"
(K) Articulaţie cardanică 1/2"
(L) Cap cheie tubulară 19 1/2" L
(M) Cap cheie tubulară 13 1/2"
(N) Cap cheie tubulară 24 1/2"
(O) Cap cheie tubulară 30 1/2"
(P) Cheie pentru con betonare 15,0 DK
zincată
lungime: 8 cm
deschidere cheie: 30 mm

zincată
lungime: 17 cm
deschidere cheie: 24 mm

Placă de agățare AK

9,1 580392000

Universal-Werkzeugbox 15,0
Compusă din:

8,3 580494000

Aufhängeblech AK

zincată
lungime: 65 cm
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0,08
0,22
0,80
1,0
0,27
0,31
0,99
0,20
0,31
0,16
0,16
0,06
0,12
0,20
0,30

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

Informaţii pentru utilizator Platformă pliabilă K

Privire de ansamblu asupra produselor
[kg] Articolul nr.

Sistemul de urcare XS
Conector XS cofraj pereţi

[kg] Articolul nr.
Protecţie spate-coborâre XS
zincată
înălţime: 132 cm

20,8 588662000

Anschluss XS Wandschalung

17,0 588666000

Rückenschutz-Ausstieg XS

zincată
lăţime: 89 cm
înălţime: 63 cm

Racord XS DM/SL-1

11,7 588672000

Anschluss XS DM/SL-1

Sistem de ancorare 15,0

zincată
lungime: 100 cm

Con de agăţare 15,0 5cm

0,88 581971000

Aufhängekonus 15,0 5cm

Scară-sistem XS 4,40m

zincată
lungime: 16 cm
diametru: 6 cm
Respectaţi instrucţiunile de montaj!

33,2 588640000

System-Leiter XS 4,40m

zincată

Con betonare 15,0 5cm

0,45 581699000

Sperrenvorlauf 15,0 5cm

lungime: 11 cm
diametru: 5 cm
Respectaţi instrucţiunile de montaj!

Con betonare 15,0 5cm pentru beton aparent
Sichtbetonvorlauf 15,0 5cm

0,46 581973000

zincată
lungime: 11 cm
diametru: 4,3 cm

Teacă etanşare 15,0 5cm

0,008 581990000

Dichtungshülse 15,0 5cm

portocalie
lungime: 10 cm
diametru: 3 cm

Prelungire scară XS 2,30m

19,1 588641000

Leiternverlängerung XS 2,30m

Teacă etanşare S 15,0 5cm

0,009 581697000

Dichtungshülse S 15,0 5cm

zincată

portocalie
lungime: 11 cm
diametru: 4,7 cm

Dopuri pentru beton aparent 41mm plastic
Dopuri pentru beton aparent 41mm beton
Sichtbetonstopfen

0,007 581851000
0,05 581848000

gri

Barieră de siguranţă XS

4,9 588669000

Sicherungsschranke XS

Placă de montaj cu cuie 15,0

zincată
lungime: 80 cm

Protecţie spate XS 1,00m
Protecţie spate XS 0,25m

Nagelblech 15,0

zincată
diametru: 10 cm

16,5 588643000
10,5 588670000

Rückenschutz XS

zincată
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0,15 581692000

Con de agăţare 15,0 pt. izol. până la 11cm
Aufhängekonus 15,0 für Isolierung bis 11cm
zincată
lungime: 30 cm
diametru: 5 cm

3,6 580495000
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[kg] Articolul nr.

Teacă etanşare 15,0 pt. izolare p. la 11cm
Dichtungshülse 15,0 für Isolierung bis 11cm
albă natur
lungime: 30 cm
diametru: 6 cm

0,05 580498000

[kg] Articolul nr.
Con agăţare cu colier 15,0

1,4 580428000

Bund-Aufhängekonus 15,0

zincată
lungime: 16 cm
diametru: 6 cm
Respectaţi instrucţiunile de montaj!

Ancoraj expandabil 15,0
Placă poziţionare Rd28

0,25 580497000

Vorlaufscheibe Rd28

0,41 581120000

Felsanker-Spreizeinheit 15,0

zincată
lungime: 9 cm
diametru: 4 cm
Respectaţi instrucţiunile de montaj!

zincată
diametru: 9 cm

Teavă instalare ancoraj
Şurub con betonare Rd28

0,65 580496000

Konusschraube Rd28

zincată
lungime: 50 cm
diametru: 3 cm

zincată
lungime: 9 cm
diametru: 6 cm

Tijă ancorare 15,0mm zincată 0,50m
Tijă ancorare 15,0mm zincată 0,75m
Tijă ancorare 15,0mm zincată 1,00m
Tijă ancorare 15,0mm zincată 1,25m
Tijă ancorare 15,0mm zincată 1,50m
Tijă ancorare 15,0mm zincată 1,75m
Tijă ancorare 15,0mm zincată 2,00m
Tijă ancorare 15,0mm zincată 2,50m
Tijă ancorare 15,0mm zincată .....m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 0,50m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 0,75m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 1,00m
Tija ancorare 15,0mm netratata 1,25m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 1,50m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 1,75m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 2,00m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 2,50m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 3,00m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 3,50m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 4,00m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 5,00m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 6,00m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 7,50m
Tijă ancorare 15,0mm netratată .....m
Ankerstab 15,0mm

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

581821000
581822000
581823000
581826000
581827000
581828000
581829000
581852000
581824000
581870000
581871000
581874000
581886000
581876000
581887000
581875000
581877000
581878000
581888000
581879000
581880000
581881000
581882000
581873000

0,85 581123000

Felsanker-Einbaurohr

Aparat de precomprimare B

34,5 580570000

Vorspanngerät B

zincată

Con înşurubare 15,0

0,74 581895000

Einschraubkonus 15,0

zincată
lungime: 15 cm

Ancoră frontală 15,0
Ancoră frontală 15,0 zincată

0,45 581896000
0,44 581890000

Gesimsanker 15,0

lungime: 7 cm
Respectaţi instrucţiunile de montaj!

Con cui 15,0

0,02 581897000

Nagelkonus 15,0
neagră
lungime: 7 cm

Placă Super 15,0

1,1 581966000

Superplatte 15,0

zincată
înălţime: 6 cm
diametru: 12 cm
deschidere cheie: 27 mm

Ancoră cu placă 15,0 A16

Dopuri ancoră frontală 29mm

0,003 581891000

Gesimsankerstopfen 29mm

PE
gri
diametru: 3 cm

0,38 581997000

Sperranker 15,0 A16

Dop zincat 15,0

netratată

0,20 581889000

Zinkstöpsel 15,0

zincată
lungime: 9,9 cm
diametru: 2,9 cm

Tijă în zigzag 15,0

0,92 581984000

Wellenanker 15,0

netratată
lungime: 67 cm
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Cap protecţie tijă ancorare 15,0/20,0
Schutzkappe 15,0/20,0

galbenă
lungime: 6 cm
diametru: 6,7 cm
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0,03 581858000

Informaţii pentru utilizator Platformă pliabilă K

Privire de ansamblu asupra produselor
[kg] Articolul nr.

Cheie tijă ancorare 15,0/20,0

1,9 580594000

Ankerstabschlüssel 15,0/20,0

[kg] Articolul nr.
Palet de stivuire Doka 1,55x0,85m

zincată
lungime: 37 cm
diametru: 8 cm

Cheie pentru con betonare 15,0 DK
Vorlaufschlüssel 15,0 DK

zincată
înălţime: 77 cm

0,30 580579000

zincată
lungime: 8 cm
deschidere cheie: 30 mm

Palet de stivuire Doka 1,20x0,80m

Cheie univers. pentru con betonare 15,0/20,0

0,90 581448000

(A) Safety Ruler SK

0,02 581439000

Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0
Compusă din:

41,0 586151000

Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

38,0 583016000

Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m

zincată
înălţime: 77 cm

lungime: 18 cm
zincată
deschidere cheie: 50 mm
A

Ladă accesorii

Paletizare

106,4 583010000

Doka-Kleinteilebox

Boxă cu gratii Doka 1,70x0,80m
Doka-Gitterbox 1,70x0,80m

piesele de lemn geluit galben
elemente din oţel zincat
lungime: 154 cm
lăţime: 83 cm
înălţime: 77 cm

87,0 583012000

zincată
înălţime: 113 cm

Set de roţi orientabile B

33,6 586168000

Anklemm-Radsatz B

Container multidirecţional Doka 1,20x0,80m

70,0 583011000

Elem. compartimentare cont. multidir. 0,80m
Elem. compartimentare cont. multidir. 1,20m

3,7 583018000
5,5 583017000

Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80m
zincată
înălţime: 78 cm

Mehrwegcontainer Unterteilung

vopsită albastru

elemente din oţel zincat
piesele de lemn geluit galben
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Aproape de dumneavoastră, oriunde în lume
Doka este unui dintre liderii mondiali în domeniul dezvoltării, producţiei şi comercializării tehnicii de cofrare în
toate sectoarele din domeniul construcţiilor.
Având peste 160 de locaţii de comercializare şi logistică
în peste 70 de ţări, Doka Group dispune de o reţea de

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

www.doka.com/folding-platform-k
Doka GmbH | Josef Umdasch Platz 1 | 3300 Amstetten | Austria | T +43 7472 605-0 | F +43 7472 66430 | info@doka.com | www.doka.com
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