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Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Υποδείξεις ασφαλείας
Εισαγωγή

Ομάδες χρηστών

Σχεδιασμός

● Οι παρούσες πληροφορίες για τον χρήστη (οδηγίες
συναρμολόγησης και εφαρμογής) προορίζονται για
όσους εργάζονται με το προϊόν/σύστημα Doka που
περιγράφεται και περιλαμβάνουν στοιχεία τυπικής
έκδοσης για τη συναρμολόγηση και την ενδεδειγμένη
χρήση του περιγραφόμενου συστήματος.
● Ολα τα άτομα, τα οποία εργάζονται με το εκάστοτε
προϊόν, πρέπει να έχουν εξοικειωθεί με το
περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου και με τις
αναφερόμενες υποδείξεις ασφαλείας.
● Ατομα, τα οποία δεν μπορούν να διαβάσουν και να
κατανοήσουν καλά αυτό το έγγραφο, πρέπει να
ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν από τον πελάτη.
● Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι οι
πληροφορίες που διατίθενται από την Doka (π.χ.
πληροφορίες για τον χρήστη, οδηγίες
συναρμολόγησης και εφαρμογής, οδηγίες χρήσεως,
σχέδια κ.λπ.) έχουν κοινοποιηθεί, είναι διαθέσιμες
στους χρήστες και βρίσκονται σε εύκολο σημείο
πρόσβασης.
● Η Doka περιλαμβάνει στην τρέχουσα τεχνική
τεκμηρίωση και στα αντίστοιχα σχέδια τοποθέτησης
ξυλότυπων μέτρα ασφάλειας απαραίτητα για την
ασφαλή χρήση των προϊόντων Doka στις
απεικονιζόμενες χρήσεις.
Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι υποχρεωμένος
να τηρεί τις διατάξεις προστασίας για το χώρο
εργασίας της εκάστοτε χώρας και, αν χρειάζεται, να
λαμβάνει πρόσθετα ή άλλα μέτρα.

● Προβλέπονται ασφαλείς χώροι εργασίας για αυτούς
που χρησιμοποιούν το καλούπι (π.χ.: για
συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση, για
εργασίες μετατροπής και μετασχηματισμού κ.λπ.). Η
πρόσβαση από και προς αυτούς τους χώρους
εργασίας, θα πρέπει να είναι δυνατή μέσω ασφαλών
διαδρομών!
● Αποκλίσεις από τις οδηγίες αυτού του εγγράφου
ή κάθε χρήση πέραν της αναφερομένης
απαιτούν ξεχωριστή στατική μελέτη και
συμπληρωματικές οδηγίες συναρμολόγησης.

Αξιολόγηση κινδύνων
● Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση, την
τεκμηρίωση, την υλοποίηση και την αναθεώρηση
μιας αξιολόγησης κινδύνων στο εργοτάξιο.
Το έγγραφο αυτό αποτελεί τη βάση για την
αξιολόγηση κινδύνων στο εργοτάξιο και
περιλαμβάνει τις οδηγίες προετοιμασίας και χρήσης
του συστήματος από το χρήστη. Ωστόσο, δεν την
αντικαθιστά.

Παρατηρήσεις σχετικές με αυτό το
έγγραφο
● Οι παρούσες πληροφορίες για τον χρήστη
χρησιμεύουν και ως γενικές οδηγίες
συναρμολόγησης και εφαρμογής ή μπορούν να
συμπληρώνουν άλλες οδηγίες συναρμολόγησης και
εφαρμογής σε συγκεκριμένα εργοτάξια.
● Πολλές από τις παραστάσεις που αναφέρονται
στο παρόν έγγραφο αποτελούν εν μέρει
καταστάσεις συναρμολόγησης και συνεπώς δεν
είναι πάντα ολοκληρωμένες από άποψη
τεχνικής ασφάλειας.
● Περαιτέρω υποδείξεις ασφαλείας και ειδικές
προειδοποιήσεις θα βρείτε στα επί μέρους
κεφάλαια!
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Για όλες τις φάσεις της χρήσης
ισχύει
● Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι η
συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση, η
μεταφορά, καθώς και η ενδεδειγμένη χρήση του
προϊόντος διευθύνεται και εποπτεύεται από τεχνικά
αρμόδια και καταρτισμένα άτομα.
Η ικανότητα των ατόμων αυτών δεν πρέπει να
επηρεάζεται από αλκοόλ, φάρμακα ή ναρκωτικά.
● Τα προϊόντα της Doka είναι τεχνικά μέσα εργασίας,
τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο για
επαγγελματικούς σκοπούς σύμφωνα με τις εκάστοτε
Πληροφορίες για τον χρήστη της Doka ή λοιπά
τεχνικά έγγραφα της Doka.
● Η σταθερότητα όλων των δομικών εξαρτημάτων και
μονάδων θα πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε φάση
δόμησης!
● Πρέπει να προσέχετε και να τηρείτε επακριβώς τις
τεχνικές οδηγίες, τις υποδείξεις ασφαλείας και τα
στοιχεία φορτίου. Η μη τήρηση μπορεί να
προκαλέσει ατυχήματα και σοβαρούς
τραυματισμούς (κίνδυνος θανάτου) καθώς και
σοβαρότατες υλικές ζημιές.
● ∆εν επιτρέπονται εστίες φωτιάς στην περιοχή του
ξυλότυπου. Συσκευές θέρμανσης επιτρέπονται μόνο
με ενδεδειγμένη χρήση στην αντίστοιχη απόσταση
από τον ξυλότυπο.
● Οι εργασίες πρέπει να προσαρμόζονται στις καιρικές
συνθήκες (π.χ. κίνδυνος ολίσθησης). Σε ακραίες
καιρικές συνθήκες πρέπει να λαμβάνονται
προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια της συσκευής
και της περιοχής γύρω από αυτήν καθώς και για την
ασφάλεια των εργαζομένων.
● Ελέγχετε τακτικά την έδραση και λειτουργία των
συνδέσεων.
Πρέπει να ελέγχετε ιδιαιτέρως τις βιδωτές και
σφηνωτές συνδέσεις, ανάλογα με τις
κατασκευαστικές εργασίες και κυρίως μετά από
ασυνήθιστα συμβάντα (π.χ. μετά από θύελλα) και αν
χρειάζεται να τις σφίγγετε.
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Συναρμολόγηση

Κανονισμοί / Ασφάλεια εργασίας

● Πριν τη χρήση πρέπει να ελεγχθεί το υλικό/σύστημα
από τον πελάτη εάν βρίσκεται σε καλή κατάσταση.
Απαγορεύεται η χρήση κατεστραμμένων,
παραμορφωμένων, καθώς και εξασθενισμένων
μερών λόγω φθοράς, διάβρωσης ή σκουριάς.
● Η από κοινού χρήση δικών μας συστημάτων
καλουπώματος με εκείνα ξένων κατασκευαστών
εγκυμονεί κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν
τραυματισμούς και υλικές ζημιές. Αν προτίθεστε να
συνδιάσετε διαφορετικά συστήματα, παρακαλούμε
επικοινωνήστε πρώτα με την Doka για συμβουλές.
● Η συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται από
κατάλληλα εκπαιδευμένο συνεργάτη του πελάτη.
● Μετατροπές στα προϊόντα της Doka απαγορεύονται,
καθώς αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια.

● Από άποψη τεχνικής ασφάλειας, για την εφαρμογή
και χρήση των προϊόντων μας θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη οι προδιαγραφές εργασιακής
ασφάλειας και άλλες προδιαγραφές ασφάλειας που
ισχύουν στην εκάστοτε χώρα ή στο εκάστοτε κράτος
και μάλιστα στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση.

Ανύψωση ξυλοτύπου
● Τα προϊόντα και συστήματα Doka θα πρέπει να
δομούνται έτσι, ώστε όλα τα εφαρμοζόμενα φορτία
να μεταφέρονται με ασφάλεια!

Σκυροδέτηση:
● μην υπερβείτε τις επιτρεπόμενες πιέσεις νωπού
σκυροδέματος. Πολύ μεγάλες ταχύτητες έγχυσης
σκυροδέματος προκαλούν υπερφόρτωση των
καλουπιών, οδηγούν σε μεγαλύτερη καμπτική
παραμόρφωση και κρύβουν κινδύνους θραύσης.

Ξεκαλούπωμα
● Το ξεκαλούπωμα γίνεται μόνο εφόσον το σκυρόδεμα
έχει σημειώσει επαρκή σταθερότητα και έχει δώσει
την οδηγία ξεκαλουπώματος το αρμόδιο και
υπεύθυνο άτομο!
● Κατά το ξεκαλούπωμα των ξυλότυπων μην τους
τραβάτε με γερανό. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα
εργαλεία όπως π.χ. ξύλινες σφήνες, εργαλεία
ευθυγράμμισης ή διατάξεις συστήματος όπως π.χ.
Framax-Γωνίες ξεκαλουπώματος.
● Κατά το ξεκαλούπωμα μην θέτετε σε κίνδυνο την
ευστάθεια έναντι ανατροπής εξαρτημάτων δόμησης,
σκαλωσιών και καλουπιών!

Μεταφορά, στοίβαξη και
αποθήκευση
● Τηρείτε όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές για τη
μεταφορά καλουπιών και σκαλωσιών. Εκτός αυτού
πρέπει να χρησιμοποιούνται δεσμευτικά τα
εξαρτήματα μεταφοράς της Doka.
● Απομακρύνετε τα υλικά που δεν χρησιμοποιούνται ή
ασφαλίστε τα έναντι ολίσθησης ή πτώσης!
● Ολα τα δομικά εξαρτήματα πρέπει να
αποθηκεύονται με ασφάλεια, τηρώντας τις ειδικές
υποδείξεις που αναφέρονται στα ανάλογα κεφάλαια
αυτών των Οδηγιών για τους χρήστες!
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Υπόδειξη σύμφωνα με το πρότυπο EN 13374:
● Μετά την πτώση ενός ατόμου ή ενός αντικειμένου
πάνω ή μέσα στο σύστημα πλευρικής προστασίας ή
στα εξαρτήματά του, η χρήση του εξαρτήματος
πλευρικής προστασίας επιτρέπεται μόνο αν αυτό
ελεγχθεί από ένα εξειδικευμένο άτομο.

Συντήρηση
● Ως ανταλλακτικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
μόνο γνήσια εξαρτήματα Doka.

Σύμβολα
Στο παρόν έγγραφο χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα
σύμβολα:

☞

Σημαντική υπόδειξη
Η μη τήρηση ενδέχεται να προκαλέσει
λειτουργικές διαταραχές ή υλικές ζημιές.

ΠΡΟΣΟΧΗ / ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟIΗΣΗ / ΚIΝ∆ΥΝΟΣ
Η μη τήρηση ενδέχεται να οδηγήσει σε υλικές
βλάβες ή και ακόμα σε βαριές σωματικές
βλάβες (κίνδυνος για τη ζωή).

Εντολή
Αυτό το σήμα δείχνει ότι οι ενέργειες θα
πρέπει να γίνουν από το χρήστη.

Οπτικός έλεγχος
∆είχνει ότι οι εκτελεσθείσες ενέργειες πρέπει
να επιθεωρηθούν με οπτικό έλεγχο.

Συμβουλή
Υποδεικνύει χρήσιμες συμβουλές χρήσης.

Παραπομπή
Παραπέμπει σε άλλα έγγραφα.

∆ιάφορα
Με επιφύλαξη τροποποιήσεων στα πλαίσια της
τεχνικής εξέλιξης.
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Ευρωκώδικες στην Doka
Στην Ευρώπη, θεσπίστηκε μέχρι το τέλος του 2007 μια
ενιαία σειρά προτύπων για τον τομέα των κατασκευών,
οι επονομαζόμενοι Ευρωκώδικες (EC). Αυτοί ισχύουν
ως βάση για τις προδιαγραφές προϊόντων,
προκηρύξεις και υπολογισμούς σε όλη την Ευρώπη.
Οι ευρωκώδικες είναι τα πιο εξελιγμένα πρότυπα του
κατασκευαστικού κλάδου ανά τον κόσμο.
Οι ευρωκώδικες εφαρμόζονται από τα τέλη του 2008
στον όμιλο της Doka. Έτσι θα αντικαταστήσουν τα
πρότυπα DIN ως στάνταρ της Doka στο σχεδιασμό
προϊόντων.

Ed
Ed

Fd

Fk

γF

Το εξεταζόμενο αποτέλεσμα της δράσης,
από συνδυασμό δράσεων για Ο.Κ.Λ.
(E ... αποτέλεσμα; d ... σχεδιασμός)
Συνιστώσες της δράσης Fd
(VEd, NEd, MEd)
Τιμή σχεδιασμού μιας δράσης
Fd = γF · Fk
(F ... ∆ύναμη)
Χαρακτηριστική τιμή μιας δράσης
"πραγματικό φορτίο", φορτίο εργασίας
(k ... χαρακτηριστική)
π.χ.νεκρό φορτίο, κινητό φορτίο, πίεση
σκυροδέματος, άνεμος
Επιμέρους συντελεστής ασφαλείας για
δράσεις
(φορτίο; F ... δύναμη)
π.χ. για νεκρό φορτίο, κινητό φορτίο, πίεση
σκυροδέματος, άνεμος
Τιμές από το EN 12812

Σύγκριση των μεθόδων ασφαλείας (Παράδειγμα)
σεπιτρεπόμενη μέθοδος

Μέθοδος EC/DIN

115.5 [kN]

Rk

115.5 [kN]

Rd gM = 1.1

90<105 [kN]
n ~ 1.65

A

98013-100

60 [kN]

gF = 1.5

Fκαταπόνησης≤ Fεπιτρεπόμενη

98013-102

60<70 [kN]

A

Ed

90 [kN]

Η ευρέως διαδομένη "sεπιτρεπόμενη μέθοδος" (σύγκριση
της υπάρχουσας με επιτρεπόμενες τάσεις)
αντικαθίσταται στους ευρωκώδικες από μια νέα μέθοδο
ασφαλείας.
Οι ευρωκώδικες αντιπαραθέτουν τις δράσεις(φορτία)
με την αντίσταση(φέρουσα ικανότητα). Ο
προηγούμενος συντελεστής ασφαλείας στις
επιτρεπόμενες τάσεις υποδιαιρείται τώρα σε πολλούς
επιμέρους συντελεστές.Το επίπεδο ασφαλείας
παραμένει το ίδιο!

Rd
Rd

Τιμή σχεδιασμού φέρουσας ικανότητας
(R ... αντίσταση; d ... σχεδιασμός)
Φέρουσα ικανότητα της διατομής
(VRd, NRd, MRd)
Χάλυ-βας: Rd =

Rk
γM

Ξύλο: Rd = kmod ·

Rk
γM

Rk

Χαρακτηριστική τιμή αντίστασης
π.χ.ροπή αντιστάσεως στην τάση διαρροής

γM

Επιμέρους συντελεστής ασφαλείας για
ιδιότητα υλικού
(για το είδος του υλικού; M...υλικό)
π.χ. για χάλυβα ή ξύλο
Τιμές από το EN 12812

kmod

Συντελεστής μετατροπής (μόνο σε ξύλο – για
το συνυπολογισμό του ποσοστού υγρασίας και
της διάρκειας δράσης φορτίων)
π.χ. για Doka-∆οκάρια H20
Τιμές σύμφ. με το EN 1995-1-1 και το EN 13377
Οι "επιτρεπόμενες τιμές" που αναφέρονται
στα έγγραφα της Doka (π.χ.: Qεπιτρεπόμενη =
70 kN) δεν αντιστοιχούν στις τιμές
σχεδιασμού(π.χ.: VRd = 105 kN)!
➤ Αποφύγετε τυχόν σύγχυση μεταξύ των δύο!
➤ Στα έγγραφά μας θα συνεχίσουν να
αναφέρονται οι επιτρεπόμενες τιμές.
Λήφθηκαν υπόψη οι παρακάτω επιμέρους
τιμές:
γF = 1,5
γM, Ξύλο = 1,3
γM, Χάλυβας = 1,1
kmod = 0,9
Έτσι υπολογίζονται όλες οι τιμές μέτρησης από
τις επιτρεπόμενες τιμές για έναν υπολογισμό
ευρωκώδικα.

Ed≤ Rd

A Συντελεστής φορτίου
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Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Εισαγωγή

Σημειώσεις
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Εισαγωγή

Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Doka-Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife
Για καλούπωμα μεγάλων
επιφανειών με χρήση γερανού

Γρήγορη εργασία

Το Framax Xlife είναι ένα σύστημα πλαισιωτών
ξυλότυπων, το οποίο λειτουργεί με ελάχιστα
στοιχεία σε κάνναβο των 15 cm, τοποθετημένα είτε
σε κατακόρυφη είτε σε οριζόντια θέση.
Όλα τα συνδετήρια εξαρτήματα κι όλος ο
εξοπλισμός προσαρμόζεται τέλεια στον κάνναβο –
μειώνοντας τους χρόνους καλουπώματος και
δίνοντας μεγάλη αποδοτικότητα.

Οι μεγάλες αποστάσεις αγκύρωσης (έως 1,35 m) σας
επιτρέπουν
● ταχύτερο καλούπωμα
● μειωμένα εργατικά κόστη

Μειωμένες δαπάνες
συμπληρωματικών εργασιών

Ο κάνναβος ανά 15 cm με μόνο 5 διαφορετικα πλάτη
στοιχείων επιτρέπει
● τέλεια προσαρμογή σε κάθε κάτοψη
● μεταφορά μεγάλων μονάδων για λιγότερη χρήση του
γερανού
● απλός σχεδιασμός και οργάνωση
● συμμετρία αρμών

χάρη στην υψηλή ποιότητα προϊόντος
Μέγιστη οικονομία χάρη
● στην πλαστικά επικαλυμμένη Xlife-σανίδα
● στα ανθεκτικά, εν θερμώ γαλβανισμένα και
επιστρωμένα με πούδρα χαλύβδινα πλαίσια
● στο γεγονός ότι η Xlife-σανίδα είναι τόσο εύκολο να
καθαριστούν και να επιδιορθωθούν

χάρη στον μικρό αριθμό φουρκετών

Απλός χειρισμός και σχεδιασμός
χάρη στο λογικό κάνναβο κατασκευής

Υψηλή ασφάλεια
για το εργοτάξιό σας
Μειώνεται ο κίνδυνος ατυχήματος και οι συνθήκες
εργασίας συμμορφώνονται με την ισχύουσα
νομοθεσία, χάρη
● στις ασφαλείς αναβάσεις μέσω του συστήματος
σκαλών XS
● στον συνδυασμό του ξυλοτύπου με το Σύστημα
πλατφορμών Xsafe

9764-277-01
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Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Εισαγωγή

Πεδία εφαρμογής
Ξυλότυποι τοιχίων

Κυκλικοί ξυλότυποι

9727-250-01

Καλούπωμα θεμελίων
9764-228-01

9727-271-01

9727-269-01

Ξυλότυποι υποστυλωμάτων
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Εισαγωγή

Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Σημειώσεις
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Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Καλούπωμα τοιχίων

Καλούπωμα τοιχίων με Framax Xlife
Καλούπωμα τοιχίων

L
A
G

J
D
E

K

F
9764-253-01

C

H
I

B

A Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο (σελίδα 18)
B Σύνδεση στοιχείων (σελίδα 22)
C Κατακόρυφη επέκταση στοιχείων (σελίδα 25)
D Σύστημα αγκύρωσης (σελίδα 34)
E Προσαρμογή μήκους (σελίδα 37)
F ∆ιαμόρφωση ορθής γωνίας (σελίδα 40)
G Κλειστές και ανοιχτές γωνίες (σελίδα 46)
H Μετωπικά καλουπώματα (σελίδα 53)
I

Εξαρτήματα για αλφάδιασμα (σελίδα 58)

J Πλατφόρμες σκυροδέτησης (σελίδα 62)
K Σύστημα σκάλας πρόσβασης (σελίδα 70)
L Τοποθέτηση με τον γερανό (σελίδα 74)

Επιτρ. πίεση νωπού σκυροδέματος: 80 kN/m2
(βλ. κεφάλαιο "Λεπτομέρειες για το Framax XlifeΠλαισιωτό στοιχείο" και "Σύστημα με φουρκέτες")
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Καλούπωμα τοιχίων

Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής για καλούπωμα τοιχίων
Η απεικονιζόμενη ροή εργασιών δείχνει το καλούπωμα
ενός επίπεδου τοίχου. Στην πραγματικότητα όμως το
καλούπωμα θα πρέπει να ξεκινάει από γωνία.
Τα συστήματα σκάλας πρόσβασης πρέπει να
τοποθετούνται έτσι ώστε να δημιουργούνται άνετες
δίοδοι κυκλοφορίας (π.χ. σε έναν επίπεδο τοίχο – στο
πρώτο και τελευταίο στοιχείο).

Μεταφορά στοιχείων
➤ Εκφόρτωση από φορτηγό η μεταφορά ολόκληρης
παλέτας στοιχείων με Framax-Στοιχείο
μεταφοράς(βλ. κεφάλαιο "Μεταφορά, στοίβαξη και
αποθήκευση").
➤ Ανύψωση μεμονωμένων στοιχείων με Framax-Πίρο
μεταφοράς 5kN και Doka-Τετραπλή αλυσίδα
ανάρτησης 3,20m (βλ. κεφάλαιο "Μεταφορά,
στοίβαξη και αποθήκευση").

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε κατά τη στερέωση και
το ζύγισμα των στοιχείων σφυρί!
Με το κτύπημα μπορούν να παραμορφωθούν
τα προφίλ των στοιχείων.
➤ Χρησιμοποιείτε μόνον εργαλεία που δεν
προκαλούν τραυματισμούς στα προφίλ.
➤ Στερεώστε τα υποστηρίγματα των στοιχείων στο
δάπεδο (βλ. κεφάλαιο "Βοηθητικά εξαρτήματα").

Προσυναρμολόγηση
➤ Μεγάλα φατνώματα μπορούν να
προσυναρμολογηθούν στο δάπεδο πάνω σε οδηγό
(βλ. κεφάλαιο "Σύνδεση στοιχείων").
➤ Συνδέστε τα υποστηρίγματα στοιχείων πάνω στο
φάτνωμα (βλ. κεφάλαιο "Βοηθητικά εξαρτήματα").
➤ Συναρμολογήστε το σύστημα σκάλας πρόσβασης
XS (βλ. κεφάλαιο "Σύστημα σκάλας πρόσβασης").

9764-221-01

Ανύψωση ξυλοτύπου

9764-213-01

Το σύνολο των στοιχείων είναι τώρα σταθερό και
μπορεί να ζυγισθεί στην τελική του θέση χωρίς του
βοήθεια γερανού.
➤ Απαγκιστρώστε το σύνολο των στοιχείων από το
γερανό. Μπορείτε να φτάσετε στα σημεία ανάρτησης
με τη βοήθεια μίας εξέδρας.
➤ Ανάρτηση της πλατφόρμας για ρίξιμο μπετόν (βλ.
κεφάλαιο "Πλατφόρμες για ρίξιμο μπετόν").

➤ Αγκύστρωση του Framax-Αναρτήρα στα σαμπάνια
του γερανού (βλ. κεφάλαιο "Τοποθέτηση με τον
γερανό" και τις οδηγίες λειτουργίας "FramaxΑναρτήρας").
Mεγ. βάρος μεταφοράς:
1000 kg / Framax-Αναρτήρα

9764-214-01

➤ Ανύψωση του συνόλου στοιχείων με γερανό.
➤ Ψεκασμός του ξυλότυπου με αντικολλητικό υγρό για
μπετόν (βλ. κεφάλαιο "Καθαρισμός και
επεξεργασία").
➤ Μεταφορά του συνόλου στοιχείων στο σημείο
εφαρμογής.

12
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Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟIΗΣΗ
Όχι υποστήριξη με λατάκια ή άλλον επισφαλή
τρόπο.
Κίνδυνος θανάτου λόγω πτώσης.
➤ Χρησιμοποιείτε ατομικό εξοπλισμό
προστασίας έναντι πτώσης
ή
συναρμολογείστε κατά την οριζόντια
προσυναρμολόγηση του φατνώματος την
κατάλληλη υποστήριξη.

Καλούπωμα τοιχίων

➤ Μεταφέρετε με το γερανό το φάτνωμα της απέναντι
πλευράς στο σημείο εφαρμογής.

➤ Απαγκιστρώστε την πλατφόρμα για ρίξιμο μπετόν
από τον γερανό.
➤ Με τον τρόπο αυτό τοποθετήστε και τα υπόλοιπα
φατνώματα το ένα δίπλα στο άλλο και συνδέστε τα
μεταξύ τους (βλ. κεφάλαιο "Σύνδεση στοιχείων").

9764-206-01

➤ Τοποθετήστε τις φουρκέτες (βλ. κεφάλαιο "Σύστημα
με φουρκέτες").
Πριν την απαγκίστρωση από τον γερανό:
➤ Τα φατνώματα της πίσω πλευράς του
τοιχίου που δεν έχουν υποστηρίγματα
μπορούν να απαγκιστρωθούν από τον
γερανό μόνο εφόσον έχουν τοποθετηθεί
αρκετές φουρκέτες που τα διασφαλίζουν
έναντι ανατροπής.

9764-247-01

➤ Τοποθετήστε πλαϊνές κουπαστές (βλ. κεφάλαιο
"Πλατφόρμες για ρίξιμο μπετόν").

Καλούπωμα της απέναντι πλευράς
Μόλις τοποθετηθεί ο οπλισμός μπορείτε να
κλείσετε τον ξυλότυπο.
➤ Συναρμολογήστε στηθαία στήριξης στο φάτνωμα της
απέναντι πλευράς (βλ. κεφάλαιο "Πλατφόρμες για
ρίξιμο μπετόν").
➤ Ψεκασμός του ξυλότυπου με αντικολλητικό υγρό για
μπετόν (βλ. κεφάλαιο "Καθαρισμός και
επεξεργασία").

➤ Απαγκιστρώστε το σύνολο των στοιχείων από τον
γερανό (ο χειρισμός του αναρτήρα πρέπει να γίνεται
όσο είναι εφικτό από την απέναντι πλατφόρμα για
ρίξιμο μπετόν).
➤ Με τον τρόπο αυτό τοποθετήστε και τα υπόλοιπα
φατνώματα το ένα δίπλα στο άλλο και συνδέστε τα
μεταξύ τους (βλ. κεφάλαιο "Σύνδεση στοιχείων").

Σκυροδέτηση:
Επιτρ. πίεση νωπού σκυροδέματος: 80 kN/m2
(βλ. κεφάλαιο "Λεπτομέρειες για το Framax XlifeΠλαισιωτό στοιχείο" και "Σύστημα με φουρκέτες")
Τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες:
● Πίνακες διαστασιολόγησης, κεφάλαιο "Πίεση νωπού
σκυροδέματος σε κατακόρυφο ξυλότυπο - DIN
18218" στο Doka Calculation Guide
● DIN 4235 Μέρος 2 - "Συμπήκνωση του
σκυροδέματος με δόνηση"

☞

➤ Το ρίξιμο του μπετόν πρέπει να γίνεται με
σταθερό ρυθμό.
➤ Ρίξτε το μπετόν.

999764009 - 02/2010
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Καλούπωμα τοιχίων

➤ Χρησιμοποιείστε δονητές στα κατάλληλα σημεία και
για όσο χρόνο απαιτεί το συγκεκριμένο μπετόν.

9764-200-01

Ξεκαλούπωμα

☞

➤ Αφαιρέστε τον ξυλότυπο εντός των
καθορισμένων χρονικών προθεσμιών.
➤ Αφαιρέστε ή ασφαλίστε όλα τα τμήματα του
ξυλότυπου ή της πλατφόρμας που δεν είναι καλά
στερεωμένα.
➤ Αγκιστρώστε στον γερανό το φάτνωμα της δεύτερης
πλευράς του τοιχίου (άνευ υποστηριγμάτων) (ο
χειρισμός του αναρτήρα πρέπει να γίνεται όσο είναι
εφικτό από την απέναντι πλατφόρμα για ρίξιμο
μπετόν).
➤ Αποσυνδέστε τις φουρκέτες και απομακρύνετε τα
συνδετήρια εξαρτήματα προς τα γειτονικά στοιχεία.

Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟIΗΣΗ
Ο ξυλότυπος στερεώνεται στο σκυρόδεμα.
Κατά το ξεκαλούπωμα με τον γερανό
χρειάζεται προσοχή ώστε να μην χαλαρώσουν
τα στοιχεία!
Κίνδυνος υπερφόρτωσης του γερανού.
➤ Χρησιμοποιήστε κατάλληλα εργαλεία όπως
π.χ. ξύλινες σφήνες ή εργαλεία
ευθυγράμμισης για την αποσύνδεση.
➤ Ανυψώστε το σύνολο συνδεδεμένων στοιχείων και
μεταφέρετέ το στο επόμενο σημείο εφαρμογής.
Εάν το σύνολο των στοιχείων αποθηκευθεί
ενδιάμεσα, τότε θα πρέπει να φροντίσετε για την
επαρκή του σταθερότητα (βλ. κεφάλαιο "Βοηθητικά
εξαρτήματα").Η ενδιάμεση αποθήκευση των
συνόλων στοιχείων γίνεται μόνο με ένα υποστήριγμα
στοιχείων στο έδαφος.
➤ Καθαρίστε τη σανίδα του ξυλότυπου από
υπολείμματα μπετόν (βλ. κεφάλαιο "Καθαρισμός και
φροντίδα").
➤ Στα σύνολα στοιχείων με υποστηρίγματα και
πλατφόρμα για ρίξιμο μπετόν, αγκιστρώστε στον
γερανό το σύνολο συνδεδεμένων στοιχείων, και
μόνο τότε αποσυνδέστε τις αγκυρώσεις εδάφους
των υποστηριγμάτων στοιχείων.

9764-210-01

9764-209-01

Για να επιταχύνουμε τις εργασίες μεταφοράς με
το γερανό μπορούμε προηγουμένως να
αποσυνδέσουμε ένα μεγάλο μέρος από τις
φουρκέτες.
Προσοχή!
Πάνω στη μονάδα μεταφοράς πρέπει να
παραμείνουν όσες φουρκέτες χρειάζονται για
να μην ανατραπεί.
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Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Καλούπωμα τοιχίων

Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής για ψηλούς ξυλότυπους
Η απεικονιζόμενη ροή εργασιών δείχνει το καλούπωμα
ενός επίπεδου τοίχου. Στην πραγματικότητα όμως το
καλούπωμα θα πρέπει να ξεκινάει από γωνία.
Τα συστήματα σκάλας πρόσβασης πρέπει να
τοποθετούνται έτσι ώστε να δημιουργούνται άνετες
δίοδοι κυκλοφορίας (π.χ. σε έναν επίπεδο τοίχο – στο
πρώτο και τελευταίο στοιχείο).

Μεταφορά στοιχείων
➤ Εκφόρτωση από φορτηγό η μεταφορά ολόκληρης
παλέτας στοιχείων με Framax-Στοιχείο
μεταφοράς(βλ. κεφάλαιο "Μεταφορά, στοίβαξη και
αποθήκευση").
➤ Ανύψωση μεμονωμένων στοιχείων με Framax-Πίρο
μεταφοράς 5kN και Doka-Τετραπλή αλυσίδα
ανάρτησης 3,20m (βλ. κεφάλαιο "Μεταφορά,
στοίβαξη και αποθήκευση").

Προσυναρμολόγηση
➤ Μεγάλα φατνώματα μπορούν να
προσυναρμολογηθούν στο δάπεδο πάνω σε οδηγό
(βλ. κεφάλαιο "Σύνδεση στοιχείων").
➤ Συναρμολογήστε τις πλατφόρμες, τη σκάλα
ανάβασης και τα υποστηρίγματα στοιχείων στο
σύνολο τους, (βλ. κεφάλαιο "Πλατφόρμες για ρίξιμο
μπετόν", "Σύστημα σκάλας πρόσβασης" και
"Βοηθητικά εξαρτήματα").

γερανό" και τις οδηγίες λειτουργίας "FramaxΑναρτήρας").
Mεγ. βάρος μεταφοράς:
1000 kg / Framax-Αναρτήρα
➤ Ανύψωση του συνόλου στοιχείων με γερανό.
➤ Ψεκασμός του ξυλότυπου με αντικολλητικό υγρό για
μπετόν (βλ. κεφάλαιο "Καθαρισμός και
επεξεργασία").
➤ Μεταφορά του συνόλου στοιχείων στο σημείο
εφαρμογής.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε κατά τη στερέωση και
το ζύγισμα των στοιχείων σφυρί!
Με το κτύπημα μπορούν να παραμορφωθούν
τα προφίλ των στοιχείων.
➤ Χρησιμοποιείτε μόνον εργαλεία που δεν
προκαλούν τραυματισμούς στα προφίλ.
➤ Στερεώστε τα υποστηρίγματα των στοιχείων στο
δάπεδο (βλ. κεφάλαιο "Βοηθητικά εξαρτήματα").

C
A

B
9764-223-01

A Πλατφόρμα
B Σκάλα ανάβασης
C Υποστήριγμα στοιχείων

Ανύψωση ξυλοτύπου
➤ Αγκύστρωση του Framax-Αναρτήρα στα σαμπάνια
του γερανού (βλ. κεφάλαιο "Τοποθέτηση με τον

9764-224-01

Το σύνολο των στοιχείων είναι τώρα σταθερό και
μπορεί να ζυγισθεί στην τελική του θέση χωρίς του
βοήθεια γερανού.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟIΗΣΗ
Όχι υποστήριξη με λατάκια ή άλλον επισφαλή
τρόπο.
Κίνδυνος θανάτου λόγω πτώσης.
➤ Χρησιμοποιείτε ατομικό εξοπλισμό
προστασίας έναντι πτώσης
ή
συναρμολογείστε κατά την οριζόντια
προσυναρμολόγηση του φατνώματος την
κατάλληλη υποστήριξη.
➤ Απαγκιστρώστε το σύνολο στοιχείων από τον
γερανό.
➤ Με τον τρόπο αυτό τοποθετήστε και τα υπόλοιπα
φατνώματα το ένα δίπλα στο άλλο και συνδέστε τα
μεταξύ τους (βλ. κεφάλαιο "Σύνδεση στοιχείων").

999764009 - 02/2010
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Καλούπωμα τοιχίων

Καλούπωμα της απέναντι πλευράς
Μόλις τοποθετηθεί ο οπλισμός μπορείτε να
κλείσετε τον ξυλότυπο.
➤ Ψεκασμός του ξυλότυπου με αντικολλητικό υγρό για
μπετόν (βλ. κεφάλαιο "Καθαρισμός και
επεξεργασία").
➤ Μεταφέρετε με το γερανό το φάτνωμα της απέναντι
πλευράς στο σημείο εφαρμογής.

Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Σκυροδέτηση:
Επιτρ. πίεση νωπού σκυροδέματος: 80 kN/m2
(βλ. κεφάλαιο "Λεπτομέρειες για το Framax XlifeΠλαισιωτό στοιχείο" και "Σύστημα με φουρκέτες")
Τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες:
● Πίνακες διαστασιολόγησης, κεφάλαιο "Πίεση νωπού
σκυροδέματος σε κατακόρυφο ξυλότυπο - DIN
18218" στο Doka Calculation Guide
● DIN 4235 Μέρος 2 - "Συμπήκνωση του
σκυροδέματος με δόνηση"

☞

➤ Το ρίξιμο του μπετόν πρέπει να γίνεται με
σταθερό ρυθμό.
➤ Ρίξτε το μπετόν.
➤ Χρησιμοποιείστε δονητές στα κατάλληλα σημεία και
για όσο χρόνο απαιτεί το συγκεκριμένο μπετόν.

9764-225-01

➤ Τοποθετήστε τις φουρκέτες των τελευταίων δύο
κάτω σειρών από το έδαφος (βλ. κεφάλαιο "Σύστημα
με φουρκέτες").
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟIΗΣΗ
Όχι υποστήριξη με λατάκια ή άλλον επισφαλή
τρόπο.
Κίνδυνος θανάτου λόγω πτώσης.
➤ Χρησιμοποιείτε ατομικό εξοπλισμό
προστασίας έναντι πτώσης.

9764-226-01

Πριν την απαγκίστρωση από τον γερανό:
➤ Τα φατνώματα της πίσω πλευράς του
τοιχίου που δεν έχουν υποστηρίγματα
μπορούν να απαγκιστρωθούν από τον
γερανό μόνο εφόσον έχουν τοποθετηθεί
αρκετές φουρκέτες που τα διασφαλίζουν
έναντι ανατροπής.
➤ Απαγκιστρώστε το σύνολο στοιχείων από τον
γερανό.
➤ Τοποθετήστε τις υπόλοιπες φουρκέτες. Μπορείτε μα
φτάσετε στα σημεία αγκύρωσης με τη βοήθεια της
πλατφόρμας.
➤ Με τον τρόπο αυτό τοποθετήστε και τα υπόλοιπα
φατνώματα το ένα δίπλα στο άλλο και συνδέστε τα
μεταξύ τους (βλ. κεφάλαιο "Σύνδεση στοιχείων").
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Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Ξεκαλούπωμα

☞

➤ Αφαιρέστε τον ξυλότυπο εντός των
καθορισμένων χρονικών προθεσμιών.
➤ Αφαιρέστε ή ασφαλίστε όλα τα τμήματα του
ξυλότυπου ή της πλατφόρμας που δεν είναι καλά
στερεωμένα.
Ξεκινήστε το ξεκαλούπωμα στους ξυλότυπους της
απέναντι πλευράς:
➤ Απομακρύνετε τα συνδετήρια εξαρτήματα προς τα
γειτονικά στοιχεία.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟIΗΣΗ
➤ Σε κάθε μία μονάδα μεταφοράς πρέπει να
παραμείνουν όσες φουρκέτες χρειάζονται
για να μην ανατραπεί.

Καλούπωμα τοιχίων

➤ Καθαρίστε τη σανίδα του ξυλότυπου από
υπολείμματα μπετόν (βλ. κεφάλαιο "Καθαρισμός και
φροντίδα").
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟIΗΣΗ
Όχι υποστήριξη με λατάκια ή άλλον επισφαλή
τρόπο.
Κίνδυνος θανάτου λόγω πτώσης.
➤ Χρησιμοποιείτε ατομικό εξοπλισμό
προστασίας έναντι πτώσης.
➤ Στα σύνολα στοιχείων με υποστηρίγματα
αγκιστρώστε στον γερανό το σύνολο συνδεδεμένων
στοιχείων, και μόνο τότε αποσυνδέστε τις
αγκυρώσεις εδάφους των υποστηριγμάτων
στοιχείων.

9764-208-01

➤ Αποσυνδέστε τις φουρκέτες των τελευταίων δύο
επάνω σειρών. Μπορείτε να φτάσετε στα σημεία
αγκύρωσης με τη βοήθεια της πλατφόρμας.
➤ Αγκιστρώστε το σύνολο στοιχείων (με τις
πλατφόρμες) στο γερανό.
➤ Αποσυνδέστε τις φουρκέτες των δυο τελευταίων
κάτω σειρών από το έδαφος.

9764-227-01

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟIΗΣΗ
Ο ξυλότυπος στερεώνεται στο σκυρόδεμα.
Κατά το ξεκαλούπωμα με τον γερανό
χρειάζεται προσοχή ώστε να μην χαλαρώσουν
τα στοιχεία!
Κίνδυνος υπερφόρτωσης του γερανού.
➤ Χρησιμοποιήστε κατάλληλα εργαλεία όπως
π.χ. ξύλινες σφήνες ή εργαλεία
ευθυγράμμισης για την αποσύνδεση.
➤ Ανυψώστε το σύνολο συνδεδεμένων στοιχείων και
μεταφέρετέ το στο επόμενο σημείο εφαρμογής, ή
αποθηκεύστε το ενδιάμεσα σε οριζόντια θέση.

999764009 - 02/2010
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Καλούπωμα τοιχίων

Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Λεπτομέρειες για το Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο
Μεγάλης αντοχής

Καθαρές και επίπεδες επιφάνειες
μπετόν με την καινοτόμο Xlifeσανίδα
Η Xlife-σανίδα αποτελείται από έναν συνδυασμό από
παραδοσιακό πυρήνα κόντρα πλακέ με νέο
καινοτόμο πλαστικό πέτσωμα.
Ο συνδυασμός αυτός εξασφαλίζει μεγάλο αριθμό
εφαρμογών με το καλύτερο αποτέλεσμα σκυροδέματος
και μειώνει την ευαισθησία στη φθορά.
● υψηλή ποιότητα των επιφανειών μπετόν
● λιγότερες επισκευές συντήρησης
● μειωμένες δαπάνες καθαρισμού – η Xlife-σανίδα
μπορεί να καθαριστεί και με σύστημα καθαρισμού
υψηλής πίεσης
● χωρίς ρωγμές και χωρίς τον κίνδυνο απορρόφησης
νερού από τις οπές των καρφιών
● το βίδωμα από πίσω εμποδίζει τα αποτυπώματα στο
μπετόν

Για περισσότερες
πληροφορίες βλ. έκθεση
Συνδέσμου ελέγχου
ποιότητας ξυλότυπων
μπετόν.

Σταθερών διαστάσεων,
γαλβανισμένα χαλύβδινα πλαίσια με
βαφή φούρνου
a

E

A
B

D
C

9764-244-01

a ... 123 mm
A Προφίλ πλαισίου
B Εγκάρσια διάτρηση

60 kN/m2 πίεση νωπού σκυροδέματος στο σύνολο
της επιφάνειας κατά DIN 18218 τηρουμένων των
ανοχών επιπεδότητας κατά DIN 18202 Πίνακας 3
Σειρά 7.
80 kN/m2 πίεση νωπού σκυροδέματος στο σύνολο
της επιφάνειας κατά DIN 18218 τηρουμένων των
ανοχών επιπεδότητας κατά DIN 18202 Πίνακας 3
Σειρά 6.
(Χρησιμοποιείτε σύστημα φουρκετών 20,0)

C Πατούρα για τη σύνδεση στοιχείων
D Xlife-σανίδα
E Αρμός σιλικόνης

●
●
●
●
●

●
●
●
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σταθερών διαστάσεων προφίλ πλαισίου
ισχυρές εγκάρσιες νευρώσεις
καθαρίζονται εύκολα χάρη στη βαφή φούρνου
εύκολος πλευρικός καθαρισμός – τα στοιχεία
παραμένουν μεταξύ τους στεγανά
περιμετρική πατούρα για προσαρμογή των
συνδετικών εξαρτημάτων σε οποιοδήποτε σημείο
των πλαισίων
μεγάλη διάρκεια ζωής με θερμό γαλβανισμό
σόκορα σανίδας καλουπώματος προστατευμένα
από το προφίλ του πλαισίου
Εγκάρσιες οπές για διαμορφώσεις ορθής γωνίας και
μετωπικών ξυλοτύπων
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Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟIΗΣΗ
➤ τα εγκάρσια και κάθετα προφίλ δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως
βοηθήματα ανόδου. τα εγκάρσια και κάθετα
προφίλ δεν αποτελούν υποκατάστατο
σκαλών.

Απλή στερέωση εξαρτημάτων στο
ενσωματωμένο σύστημα οδηγών

Καλούπωμα τοιχίων

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟIΗΣΗ
Μην χρησιμοποιείτε τις χειρολαβές ως σημεία
ανάρτησης για τη μεταφορά με γερανό!
Κίνδυνος από πτώση του ξυλότυπου.
➤ Χρησιμοποιείτε κατάλληλα μέσα φόρτωσης
και σημεία ανάρτησης. Ανατρέξτε στο
κεφάλαιο "Τοποθέτηση με τον γερανό" και
"Μεταφορά, στοίβαξη και αποθήκευση".

Εγκοπή-οδηγός
9764-276-01

A

B
B

C

● Πρακτική εγκοπή-οδηγός (B) για ευκολότερο
ρύθμισμα των στοιχείων

9727-280-01

A Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο
B Framax-Εξάρτημα στερέωσης
C Framax-Οδηγός στερέωσης

Τρύπες αγκύρωσης

9727-279-01

c

a

b
a ... ∆ιάμετρος 25 mm
b ... 32 mm
c ... 42 mm

● εύκολο πέρασμα φουρκέτας μέσα από μεγάλες
κωνικές τρύπες
● κατάλληλες και για φουρκέτες 20,0mm
● μόνο 2 φουρκέτες για ύψος στοιχείων 2,7m

Χειρολαβές

9727-281-01

A

A Ενσωματωμένη χειρολαβή

999764009 - 02/2010
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Καλούπωμα τοιχίων

Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Κάνναβος κατασκευής συστήματος
Στοιχεία μεγάλων διαστάσεων
240
54.0

240
54.0

Μόνο με
● 5 διαφορετικά πλάτη στοιχείων,
● 3 διαφορετικά ύψη στοιχείων και
● 2 στοιχεία μεγάλων διαστάσεων

9764-237-01

∆ιαστάσεις σε cm

Για συνηθισμένα παραδείγματα εφαρμογής βλ.
κεφάλαιο "Επέκταση στοιχείων".

Framax Xlife-στοιχεία universal
Πλάτη στοιχείου

Έτσι μπορείτε να καλουπώσετε κάθε κάτοψη.

120

9764-271-01

Πλάτη στοιχείου
135
90

90

Ύψη στοιχείων

57.5

57.5

135

75.0
57.5
155.0
57.5

330

115.0

60.0
35.0
100.0
17.5

57.5
9764-239-01

270

155.0

100.0
17.5

100.0

35.0

115,0

330

155.0

57.5

270

155.0

20

135

75.0
57.5
9764-241-01

∆ιαστάσεις σε cm

100.0

57.5

Ύψη στοιχείων

100.0
17.5

32.5

17.5

55.0
17.5

Στο αυστριακό πρόγραμμα διανομής διατίθεται και ένα
στοιχείο πλάτους 55 cm (για τη διαμόρφωση γωνίας σε
πάχος τοίχου 25 cm χωρίς συμπλήρωμα).

17.5

30

90

45

55.0

17.5

17.5

60

9727-282-01

155.0

155.0
57.5

Μόνο 2 φουρκέτες κατακόρυφα. Στα στοιχεία ύψους
3,30 m απαιτούνται μόνο 2 φουρκέτες για ύψη
σκυροδέτησης έως και 3,15 m.
Μεγάλη απόσταση αγκυρώσεων κατά πλάτος: έως
και 1,35 m

57.5

● εύκολος σχεδιασμός και καλούπωμα
● Προσαρμογή του ύψους και του πλάτους βαθμιδωτά
ανά 15 cm
● ελάχιστα συμπληρώματα
● συμμετρία αρμών

115.0

132.0

54.0

330

54.0

132.0

57.5

Λογικός κάνναβος στοιχείων βαθμιδωτός ανά
15 cm. Τα ύψη και πλάτη των Framax
Xlife-Πλαισιωτών στοιχείων ακολουθούν έναν καλά
μελετημένο κάνναβο, ώστε το καλούπωμα να γίνεται
γρήγορα και οικονομικά.

270

Framax Xlife-Πλαισιωτά στοιχεία

∆ιαστάσεις σε cm

Χάρη στην ειδική διάτρηση σε κάνναβο που διαθέτουν,
τα στοιχεία χρησιµοποιούνται εκεί όπου απαιτείται
ιδιαίτερα οικονοµική διαµόρφωση:
● γωνιών
● συναρµογών τοιχίων
● μετωπικού καλουπώματος
● καλουπώματος υποστυλωμάτων
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Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Καλούπωμα τοιχίων

Ικανότητα προσαρμογής
∆υνατότητα συνδυασμών

Ελεύθερη μετατόπιση καθ’ ύψος
Η περιμετρική πατούρα των Framax Xlife-Πλαισιωτών
στοιχείων επιτρέπει την προσαρμογή των συνδετικών
εξαρτημάτων σε οποιοδήποτε σημείο των πλαισίων.
Έτσι επιτυγχάνεται μια συνεχής, κυλιόμενη,
κατακόρυφη διάταξη των στοιχείων, χωρίς διακοπές
και κλιμακώσεις, χωρίς να πρέπει να ακολουθήσετε
κάποιον προκαθορισμένο κάνναβο. Η προσαρμογή σε
βαθμιδωτά, επικλινή επίπεδα ή ανώμαλα δάπεδα
γίνεται με αυτόν τον τρόπο γρήγορα και ομαλά, χωρίς
πρόσθετες επιβαρύνσεις.

9727-391-01

9727-214-01

Σχηματική απεικόνιση

Σ’ αυτόν τον τέλειο κάνναβο στοιχείων προκύπτουν
πολυάριθμες δυνατότητες συνδυασμών τόσο στο
πλάτος όσο και στο ύψος. Μπορείτε να τοποθετήσετε
τα στοιχεία κατακόρυφα ή οριζόντια και να
προσαρμόσετε τον ξυλότυπο χάρη στον κάνναβο των
15 cm στις διαστάσεις του κτιρίου που κατασκευάζετε.

Συνέχιση καλουπώματος με ξυλεία
Οι Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife σας παρέχουν
επιπλέον τη δυνατότητα διαμόρφωσης απλών
συνδέσεων όταν χρειάζεται να καλουπώσετε τμήματα
τοιχίων συμβατικά, δηλ. με ξύλινα πετσώματα. Ο
οδηγός στερέωσης και το εξάρτημα στερέωσης σας
παρέχουν τη δυνατότητα να συνεχίσετε το καλούπωμα
με απλή σανίδα ξυλότυπου και ξυλεία.
C

D

E

a

F

9727-392-01

B
9727-390-01

A

a ... 12,3 cm
Σχηματική απεικόνιση

A Framax-Οδηγός στερέωσης (με οπές καρφιών για ευκολότερη
στερέωση των ορθογωνισμένων ξύλων)
B Framax-Εξάρτημα στερέωσης
C Framax-Ξύλο
D Ορθογωνισμένο ξύλο
E Σανίδα ξυλότυπου
F Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο
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Καλούπωμα τοιχίων

Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Σύνδεση στοιχείων

☞

Μην λιπαίνετε ή γρασάρετε τις σφηνωτές
συνδέσεις.

Απλή σύνδεση στοιχείων
με Framax-Ταχυσφιγκτήρα RU

Framax-Ταχυσφιγκτήρας RU:

9727-215-01

● για χρήση με (χαλύβδινα) Framax Xlife
επιτρ. δύναμη εφελκυσμού: 15,0 kN
επιτρ. δύναμη διάτμησης: 6,0 kN
επιτρ. ροπή κάμψης: 0,5 kNm
● σε συνδυασμό με Alu-Framax Xlife
επιτρ. δύναμη εφελκυσμού: 15,0 kN
επιτρ. δύναμη διάτμησης: 4,0 kN
επιτρ. ροπή κάμψης: 0,25 kNm

Ιδιότητες των συνδέσεων των στοιχείων:
● παρέχουν ταυτόχρονα ευθυγραμμισμένες και
σταθερές συνδέσεις μεταξύ των στοιχείων
● δεν υπάρχουν μικρά εξαρτήματα που μπορούν να
χαθούν
● ανθεκτικό στη βρομιά
● εύκολη τοποθέτηση με ένα σφύρι

☞

Η περιµετρική πατούρα στο Framax-προφίλ επιτρέπει
την τοποθέτηση του Σφιγκτήρα σε οποιαδήποτε θέση.
Έτσι τα στοιχεία µπορούν να µετατοπιστούν ελεύθερα,
χωρίς προκαθορισµένη απόσταση, καθ’ ύψος.

Σημαντική υπόδειξη:
● Χρησιμοποιήστε ένα σφυρί με μέγιστο βάρος
800 g.
● Μην λιπαίνετε ή γρασάρετε τις σφηνωτές
συνδέσεις.

9727-287-01

Όρθια στοιχεία:
Ύψος στοιχείου
1,35 m
2,70 m
3,30 m

Αριθμός σφιγκτήρων
2
2
3

9727-288-01

Πλάγια στοιχεία:
Πλάτος στοιχείου
0,30 m
0,45 m
0,60 m
0,90 m
1,35 m

Αριθμός σφιγκτήρων
1
1
2
2
2

☞

Πρόσθετες συνδέσεις στοιχείων σε εξωτερικές
γωνίες και μετωπικά καλουπώματα (με
αυξημένα φορτία εφελκυσμού) βλ. κεφάλαιο
"Σύνδεση στοιχείων με αυξημένα φορτία
εφελκυσμού ".

☞

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
θέση των απαραίτητων σφιγκτήρων σε
επεκτάσεις ξυλότυπων βλ. κεφάλαιο
"Επέκταση στοιχείων".

22
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Καλούπωμα τοιχίων

εναλλακτική χρήση

εναλλακτική χρήση

Επέκταση με ξύλο

Σύνδεση στοιχείων
B

9727-289-01

C

A

9727-223-01

A Framax-Ταχυσφιγκτήρας RU
B Framax-Ξύλο 27mm (για σανίδα ξυλότυπου 27mm) ή
Framax-Ξύλο 21mm (για σανίδα ξυλότυπου 21mm) ή
Framax-Ξύλο 18mm (για σανίδα ξυλότυπου 18mm)
C Σανίδα ξυλότυπου

Ρυθμιζόμενη σύνδεση στοιχείων με
χρήση συμπληρωμάτων

Με τη χρήση του Framax-Σφιγκτήρα Uni ως ράγα
σύνδεσης στοιχείων επιτυγχάνεται και μια πρόσθετη
ακαμψία (με στερέωση στο προφίλ).
Σύνδεση συμπληρώματος έως 15 cm

με Framax-Σφιγκτήρα Uni

9727-224-01

Framax-Σφιγκτήρας Uni:
● για χρήση με (χαλύβδινα) Framax Xlife
επιτρ. δύναμη εφελκυσμού: 15,0 kN
επιτρ. δύναμη διάτμησης: 9,0 kN
επιτρ. ροπή κάμψης: 0,9 kNm
● σε συνδυασμό με Alu-Framax Xlife
επιτρ. δύναμη εφελκυσμού: 15,0 kN
επιτρ. δύναμη διάτμησης: 6,0 kN
επιτρ. ροπή κάμψης: 0,45 kNm
Οι τιμές ισχύουν μόνο κατά την τοποθέτηση στο
προφίλ.
Ιδιαίτερα στις επεκτάσεις και τα συμπληρώματα, επειδή
ο σφιγκτήρας στερεώνεται πάνω στα προφίλ δεν είναι
απαραίτητοι οι οδηγοί στερέωσης επειδή τα στοιχεία
δεν έχουν ανάγκη πρόσθετης ακαμψίας.

Ο Framax-Σφιγκτήρας Uni με περιοχή σύσφιξης 15 cm
ταιριάζει ακριβώς στον κάνναβο στοιχείων.
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. κεφάλαιο
"Προσαρμογή μήκους με συμπλήρωμα"
Σύνδεση με ορθογωνισμένο ξύλο έως 20 cm

9727-292-01

Γωνιακή σύνδεση σε θεμελιώσεις

9727-293-01

A
9727-285-01

9727-286-01

A Στερέωση στο προφίλ
999764009 - 02/2010
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Ακαμψία στοιχείων
Framax-Οδηγός στερέωσης:

Framax-Οδηγός στερέωσης

A
B

● για χρήση με (χαλύβδινα) Framax Xlife
επιτρ. ροπή κάμψης (για επέκταση): 5,0 kNm
Λόγω των 14kN επιτρ. φορτίου εφελκυσμού στα
προφίλ, ακόμα και αν επιλέξετε πιο άκαμπτα
στοιχεία, όπως το έλασμα πολλαπλών χρήσεων
WS10 Top50, ισχύει: επιτρ. ροπή κάμψης 5,0 kNm
● για χρήση με Alu-Framax Xlife
επιτρ. ροπή κάμψης (για επέκταση): 4,3 kNm
Λόγω των 12kN επιτρ. φορτίου εφελκυσμού στα
προφίλ, ακόμα και αν επιλέξετε πιο άκαμπτα
στοιχεία, όπως το έλασμα πολλαπλών χρήσεων
WS10 Top50, ισχύει: επιτρ. ροπή κάμψης 4,3 kNm

∆υνατότητες στερέωσης
C

με Framax-Εξάρτημα στερέωσης
A

9727-454-01

B

9727-453-01

9727-213-01

E
D

A Framax-Οδηγός στερέωσης 1,50m

A Framax-Οδηγός στερέωσης
B Framax-Εξάρτημα στερέωσης

☞

Μην λιπαίνετε ή γρασάρετε τις σφηνωτές
συνδέσεις.

με Framax-Σύνδεσμο Universal και Ροζέτα

B Framax-Εξάρτημα στερέωσης
C Framax-Ταχυσφιγκτήρας RU
A

D Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο
E Εγκάρσιο προφίλ για έδραση του οδηγού στερέωσης

C

9727-455-01

Σε περίπτωση συμπληρωμάτων μπορούν με τους
οδηγούς στερέωσης να ρυθμιστούν τα συνδεδεμένα
στοιχεία μεταφέροντας τα συμπληρωματικά φορτία
πάνω στα πλαίσια.
Ιδιαίτερα με συμπληρωματικές επεκτάσεις μεγάλου
ύψους μπορεί να επιτευχθεί ακόμα μεγαλύτερη
ακαμψία των συνδεδεμένων στοιχείων στερεώνοντάς
τα με πρόσθετους οδηγούς στερέωσης. Με τον τρόπο
αυτό μεταφέρονται εύκολα μεγάλα σύνολα
συνδεδεμένων στοιχείων με το γερανό. Οι πρόσθετοι
οδηγοί στερέωσης βοηθάνε και στην ανάληψη φορτίων
από τις πλατφόρμες.

D

A Framax-Οδηγός στερέωσης
C Framax-Σύνδεσμος Universal
D Ροζέτα 15,0

Υπόδειξη:
Αντί του οδηγού στερέωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ένα έλασμα πολλαπλών χρήσεων WS10 Top50.

24
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Επέκταση στοιχείων
Θέσεις των απαραίτητων τεμαχίων σύνδεσης,
αγκύρωσης και άλλων εξαρτημάτων για:
●
●
●
●

Προδιαγραφές επεκτάσεων
με Framax-Σφιγκτήρα Uni

Ανύψωση και τοποθέτηση
Μεταφορά με τον γερανό
Προσαρμογή πλατφόρμας
Σκυροδέτηση

Ύψος ξυλότυπου έως 4,05 m

Framax-Ταχυσφιγκτήρας RU:
επιτρ. δύναμη εφελκυσμού: 15,0 kN
επιτρ. δύναμη διάτμησης: 6,0 kN
επιτρ. ροπή κάμψης: 0,5 kNm

● Σε κάθε συνδετικό αρμό τοποθετούνται ανά στοιχείο
(μέγ. 1,35 m) 2 Σφιγκτήρες Uni.
Ύψος ξυλότυπου έως 5,40 m
● Σε κάθε συνδετικό αρμό τοποθετούνται ανά στοιχείο
(μέγ. 1,35 m) 1 Οδηγός στερέωσης και 2 Σφιγκτήρες
Uni.
Εξαίρεση:
Το υψηλότερο πλάγια τοποθετημένο στοιχείο δεν
χρειάζεται οδηγό στερέωσης.
Όλα τα υπόλοιπα πλάγια τοποθετημένα στοιχεία
χρειάζονται μόνο 1 οδηγό στερέωσης ανά 2,70 m.

Framax-Σφιγκτήρας Uni:
επιτρ. δύναμη εφελκυσμού: 15,0 kN
επιτρ. δύναμη διάτμησης: 9,0 kN
επιτρ. ροπή κάμψης: 0,9 kNm
Οι τιμές ισχύουν μόνο κατά την τοποθέτηση στο
προφίλ.
Framax-Οδηγός στερέωσης:
επιτρ. ροπή κάμψης (για επέκταση): 5,0 kNm
Λόγω των 14kN επιτρ. φορτίου εφελκυσμού στα
προφίλ, ακόμα και αν επιλέξετε πιο άκαμπτα στοιχεία,
όπως το έλασμα πολλαπλών χρήσεων WS10 Top50,
ισχύει: επιτρ. ροπή κάμψης 5,0 kNm

A

B

C

D

B Framax-Ταχυσφιγκτήρας RU

● Σε κάθε συνδετικό αρμό τοποθετούνται ανά στοιχείο
(μέγ. 1,35 m) 1 Οδηγός στερέωσης και 2 Σφιγκτήρες
Uni.
Εξαίρεση:
Το υψηλότερο πλάγια τοποθετημένο στοιχείο
χρειάζεται μόνο 1 οδηγό στερέωσης ανά 2,70 m.

με Framax-Ταχυσφιγκτήρα RU
E

9727-417-01

A Φουρκέτα + Ροζέτα

Ύψος ξυλότυπου έως 8,10 m

Ύψος ξυλότυπου έως 3,75 m
● Σε κάθε συνδετικό αρμό τοποθετούνται ανά στοιχείο
(μέγ. 1,35 m) 2 ταχυσφιγκτήρες RU.

C Framax-Σφιγκτήρας Uni
D Framax-Οδηγός στερέωσης
E Framax-Εξάρτημα στερέωσης

Ύψος ξυλότυπου έως 5,40 m
● Σε κάθε συνδετικό αρμό τοποθετούνται ανά στοιχείο
(μέγ. 1,35 m) 1 οδηγός στερέωσης και 2
ταχυσφιγκτήρες RU
Εξαίρεση:
Το υψηλότερο πλάγια τοποθετημένο στοιχείο
πλάτους έως και 0,60 m δεν χρειάζεται οδηγό
στερέωσης
Το υψηλότερο πλάγια τοποθετημένο στοιχείο
πλάτους πάνω από 0,60 m χρειάζεται μόνο 1 οδηγό
στερέωσης ανά 2,70 m.
Ύψος ξυλότυπου έως 8,10 m
● Σε κάθε συνδετικό αρμό τοποθετούνται ανά στοιχείο
(μέγ. 1,35 m) 1 οδηγός στερέωσης και 2
ταχυσφιγκτήρες RU
Εξαίρεση:
Το υψηλότερο πλάγια τοποθετημένο στοιχείο
πλάτους έως και 0,90 m χρειάζεται μόνο 1 οδηγό
στερέωσης ανά 2,70 m.
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Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο
2,70m
με Framax-Σφιγκτήρα Uni

9727-419-01

135
270
9727-420-01

270

270
9727-418-01

Ύψος ξυλότυπου: 405 cm

45 - 90

Ύψος ξυλότυπου: 315, 330, και
360 cm

30

Ύψος ξυλότυπου: 300 cm

X ... Εάν χρησιμοποιείτε πλατφόρμες για ρίξιμο
μπετόν συνδέστε φουρκέτες και στην επάνω
πλευρά του ξυλότυπου.

Ύψος ξυλότυπου: 540 cm

Ύψος ξυλότυπου: 570➀, 585➀, 600➀,
630➀ και 675 cm

270
9727-423-01

9727-422-01

9727-421-01

270

270

135

270

270

30 - 135

30 - 135

Ύψος ξυλότυπου: 435, 450, 465,
495 και 540 cm

➀ Το υψηλότερο πλάγια τοποθετημένο στοιχείο
πλάτους έως και 90cm δεν χρειάζεται
φουρκέτες στον συνδετικό αρμό.

26
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Ύψος ξυλότυπου: 810 cm
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9764-285-01

9764-287-01

270

270

270

270

135

270

30 - 135

Ύψος ξυλότυπου: 705, 720, 735,
765 και 810 cm

Καλούπωμα τοιχίων
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με Framax-Ταχυσφιγκτήρα RU

9727-412-01

9727-413-01

270

270

270
9727-411-01

135

Ύψος ξυλότυπου: 405 cm

45 - 90

Ύψος ξυλότυπου: 315, 330, και
360 cm

30

Ύψος ξυλότυπου: 300 cm

X ... Εάν χρησιμοποιείτε πλατφόρμες για ρίξιμο
μπετόν συνδέστε φουρκέτες και στην επάνω
πλευρά του ξυλότυπου.

Ύψος ξυλότυπου: 435➁, 450➁, 465➁, Ύψος ξυλότυπου: 540 cm
495 και 540 cm

➁ Το υψηλότερο πλάγια τοποθετημένο στοιχείο
πλάτους έως και 0,60 m δεν χρειάζεται οδηγό
στερέωσης.
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270
9727-416-01

9727-415-01

9727-414-01

270

270

135

270

270

30 - 135

30 - 135

Ύψος ξυλότυπου: 570➂, 585➂, 600➂,
630➂, 675 cm

➂ Το υψηλότερο πλάγια τοποθετημένο στοιχείο
πλάτους έως και 0,90 m χρειάζεται μόνο έναν
οδηγό στερέωσης και καθόλου φουρκέτες στον
συνδετικό αρμό.
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Ύψος ξυλότυπου: 810 cm
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9764-284-01

9764-286-01

270

270

270

270

135

270

30 - 90

Ύψος ξυλότυπου: 705, 720, 735,
765 cm

Καλούπωμα τοιχίων
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Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο
3,30m
με Framax-Ταχυσφιγκτήρα RU

60
9727-426-01

330

330
9727-425-01

330
9727-424-01

90 - 135

Ύψος ξυλότυπου: 420 και 465 cm

Ύψος ξυλότυπου: 390➃ cm

30-45

Ύψος ξυλότυπου: 360 και 375 cm

X ... Εάν χρησιμοποιείτε πλατφόρμες για ρίξιμο ➃ Εάν συνδέσετε φουρκέτες στην επάνω
μπετόν συνδέστε φουρκέτες και στην επάνω
πλευρά του ξυλότυπου, τότε δεν είναι
πλευρά του ξυλότυπου.
απαραίτητοι οι οδηγοί στερέωσης.

Ύψος ξυλότυπου: 660 cm

9727-428-01

9764-290-01

9727-427-01

270

330

330

135

330

330

30 - 90

Ύψος ξυλότυπου: 495➄, 510➄, 525➄ Ύψος ξυλότυπου: 600➅ cm
και 555 cm

➄ Το υψηλότερο πλάγια τοποθετημένο στοιχείο ➅ Έως ύψος σκυροδέτησης 5,85m δεν
πλάτους έως και 0,60 m δεν χρειάζεται οδηγό απαιτούνται στην επάνω πλευρά του
στερέωσης.
ξυλότυπου φουρκέτες.

30
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Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο
2,40x2,70m
με Framax-Σφιγκτήρα Uni
Ύψος ξυλότυπου: 540 cm

240

240

9727-464-01

9727-463-01

9727-462-01

270

30 - 135

240

270

Ύψος ξυλότυπου: 270➅, 285➅, 300➅, Ύψος ξυλότυπου: 480 cm
330➅ και 375 cm

➅ Το υψηλότερο πλάγια τοποθετημένο στοιχείο
πλάτους έως και 90cm δεν χρειάζεται
φουρκέτες στον συνδετικό αρμό.

με Framax-Ταχυσφιγκτήρα RU
Ύψος ξυλότυπου: 540 cm

270
9727-467-01

240
9727-466-01

9727-465-01

240

30 -135

240

270

Ύψος ξυλότυπου: 270➆, 285➆, 300➆, Ύψος ξυλότυπου: 480 cm
330➆ και 375 cm

➆ Το υψηλότερο πλάγια τοποθετημένο στοιχείο
πλάτους έως και 90cm δεν χρειάζεται οδηγό
στερέωσης ούτε φουρκέτες στον συνδετικό
αρμό.
999764009 - 02/2010
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Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο
2,40x3,30m
με Framax-Ταχυσφιγκτήρα RU
Ύψος ξυλότυπου: 270➇, 285➇, 300➇, Ύψος ξυλότυπου: 480 cm
330➇ και 375 cm

➇ Το υψηλότερο πλάγια τοποθετημένο στοιχείο
πλάτους έως και 90cm δεν χρειάζεται οδηγό
στερέωσης ούτε φουρκέτες στον συνδετικό
αρμό.

32

135
240

9764-236-01

240

9727-472-01

240

9727-471-01

30 - 135

240

30 - 135

Ύψος ξυλότυπου: 405➈, 420➈, 435➈,
465 και 510 cm

➈ Το υψηλότερο πλάγια τοποθετημένο στοιχείο
πλάτους έως και 0,60 m δεν χρειάζεται οδηγό
στερέωσης.
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Ύψος ξυλότυπου: 720 cm

Ύψος ξυλότυπου: 600 και
660 cm

240

9727-475-01

240

9727-474-01

330

240

240

270 - 330

30 - 135

240

Ύψος ξυλότυπου: 510➉, 525➉, 540➀,
570➀ και 615 cm

Καλούπωμα τοιχίων

9727-470-01

➉ Το υψηλότερο πλάγια τοποθετημένο στοιχείο
πλάτους έως και 45cm δεν χρειάζεται οδηγό
στερέωσης ούτε φουρκέτες στον συνδετικό αρμό.
➀ Το υψηλότερο πλάγια τοποθετημένο στοιχείο
πλάτους έως και 90cm δεν χρειάζεται φουρκέτες
στον συνδετικό αρμό.
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Σύστημα αγκύρωσης
Κλειδί φουρκέτας 15,0/20,0
Για την περιστροφή και εισαγωγή της
φουρκέτας.

Αγκύρωση στο προφίλ πλαισίου

Υπόδειξη:
Η Doka προσφέρει επίσης οικονομικές λύσεις για την
κατασκευή στεγανών σημείων αγκύρωσης.

Το Doka-Σύστημα με φουρκέτες 15,0
B
A

C

D

9727-299-01

A Φουρκέτα 15,0mm
B Ροζέτα 15,0
C Πλαστικός σωλήνας 22mm
D Πλαστικός κώνος universal 22mm

9727-216-01

☞

Γενικά ισχύει το εξής:
● Σε κάθε τρύπα αγκύρωσης που δεν έχει καλυφθεί
από τη ροζέτα πρέπει να συνδέσετε μια φουρκέτα.
● Η αγκύρωση πρέπει να γίνεται πάντα στο
μεγαλύτερο στοιχείο.
Εξαιρέσεις βλ. κεφάλαιο "Προσαρμογή μήκους με
συμπλήρωμα" και "Eπέκταση στοιχείων".

Οι πλαστικοί σωλήνες 22mm που παραμένουν
μέσα στο μπετόν κλείνονται με Τάπες 22mm.

Φουρκέτα 15,0mm:
Επιτρ. φορτίο με 1,6 συντελεστή ασφαλ. ως τη
θραύση: 120 kN
Επιτρ. φορτίο κατά DIN 18216: 90 kN

Αποστάτης
Εναλλακτικά, αντί για πλαστικό σωλήνα και κώνο
universal, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έτοιμους
αποστάτες (σωληνάκι με ενσωματωμένους κώνους).
B
A

C

9727-301-01

A Φουρκέτα 15,0mm
9731-249-01

B Ροζέτα 15,0
C Αποστάτης (έτοιμος για χρήση για συγκεκριμένα πάχη τοιχίου)

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟIΗΣΗ
Ευαίσθητος χάλυβας φουρκέτας!
➤ Οι φουρκέτες δεν επιτρέπεται να
συγκολλούνται ή να θερμαίνονται.
➤ Αντικαθιστάτε τις σκουριασμένες ή
φθαρμένες φουρκέτες.
➤ Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένες
φουρκέτες.

☞
34

Οι τάπες για το τάπωμα των αποστατών παραδίδονται
μαζί με τους αποστάτες.

Κλείστε τις τρύπες αγκύρωσης που δεν
χρειάζεστε με τάπα universal R20/25.
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Το Doka-Σύστημα με φουρκέτες 20,0
kN/m2

Για μεγάλες πιέσεις στον ξυλότυπο έως 80
χρησιμοποιείτε το σύστημα με φουρκέτες 20,0.
A

C

D

B

Καλούπωμα τοιχίων

Γωνία κλίσης και μετατόπιση καθ’
ύψος
Τα στοιχεία μπορούν να τοποθετηθούν με κλίση στη
μία ή και στις δύο πλευρές του τοιχίου ή σε ανισοϋψή
διάταξη χάρη στις μεγάλες κωνικές υποδοχές των
φουρκετών. Σε αυτό βοηθάει και η ροζέτα.

9727-300-01

A Φουρκέτα 20,0mm
B Ροζέτα 20,0 B

9727-294-01

C Πλαστικός σωλήνας 26mm
D Πλαστικός κώνος universal 26mm

☞

Οι πλαστικοί σωλήνες των 26mm που
παραμένουν στο σκυρόδεμα σφραγίζονται με
τάπες για μπετό 26mm.

Φουρκέτα 20,0 mm:
Επιτρ. φορτίο με 1,6 συντελεστή ασφαλ. ως τη
θραύση: 220 kN
Επιτρ. φορτίο κατά DIN 18216: 150 kN

Μονή κλίση

∆ιπλή κλίση

μέγιστη 4°

μέγιστη 2 x 4,5°

9727-297-01

9727-298-01

Μετατόπιση καθ’
ύψος
Σύστημα με
φουρκέτες 15,0: μέγ.
διαφορά 1,9 cm ανά
10 cm πάχος τοιχίου
Σύστημα με
φουρκέτες 20,0: μέγ.
διαφορά 1,0 cm ανά
10 cm πάχος τοιχίου

9727-296-01

Υπόδειξη:
Τα επικλινή στοιχεία πρέπει να ασφαλίζονται έναντι
ανατροπής.
Η γωνία κλίσης και η ανισοϋψής διάταξη είναι εφικτά
μόνο σε όρθια στοιχεία.
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Αγκυρώσεις στο στοιχείο 3,30m

Ύψος σκυροδέτησης έως 2,70 m

270

330

● Ύψη τοιχίων έως 3,30 m χωρίς επεκτάσεις
● έως το ύψος σκυροδέτησης των 3,15 m μόνο 2
φουρκέτες (0,47 φουρκέτες ανά m2)
● επεκτάσεις με πλάγια τοποθετημένα στοιχεία ύψους
2,70m
● επεκτάσεις με όρθια τοποθετημένα στοιχεία σε όλα
τα 3 ύψη στοιχείων

330

Τα σημεία από όπου περνάνε οι φουρκέτες των
στοιχείων με ύψος 3,30m ανταποκρίνονται στα
αντίστοιχα σημεία των στοιχείων ύψους 2,70m και
1,35m. Έτσι είναι δυνατοί διάφοροι συνδυασμοί
εσωτερικού και εξωτερικού ξυλότυπου και με τα τρία
ύψη στοιχείων.

Ύψος σκυροδέτησης έως
3,15 m

9727-303-01

9727-302-01

Ύψος σκυροδέτησης έως
4,65 m

270

330

330

405

465

135

135

Ύψος σκυροδέτησης έως 3,30 m

9727-304-01

9727-305-01

∆ιαστάσεις σε cm

36
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Προσαρμογή μήκους με συμπλήρωμα
Αγκύρωση στο συμπληρωματικό ξύλο

Συμπληρώματα: 0 - 15 cm
με συμπληρωματικό ξύλο και FramaxΣφιγκτήρα Uni
Με τον συνδυασμό Συμπληρωματικών ξύλων πλάτους
2, 3, 5, και 10 cm μπορούν να συμπληρωθούν χάρη
στον μελετημένο κάνναβο ενδιάμεσα κενά ανά 1 cm.
Framax-Οδηγός στερέωσης:
επιτρ. ροπή κάμψης: 5,2 kNm

9727-239-01

Αγκύρωση στο προφίλ πλαισίου

D

B

9727-307-01

C
A

9727-217-01

A Framax-Σφιγκτήρας Uni
B Συμπληρωματικό ξύλο
C Framax-Οδηγός στερέωσης (για συμπληρωματικό ξύλο
πλάτους έως και 5cm δεν χρειάζονται οδηγοί στερέωσης)
D Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο
F

B

E

A
D

9727-306-01

με συμπληρωματικό ξύλο και FramaxΣύνδεσμο Universal
A

B

C

A Framax-Σφιγκτήρας Uni
B Συμπληρωματικό ξύλο
C Framax-Οδηγός στερέωσης

9727-309-01

D Framax-Εξάρτημα στερέωσης
E Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο (μέγ. πλάτος 60cm)

A Framax-Σύνδεσμος Universal

F Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο

B Αστεροειδές παξιμάδι 15,0 G

☞

Για στοιχεία ύψους 2,70 m χρειάζονται 3
σύνδεσμοι Universal.

Framax-Σύνδεσμος Universal 10-16cm
Framax-Σύνδεσμος Universal 10-25cm
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Συμπληρώματα: 0 - 20 cm

Συμπληρώματα: 17 - 80 cm

με συμπληρωματικό ξύλο και FramaxΣφιγκτήρα συμπληρωμάτων

με ξύλο, σανίδα ξυλότυπου

9727-308-01

A

A Framax-Σφιγκτήρας συμπληρωμάτων

☞

Συνδέστε τον Framax-Σφιγκτήρα
συμπληρωμάτων στο ίδιο σημείο με τον
Framax-Σφιγκτήρα Uni.

9727-234-01

Framax-Σφιγκτήρας συμπληρωμάτων:
επιτρ. δύναμη εφελκυσμού: 10,0 kN

Συμπληρώματα: 4 - 30 cm
με συμπληρωματική λαμαρίνα R30

G

C

D

A

9727-311-01

F

E

B

A Framax-Ξύλο
B Framax-Ταχυσφιγκτήρας RU
C Ορθογωνισμένο ξύλο
D Σανίδα ξυλότυπου
E Framax-Οδηγός στερέωσης
F Framax-Εξάρτημα στερέωσης

9727-225-01

G Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο

Framax-Οδηγός στερέωσης 0,90m
Framax-Οδηγός στερέωσης 1,50m

∆υνατότητα
συμπληρώματος
0 - 30 cm
0 - 80 cm

Αγκύρωση:
F

A

B

Για συμπληρώματα πλάτους έως 30 cm αρκεί από
μια φουρκέτα στον επάνω και κάτω οδηγό
στερέωσης.

C

9727-310-01

D
E

A Framax-Συμπληρωματική λαμαρίνα R30
B Φουρκέτα 15,0mm
C Αστεροειδές παξιμάδι 15,0 G

Από 30 cm και επάνω χρειάζονται στους 3 οδηγούς
στερέωσης (ανά 2,70 m ύψος) 2 φουρκέτες ανά
οδηγό.
Ο συνδυασμός φουρκέτας και αστεροειδούς
παξιμαδιού 15,0 G επιτυγχάνει αγκύρωση
εφελκυσμού.

D Framax-Οδηγός στερέωσης
E Framax-Εξάρτημα στερέωσης
F Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο

☞
38

Οι τρύπες της συμπληρωματικής λαμαρίνας
που έμειναν αχρησιμοποίητες κλείνουν με τις
τάπες συμπληρωματικής λαμαρίνας R25.
999764009 - 02/2010
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9727-460-01

Συμπληρώματα σε πλάγια
τοποθετημένα στοιχεία

9727-461-01

Συμπληρώματα σε στοιχείο
2,40x2,70m
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Διαμόρφωση ορθής γωνίας
D Framax-Ταχυσφιγκτήρας RU
E Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 0,60

Απαραίτητος αριθμός συνδέσμων Universal +
ροζετών 15,0:
Στοιχείο Universal 0,90m
Στοιχείο Universal 1,35m
Στοιχείο Universal 2,70m
Στοιχείο Universal 3,30m

2 τεμ.
2 τεμ.
4 τεμ.
5 τεμ.

Framax Xlife-Στοιχείο universal 0,90m
Με τη διάτρηση του στοιχείου universal πλάτους 0,90 m
μπορούν να δημιουργηθούν κάνναβοι σε διαφορετικά
πάχη τοιχίων (5 και 6 cm).

a

36
30
24
18

9727-318-01

a ... 30 cm
Η τρύπα στην εσωτερική γωνία επιτρέπει συμπληρωματικές
συνδέσεις με σύνδεσμο Universal + ροζέτα.

Για τη διαμόρφωση της εξωτερικής ορθής γωνίας
υπάρχουν 2 δυνατότητες:
● με το Framax Xlife-Στοιχείο universal
● με την Framax-Εξωτερική γωνία
Πρόσθετες συνδέσεις στοιχείων σε εξωτερικές
γωνίες (με αυξημένα φορτία εφελκυσμού) βλ.
κεφάλαιο "Σύνδεση στοιχείων με αυξημένα
φορτία εφελκυσμού ".

με Framax Xlife-Στοιχεία universal
C

a

E
A

B

Υπόδειξη:
Το στοιχείο universal 3,30m λόγω της ασύμμετρης
κατασκευής του δεν επιτρέπει κατασκευές τοιχίων σε
όλα τα πάχη παρά μόνο σε όσα προκύπτουν από
κάνναβο των 5 cm.

Framax Xlife-Στοιχείο universal 1,20m
Ο διάτρητος κάνναβος των 5 cm επιτρέπει
διαμορφώσεις ορθής γωνίας έως 75 cm πάχος τοιχίου.
Επιτεύξιμα πάχη τοιχίων
με διάτρηση σε κάνναβο 5 cm

75
70
65
60
55
50
45
X=
40
35
30
25
20
15
10

X

a

9727-316-01

9727-315-01

☞

X=

X

Τη βάση για τις γωνιακές λύσεις αποτελεί η ισχυρή,
άκαμπτη Framax Xlife-Εσωτερική γωνία.

45
40
35
30
X=
25
20
15
10

X

9727-218-01

Επιτεύξιμα πάχη τοιχίων
με διάτρηση σε κάνναβο 5 cm
με διάτρηση σε κάνναβο 6 cm

9764-273-01

9727-312-01

D

a

a ... 30 cm
A Framax Xlife-Στοιχείο universal
B Framax Xlife-Εσωτερική γωνία
C Framax-Σύνδεσμος Universal + ροζέτα 15,0
40
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με Framax-Εξωτερική γωνία
Με την Framax-Εξωτερική γωνία η διαμόρφωση
γωνίας είναι απλή και μπορεί να γίνει ακόμα και σε
περιπτώσεις στενών φρεατίων εκσκαφής ή τοιχίων
μεγάλου πάχους.

Καλούπωμα τοιχίων

Απαραίτητος αριθμός ταχυσφιγκτήρων RU:
Ύψος της εξωτερικής γωνίας
1,35m
2,70m
3,30m

Αριθμός σφιγκτήρων
4
8
10

☞

Όταν η πίεση νωπού σκυροδέματος Pk
υπερβαίνει τα 60 kN/m2 ή το πάχος του
τοιχίου είναι μεγαλύτερο από 40 cm, πρέπει
αντί για ταχυσφιγκτήρες να χρησιμοποιηθούν
κωνικά βλήτρα και σφηνάκια.

☞

Μην λιπαίνετε ή γρασάρετε τις σφηνωτές
συνδέσεις.

B

9727-478-01

A

C
D

9727-367-01

A Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο
B Framax-Εξωτερική γωνία
C Framax-Κωνικό βλήτρο RA 7,5
D

E

F

D Framax-Σφηνάκι R

H

A

G

b

C

B

9727-478-02

a

a ... 40 cm
b ... 30 cm
A Framax-Εξωτερική γωνία
B Framax Xlife-Εσωτερική γωνία
C Framax-Ταχυσφιγκτήρας RU
D Framax-Σφιγκτήρας Uni
E Framax-Οδηγός στερέωσης
F Framax-Εξάρτημα στερέωσης
G Συμπληρωματικό ξύλο
H Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 0,60m

Εάν θέλετε να τοποθετήσετε συμπληρωματικά
ξύλα και στις δύο πλευρές της εσωτερικής
γωνίας, με τον γωνιακό οδηγό στερέωσης
μπορείτε να επιτύχετε μια επαρκή ακαμψία.

☞

Σημαντική υπόδειξη:
Κατά το ξεκαλούπωμα αποσυνδέστε το σύνολο
στοιχείων της Framax-Εξωτερικής γωνίας
(αφαιρέστε τους Framax Ταχυσφιγκτήρες RU
από την μια πλευρά της Framax Εξωτερικής
γωνίας).
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Framax-Χαλύβδινο συμπλήρωμα
5cm

Παράδειγμα T-Συνδέσμου

Το Framax-Χαλύβδινο συμπλήρωμα 5cm που
χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο σε γωνίες ξεχωρίζει
για την υψηλή σταθερότητα και τη μεγάλη διάρκεια
ζωής του.

a

D

A

C

a
9727-313-01

a ... 25 cm

E

C

b

E

b

A

9727-226-01

B

B
9764-230-01

B

A

A Framax-Χαλύβδινο συμπλήρωμα 5cm

D

a

B Framax-Σφιγκτήρας Uni
C Framax Xlife-Εσωτερική γωνία
D Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 0,60m
E Doka-Σύστημα αγκύρωσης

☞

Εάν χρησιμοποιηθούν χαλύβδινα
συμπληρώματα δεν χρειάζονται οδηγοί
στερέωσης.

9727-314-01

a ... 25 cm
b ... 30 cm
A Framax Xlife-Εσωτερική γωνία
B Framax-Ταχυσφιγκτήρας RU
C Framax-Χαλύβδινο συμπλήρωμα
D Framax-Σφιγκτήρας Uni
E Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 0,90m

42
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∆ιαμόρφωση ακμής
με Framax-Τριγωνικό πηχάκι όψεων
Το Framax-Τριγωνικό πηχάκι όψεων μπορεί να
τοποθετηθεί χωρίς κάρφωμα στη μετωπική πλευρά
των στοιχείων και να χρησιμοποιηθεί σε διαμορφώσεις
εξωτερικών γωνιών μαζί με το στοιχείο universal
(ενσωματωμένος διάτρητος κάνναβος για συνδέσμους
Universal). Η διαμόρφωση της ακμής μπορεί να γίνει
βεβαίως και με την Framax-Τριγωνική προσθήκη.
C
B

A

D

a
E

9727-321-01

a ... 20 mm
A Framax-Τριγωνικό πηχάκι όψεων 2,70m ή Framax-Τριγωνική
προσθήκη 2,70m
B Framax-Σύνδεσμος Universal
C Ροζέτα 15,0
D Framax Xlife-Στοιχείο universal
E Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο

με Framax-Τριγωνικό πήχυ
Σε διαμορφώσεις εξωτερικών γωνιών με την FramaxΕξωτερική γωνία πρέπει να χρησιμοποιείται λόγω της
σύνδεσης με τον ταχυσφιγκτήρα RU η FramaxΤριγωνική προσθήκη.
D
C
B

A
E

a

9727-319-01

a ... 20 mm
A Framax-Τριγωνική προσθήκη 2,70m
B Βελόνη ασφαλείας 22x40
C Framax-Εξωτερική γωνία
D Framax-Ταχυσφιγκτήρας RU
E Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο
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Σύνδεση στοιχείων με αυξημένα φορτία εφελκυσμού
σε μετωπικά καλουπώματα
b
X1

a

Για να συνδεθούν τα πλαισιωτά στοιχεία ξυλότυπων
ύψους 2,70 m και 3,30 m χρειάζονται 2 και 3
σφιγκτήρες αντίστοιχα.
Για την ανάληψη όμως αυξημένων φορτίων
εφελκυσμού, ιδιαίτερα σε καλουπώματα εξωτερικών
γωνιών και σε μετωπικά καλουπώματα, απαιτούνται
πρόσθετες συνδέσεις στοιχείων.
Πάχος τοιχίου έως 40 cm:
Ανά συνδετικό αρμό έως 1,95 m από την εξωτερική
γωνία ή από το άκρο του τοιχίου:
● 1 πρόσθετος σφιγκτήρας
Πάχος τοιχίου έως 60 cm:

a ... έως 40 cm
b ... έως 1,95 m
X1 ... 1 πρόσθετος σφιγκτήρας

Πάχος τοιχίου έως 75 cm:
Ανά συνδετικό αρμό έως 1,35 m από την εξωτερική
γωνία ή από το άκρο του τοιχίου:
● 3 πρόσθετοι σφιγκτήρες

b
X1

c
X2

b
X1

c
X2

a

Ανά συνδετικό αρμό έως 1,35 m από την εξωτερική
γωνία ή από το άκρο του τοιχίου:
● 2 πρόσθετοι σφιγκτήρες
Ανά συνδετικό αρμό μεταξύ 1,35 m και 2,70 m από
την εξωτερική γωνία ή από το άκρο του τοιχίου:
● 1 πρόσθετος σφιγκτήρας

9727-457-01

b
X1

9727-459-01

a ... έως 60 cm
b ... έως 1,35 m
c ... από 1,35 m έως 2,70 m
X1 ... 2 πρόσθετοι σφιγκτήρες
X2 ... 1 πρόσθετος σφιγκτήρας

Ανά συνδετικό αρμό μεταξύ 1,35 m και 2,70 m από
την εξωτερική γωνία ή από το άκρο του τοιχίου:
● 2 πρόσθετοι σφιγκτήρες
Ανά συνδετικό αρμό μεταξύ 2,70 m και 4,05 m από
την εξωτερική γωνία ή από το άκρο του τοιχίου:
● 1 πρόσθετος σφιγκτήρας

44
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σε εξωτερικές γωνίες

a

b
X1

9727-456-01

b
X1

a

a ... έως 40 cm
b ... έως 1,95 m
X1 ... 1 πρόσθετος σφιγκτήρας

c
X2

a

9727-458-01

c
X2

b
X1

a

b
X1

a ... έως 60 cm
b ... έως 1,35 m
c ... από 1,35 m έως 2,70 m
X1 ... 2 πρόσθετοι σφιγκτήρες
X2 ... 1 πρόσθετος σφιγκτήρας

☞

Όταν η πίεση νωπού σκυροδέματος Pk
υπερβαίνει τα 60 kN/m2 ή το πάχος του
τοιχίου είναι μεγαλύτερο από 40 cm, πρέπει
αντί για ταχυσφιγκτήρες να χρησιμοποιηθούν
κωνικά βλήτρα και σφηνάκια (βλ. κεφάλαιο
"∆ιαμόρφωση ορθής γωνίας").
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Κλειστές και ανοιχτές γωνίες
Αριθμός οδηγών στερέωσης στην εξωτερική και
εσωτερική γωνία:
Ύψος στοιχείου
1,35 m
2,70 m
3,30 m

Αριθμός οδηγών στερέωσης
4
6
8

Θέση των οδηγών στερέωσης:
Σε κάθε επίπεδο τοποθέτησης της γωνίας με μεντεσέ Ι.

Υπόδειξη:
Σε γωνία κάτω από 120° δεν απαιτούνται στην
εσωτερική γωνία οδηγοί στερέωσης.

9727-219-01

☞

Οι κλειστές και ανοιχτές γωνίες επιτυγχάνονται με τις
γωνίες με μεντεσέ.
Γωνία με μεντεσέ I

b

b

a

a

b

9727-322-01
9727-323-01

a ... 0,8 cm
b ... 29,2 cm

46

Όταν χρησιμοποιούνται Συμπληρώματα
πρέπει να προβλέπονται πρόσθετοι Οδηγοί
στερέωσης σύμφωνα με το κεφάλαιο
"Προσαρμογή μήκους με συμπλήρωμα".

Απαραίτητος αριθμός σφιγκτήρων στην εξωτερική
γωνία με μεντεσέ:
Ύψος στοιχείου
1,35 m
2,70 m
3,30 m

☞

b

a

a

Γωνία με μεντεσέ A

Σημαντική υπόδειξη:

Αριθμός σφιγκτήρων
4
8
10

Σημαντική υπόδειξη:
Πρόσθετες συνδέσεις στοιχείων σε εξωτερικές
γωνίες (με αυξημένα φορτία εφελκυσμού) βλ.
κεφάλαιο "Σύνδεση στοιχείων με αυξημένα
φορτία εφελκυσμού ".

a ... 0,8 cm
b ... 5,5 cm

999764009 - 02/2010

Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Καλούπωμα τοιχίων

A

Γωνία 70° (60°) - 135°, με γωνία με
μεντεσέ I + A
C

a
μέγ. πλάτος στοιχείου
Πίεση νωπού σκυροδέματος Pk
δίπλα στη γωνία με μεντεσέ A
60 kN/m2
90 cm
60 cm
80 kN/m2
Επιτρέπονται πρόσθετα συμπληρώματα έως 15 cm.

135

°

F

E

D

a

B

9727-325-01

F

a

A
C

70°

a ... 30 cm
A Framax-Γωνία με μεντεσέ A

B

9727-324-01

B Framax-Γωνία με μεντεσέ I

D

C Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 0,30m
D Framax-Ταχυσφιγκτήρας RU
E Framax-Οδηγός στερέωσης
F Framax-Εξάρτημα στερέωσης

a
E

a ... 30 cm
A Framax-Γωνία με μεντεσέ A
B Framax-Γωνία με μεντεσέ I
C Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 0,60m
D Framax-Ταχυσφιγκτήρας RU
E Framax-Οδηγός στερέωσης 1,50m
F Framax-Εξάρτημα στερέωσης

Εάν χρησιμοποιούνται σύνδεσμοι Universal αντί για
ταχυσφιγκτήρες RU στην εσωτερική γωνία υπάρχει η
δυνατότητα γωνίας 60°.
B

C

A

°

60
D
9727-328-01

A Framax-Γωνία με μεντεσέ I
B Framax-Σύνδεσμος Universal
C Αστεροειδές παξιμάδι 15,0 G
D Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο
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Γωνία 90° - 180°, μόνο με γωνία με
μεντεσέ I
E

a

D

B

90°
A

9727-327-01

C

9727-240-01

a

a ... 30 cm
D

A Framax-Γωνία με μεντεσέ I
B Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 0,30m
C Framax-Ταχυσφιγκτήρας RU

a

D Framax-Οδηγός στερέωσης

A

180°

Η γωνία με μεντεσέ Ι καλουπώνεται σε γωνίες 90°
χρησιμοποιώντας σύνδεσμο Universal και ροζέτα 15,0.

a

E Framax-Εξάρτημα στερέωσης

9727-326-01

C

A

B

B

a ... 30 cm
A Framax-Γωνία με μεντεσέ I

9727-235-01

B Framax-Ταχυσφιγκτήρας RU
C Framax-Οδηγός στερέωσης
C

D Framax-Εξάρτημα στερέωσης

A Framax-Γωνία με μεντεσέ I
B Framax-Σύνδεσμος Universal
C Ροζέτα 15,0
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Σημειώσεις
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Ξυλότυποι φρεατίων / βοηθητικά ξεκαλουπώματος
Ξυλότυποι φρεατίων με γωνία
ξεκαλουπώματος I
Με τη γωνία ξεκαλουπώματος I λύνεται ολόκληρος ο
ξυλότυπος φρεατίου από το τοιχίο και στη συνέχεια
μεταφέρεται με το γερανό.

Θέση συμπληρωμάτων (συμπληρωματικό ξύλο)
στον εσωτερικό ξυλότυπο φρεατίου:
● αν είναι δυνατό όχι ακριβώς δίπλα στις γωνίες
ξεκαλουπώματος
Παίξιμο στο ξεκαλούπωμα:

Χαρακτηριστικά προϊόντος:
● ∆εν υπάρχει αρνητική επίδραση στο σκυρόδεμα.
● Ενσωματωμένη λειτουργία καλουπώματος και
ξεκαλουπώματος στην εσωτερική γωνία (χωρίς
γερανό, με μοχλούς ξεκαλουπώματος).
● Ενιαία μεταφορά ολόκληρου του ξυλότυπου
φρεατίου (με αναρτήρες και τετραπλό αναρτήρα).
Για το καλούπωμα και ξεκαλούπωμα υπάρχουν δύο
διαφορετικοί μοχλοί ξεκαλουπώματος:
● Framax-Μοχλός ξεκαλουπώματος I με καστάνια
● Framax-Μοχλός ξεκαλουπώματος I

B

A
9764-282-01

a

a

a

C

9764-240-01

b

a ... 30,0 cm

9764-282-02

a ... 3,0 cm
b ... 6,0 cm
9764-280-01

A Framax-Γωνία ξεκαλουπώματος I
B Framax-Μοχλός ξεκαλουπώματος I ή
Framax-Μοχλός ξεκαλουπώματος I με καστάνια
C Χαλύβδινη επιφάνεια ξυλότυπου

Απαραίτητος αριθμός Framaxταχυσφιγκτήρων RU:
Ύψος της γωνίας
ξεκαλουπώματος I
1,35 m
2,70 m
3,30 m

☞

50

Αριθμός σφιγκτήρων
4
6
8

Για να επιτευχθεί το πλήρες παίξιμο στο
ξεκαλούπωμα, πρέπει οι Framaxταχυσφιγκτήρες RU να συναρμολογηθούν σε
ανισοϋψή διάταξη (π.χ. όχι ανάποδα ο ένας
από τον άλλο).
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Επέκταση της Framax-Γωνίας
ξεκαλουπώματος I

Καλούπωμα τοιχίων

Χειρισμός του Framax-Μοχλού
ξεκαλουπώματος I με καστάνια

1) Τραβήξτε προς τα έξω τον πίρο σύνδεσης.
2) Περάστε σταθερά την γωνία ξεκαλουπώματος I.
3) Σπρώξτε μέσα τον πίρο σύνδεσης.
4) Βιδώστε τις γωνίες ξεκαλουπώματος I με 2
εξάγωνες βίδες.

B

➤ Βιδώστε τη φουρκέτα 15,0mm στη μούφα
οξυγονοκόλλησης 15,0 της καστάνιας.
➤ Καλούπωμα:
- Θέστε το μοχλό αλλαγής στη θέση "L".
- Στρέψτε την καστάνια στη φορά των δεικτών του
ρολογιού.
➤ Ξεκαλούπωμα:
- Θέστε το μοχλό αλλαγής στη θέση "R".
- Στρέψτε την καστάνια αντίθετα στη φορά των
δεικτών του ρολογιού.

A
C

D

B

C
9764-281-01

A

A Πίρος σύνδεσης
Tr706-202-01

B Γωνία ξεκαλουπώματος I
C Εξάγωνη βίδα M16x45

Συναρμολόγηση των Framax-Μοχλών
ξεκαλουπώματος I

A Φουρκέτα 15,0mm

Αυτές οι οδηγίες συναρμολόγησης ισχύουν για το
μοχλό ξεκαλουπώματος I και μοχλό
ξεκαλουπώματος I με καστάνια.
1) Αφαιρέστε το τσέρκι του μοχλού ξεκαλουπώματος.
2) Τοποθετήστε το μοχλό ξεκαλουπώματος στο
κεντράρισμα της γωνίας ξεκαλουπώματος.
3) Στρέψτε το μοχλό ξεκαλουπώματος προς τα δεξιά
μέχρι το τέρμα.
4) Τοποθετήστε την καστάνια ή το παξιμάδι ανάμεσα
στις οπές της ράβδου προώθησης.
5) Ασφαλίστε το μοχλό ξεκαλουπώματος με το τσέρκι.

C Καστάνια

B Μούφα οξυγονοκόλλησης 15,0
D Μοχλός αλλαγής

Χειρισμός του Framax-Μοχλού
ξεκαλουπώματος I
➤ Τοποθετήστε μία φουρκέτα 15,0mm μέσω μίας οπής
του παξιμαδιού.
➤ Καλούπωμα: Στρέψτε το παξιμάδι στη φορά των
δεικτών του ρολογιού.
➤ Ξεκαλούπωμα: Στρέψτε το παξιμάδι αντίθετα στη
φορά των δεικτών του ρολογιού.

1

A

A
2

B

E

5

3
D
Tr750-204-01

C

B

Tr750-202-01

Tr750-203-01

Tr750-203-02

A Framax-Μοχλός ξεκαλουπώματος I ή
Framax-Μοχλός ξεκαλουπώματος I με καστάνια

A Φουρκέτα 15,0mm
B Παξιμάδι

B Τσέρκι
C Κεντράρισμα της γωνίας ξεκαλουπώματος
D Καστάνια ή παξιμάδι
E Ράβδος προώθησης
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Τοποθέτηση με τον γερανό

Βοηθητικά ξεκαλουπώματος με ξύλο
ξεκαλουπώματος
Με το διαγώνια κομμένο ξύλο ξεκαλουπώματος μπορεί
να ξεκαλουπωθεί γρήγορα η εσωτερική πλευρά των
τοιχίων σε στενές διατομές (π.χ. φρεάτια
ανελκυστήρων, κλιμακοστάσια, κλπ.).

B

B

9764-283-01

A

A

9731-273-01
9764-000

A Εσωτερικό ξύλο ξεκαλουπώματος
B Εξωτερικό συμπληρωματικό ξύλο

a

β ... μέγ. 15°
A Framax-Αναρτήρας
B Τετραπλό στοιχείο μεταφοράς (z.B. Doka-Τετραπλή αλυσίδα
ανάρτησης 3,20m)

Το άγκιστρο του γερανού της γωνίας
ξεκαλουπώματος I δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των
ξυλότυπων φρεατίων.
➤ Οι ξυλότυποι φρεατίων επιτρέπεται να
μεταφερθούν μόνο με αναρτήρες.

9731-274-01

a ... 10 cm

9731-275-01

Το Framax-Ξύλο ξεκαλουπώματος διατίθεται σε μήκος
2,85 m που σημαίνει ότι προεξέχει των στοιχείων κατά
15 cm. Έτσι επιτυγχάνονται οι εργασίες
ξεκαλουπώματος.

Επιτρ. βάρος των ξυλότυπων φρεατίων:
4000 kg με 4 Framax-Αναρτήρες
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Μετωπικά καλουπώματα
Για τη διαμόρφωση του μετωπικού καλουπώματος
υπάρχουν 2 δυνατότητες:
● με στοιχείο Universal
● με οδηγό στερέωσης

☞

Framax Xlife-Στοιχείο universal 0,90m
Στοιχείο Universal 0,90m, 1,35m και 2,70m
∆ύο ενσωματωμένοι διάτρητοι κάνναβοι επιτρέπουν
μία ευέλικτη προσαρμογή του μετωπικού
καλουπώματος στο πάχος του τοιχίου.

Πρόσθετες συνδέσεις στοιχείων σε μετωπικά
καλουπώματα (με αυξημένα φορτία
εφελκυσμού) βλ. κεφάλαιο "Σύνδεση στοιχείων
με αυξημένα φορτία εφελκυσμού".

C

B

A'
B'
C'
D'

με στοιχείο Universal

X

A

H
G
F
E
D
C
B
A

9727-329-01

A Framax Xlife-Στοιχείο universal 0,90m
B Framax-Σύνδεσμος Universal + ροζέτα 15,0

9727-220-01

C Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο (πλάτος στοιχείου > 0,30m)

Η συναρμολόγηση των στοιχείων Universal γίνεται με
συνδέσμους Universal και ροζέτες 15,0.
Απαραίτητος αριθμός συνδέσμων Universal +
ροζετών 15,0:
Στοιχείο Universal 0,90m
Στοιχείο Universal 1,35m
Στοιχείο Universal 2,70m
Στοιχείο Universal 3,30m

4 τεμ.
4 τεμ.
8 τεμ.
10 τεμ.

Συνδυασμός
A' με H έως A
B' με H έως A
C' με H έως A
D' με G έως A

Πάχος τοιχίου X
16 έως 51 cm
10 έως 45 cm
4 έως 39 cm
3 έως 33 cm

σε κάνναβο των 5 cm

Στοιχείο Universal 3,30m
Ο διάτρητος κάνναβος των 5 cm επιτρέπει μετωπικά
καλουπώματα έως 60 cm πάχος τοιχίου.
C

B

A

9727-335-01

A Framax Xlife-Στοιχείο universal 0,90x3,30m
B Framax-Σύνδεσμος Universal + ροζέτα 15,0
C Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο (πλάτος στοιχείου > 0,30m)
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Framax Xlife-Στοιχείο universal 1,20m
Ο διάτρητος κάνναβος των 5 cm επιτρέπει μετωπικά
καλουπώματα έως 75 cm πάχος τοιχίου.
Υπόδειξη:
Σε περίπτωση μείωσης της πίεσης του σκυροδέματος
είναι δυνατά και πάχη τοιχίων έως 90 cm.

Οι οδηγοί στερέωσης επιτρέπουν το ελεύθερο
καλούπωμα σε κάθε πάχος τοιχίου.
Framax-Οδηγός στερέωσης:
επιτρ. ροπή κάμψης: 5,2 kNm
Για τη στερέωση των οδηγών στερέωσης υπάρχουν
2 δυνατότητες:
● με σύνδεσμο Universal
● με μετωπικό συνδετήρα

C

B

με Οδηγό στερέωσης

Σύνδεσμος Universal
A

Οι οδηγοί στερέωσης τοποθετούνται με συνδέσμους
universal και ροζέτες 15,0 δια μέσου των εγκάρσιων
οπών των στοιχείων.

9764-274-01

A Framax Xlife-Στοιχείο universal 1,20m
B Framax-Σύνδεσμος Universal + ροζέτα 15,0
9727-236-01

C Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο (πλάτος στοιχείου > 0,30m)

D
B

A
C

9727-333-01

A Framax-Οδηγός στερέωσης
B Framax-Σύνδεσμος Universal + ροζέτα 15,0
C Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο (πλάτος στοιχείου > 0,30m)
D Doka-Σύστημα αγκύρωσης

Framax-Σύνδεσμος Universal:
επιτρ. δύναμη εφελκυσμού στην εγκάρσια οπή του
Framax Xlife-Πλαισιωτού στοιχείου: 25,0 kN
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Μετωπικός συνδετήρας
Οι οδηγοί στερέωσης ή τα ελάσματα πολλαπλών
χρήσεων στερεώνονται με Framax-Μετωπικό
συνδετήρα και ροζέτα. Έτσι επιτρέπονται τα ελεύθερα
μετωπικά καλουπώματα και σε μεγάλα πάχη
τοιχίων.

Πλάτος στοιχείου
έως 0,45m
από 0,45m

πλάγια στοιχεία
Πάχος
Οδηγοί στερέωσης / Έλασμα
τοιχίου
πολλαπλών χρήσεων
1 τεμ.
έως 60 cm
2 τεμ.

Μετωπικό καλούπωμα σε
συνδετήρες αρμών
C

E

B

A

9727-237-01

D

9764-275-01

A Framax-Οδηγός στερέωσης ή έλασμα πολλαπλών χρήσεων
WS10 Top50

E

B Framax-Σύνδεσμος Universal ή Framax-Μετωπικός συνδετήρας
C Ροζέτα 15,0
D Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο

A

E Doka-Σύστημα αγκύρωσης

D

C
9727-334-01

B

A Framax-Οδηγός στερέωσης ή έλασμα πολλαπλών χρήσεων
WS10 Top50
B Framax-Μετωπικός συνδετήρας (περιοχή σύσφιξης: 9 - 13 cm)
C Ροζέτα 15,0
D Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο
E Doka-Σύστημα αγκύρωσης

Θέση των μετωπικών συνδετήρων:
Για να επιτευχθεί μια ομοιόμορφη κατανομή φορτίου,
πρέπει οι μετωπικοί συνδετήρες να τοποθετηθούν
όσο είναι δυνατό στη μέση και ανάμεσα σε δύο
εγκάρσια προφίλ.
Framax-Μετωπικός συνδετήρας:
Μέγ. βάρος μεταφοράς: 15,0 kN
Έλασμα πολλαπλών χρήσεων WS10 Top50:
επιτρ. ροπή κάμψης: 11,5 kNm
Ύψος στοιχείου: 2,70m
Πίεση νωπού σκυροδέματος Pk: Πίεση νωπού σκυροδέματος Pk:
60 kN/m2
80 kN/m2
Οδηγοί
Οδηγοί στερέωσης
στερέωσης /
/ Έλασμα
Πάχος
Πάχος
Έλασμα
πολλαπλών
τοιχίου
τοιχίου
πολλαπλών
χρήσεων
χρήσεων
έως 40 cm
2 τεμ.
έως 30 cm
2 τεμ.
έως 50 cm
3 τεμ.
έως 35 cm
3 τεμ.
έως 60 cm
4 τεμ.
έως 45 cm
4 τεμ.
έως 60 cm
5 τεμ.
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Συνδέσεις τοιχίων, μονόπλευρες και αξονικές μετατοπίσεις
τοιχίων
C Framax-Οδηγός στερέωσης (δεν χρειάζεται για ορθογωνισμένο
ξύλο πλάτους έως 5 cm)

∆υνατότητες σύνδεσης σε
υπάρχοντα τοιχία

D Framax-Εξάρτημα στερέωσης
E Doka-Σύστημα αγκύρωσης
F Αντιστήριξη

Κάθετη σύνδεση
με Framax Xlife-Στοιχείο universal

Κατά μήκος σύνδεση
με Framax Xlife-Στοιχείο universal

A
D

a

B

B

C

9727-330-01

A

C

D

9727-338-01

A Framax Xlife-Στοιχείο universal
B Doka-Σύστημα με φουρκέτες 15,0
(στο Στοιχείο universal 2,70m απαιτούνται 3 φουρκέτες, η κάθε
μία στην πρώτη οπή του διάτρητου προφίλ)
C Doka-Σύστημα αγκύρωσης

a ... max. 20,0 cm
A Framax Xlife-Στοιχείο universal
B Framax-Οδηγός στερέωσης 1,50m
C Doka-Σύστημα με φουρκέτες 15,0 (στο Στοιχείο universal 2,70m
απαιτούνται 3 φουρκέτες)

D Αντιστήριξη

με Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο και Πλακέτα
6/15

D Doka-Σύστημα αγκύρωσης

με Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 2,40x2,70m

A
F

A

B
D

E

9727-336-01

9727-332-01

A Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 2,40x2,70m

B

B Doka-Σύστημα αγκύρωσης

C

με Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο και
ορθογωνισμένο ξύλο

A Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο
B Framax-Πλακέτα 6/15
C Εξαγωνικό παξιμάδι 15,0
D Doka-Σύστημα με φουρκέτες 15,0mm
E Doka-Σύστημα αγκύρωσης

A

D

F Αντιστήριξη
B

με Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο και
ορθογωνισμένο ξύλο
D

C

C

9727-337-01

a
a ... μέγ. 5 cm
A Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο

F

B Ορθογωνισμένο ξύλο
C Framax-Σφιγκτήρας Uni

B
E

A

D Doka-Σύστημα αγκύρωσης

9727-331-01

A Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο
B Ορθογωνισμένο ξύλο (ελάχ. 3,5 cm έως μέγ. 20 cm)
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Γωνιακή σύνδεση

Πλευρικές μετατοπίσεις

χωρίς συμπλήρωμα

μονόπλευρη μετατόπιση τοιχίου έως 12 cm
C

A

B

C

I

E

H

D

9764-232-01

G

A

F

D

9727-451-01

F

E

B

A Framax-Οδηγός στερέωσης
B Framax-Εξάρτημα στερέωσης
C Ορθογωνισμένο ξύλο

A Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο

D Ροζέτα 15,0 + Framax-Σύνδεσμος Universal 10-25cm

B Framax-Πλακέτα 6/15

E Doka-Σύστημα αγκύρωσης

C Εξαγωνικό παξιμάδι 15,0

F Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο

D Ροζέτα 15,0
E Doka-Σύστημα με φουρκέτες 15,0mm

Υπόδειξη:
Σε τοιχία μικρού μήκους απαιτείται αντιστήριξη.

F Ορθογωνισμένο ξύλο
G Framax-Σφιγκτήρας Uni
H Doka-Σύστημα αγκύρωσης
I

Αξονικές μετατοπίσεις

Αντιστήριξη

με συμπλήρωμα
F
E
G
D

A
F

A

a

B
D

C
9727-449-01

E

A Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο

G
F

B Ορθογωνισμένο ξύλο (ελάχ. 3,5 cm έως μέγ. 20 cm

9727-452-01

B

C Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 0,30m

C

D Framax-Οδηγός στερέωσης (δεν χρειάζεται για ορθογωνισμένο
ξύλο πλάτους έως 5 cm)
E Framax-Εξάρτημα στερέωσης
F Doka-Σύστημα αγκύρωσης
G Αντιστήριξη

a ... 35 έως 90 cm
A Framax Xlife-Εσωτερική γωνία
B Framax Xlife-Στοιχείο universal
C Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 0,60m
D Framax-Γωνιακός οδηγός στερέωσης
E Framax-Εξάρτημα στερέωσης
F Ροζέτα 15,0 + Framax-Σύνδεσμος Universal
G Doka-Σύστημα αγκύρωσης

999764009 - 02/2010

57

Καλούπωμα τοιχίων

Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Εξαρτήματα για αλφάδιασμα
Παράδειγμα: Για ξυλότυπους ύψους 7,20 m
χρειάζονται σε σύνολα στοιχείων πλάτους 5,40 m:
● 2 υποστηρίγματα στοιχείων 340
● 4 υποστηρίγματα στοιχείων 540

Σύνδεση στο προφίλ

9727-339-01

Στερέωση στο δάπεδο
➤ Αγκυρώστε τις βάσεις στήριξης με ανθεκτικό τρόπο
έναντι εφελκυσμού και θλίψης!
Οπές στη βάση στήριξης
9727-221-01

Υποστήριγμα
στοιχείων 340, 540

☞

Σημαντική υπόδειξη:
Τα στοιχεία του ξυλότυπου όταν τοποθετούνται
πρέπει να είναι σε κάθε φάση των εργασιών
ασφαλισμένα έτσι ώστε να μην μπορούν να
ανατραπούν!Τηρείτε τους ισχύοντες
κανονισμούς ασφαλείας!

Αριθμός υποστηριγμάτων σε σύνολα στοιχείων
πλάτους 2,70 m:
Υποστήριγμα
Eurex 60 550 ή
στοιχείων
υποστήριγμα
340
540
4,05
1 *)
5,40
1
6,00
1
1
7,20
1
2
8,10
1
1
μέγ. φορτίο αντιστήριξης: Fk = 13,5 kN (Rd = 20,3 kN)

c d

b

a

Τα υποστηρίγματα στοιχείων, τα Eurex 60 550 και
οι αντηρίδες κάνουν τους ξυλότυπους ασφαλέστερους
στις ανεμοπιέσεις ενώ παράλληλα διευκολύνουν την
ευθυγράμμισή τους.

Eurex 60 550

Αντηρίδα

e

d

f

9727-344-01

9727-343-01

9745-214-01

2x αγκύρωση!

a ... ø 26 mm
b ... ø18 mm
c ... ø 28 mm
d ... ø 18 mm
e ... Επιμήκης οπή ø 18x38 mm
f ... ø 35 mm

Aγκύρωση της βάσης στήριξης
Η Doka-express αγκύρωση μπορεί να
επαναχρησιμοποιηθεί πολλαπλώς - ως εργαλείο
βιδώματος αρκεί ένα σφυρί.

Ύψος ξυλότυπου [m]

Για στοιχεία ύψους έως 3,30 m μπορεί η απόσταση των
υποστηριγμάτων να ανοίξει στα 4,05 m.

*)

Οι τιμές ισχύουν για πίεση ανέμου we = 0,65 kN/m2.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα δυναμική πίεση qp =
0,5 kN/m2 (102 km/h) σε cp, net = 1,3. Σε μεγαλύτερη
πίεση ανέμου ο αριθμός υποστηριγμάτων υπολογίζεται
στατικά.
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Πίνακας
διαστασιολόγησης "Ανεμοφορτία σύμφωνα με
τον Ευρωκώδικα".

A
B
TR632-201-01

A Doka-express αγκύρωση 16x125mm
B Doka-Σπείρα 16mm

Χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέματος (fck,cube):ελάχ.
25 N/mm2 ή 250 kg/cm2 (σκυρόδεμα C20/25)
Προσοχή στις οδηγίες εγκατάστασης!

Υπόδειξη:
Kάθε σύνδεση στοιχείων πρέπει να υποστηρίζεται
τουλάχιστον με 2 υποστηρίγματα στοιχείων.
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Απαιτούμενη φέρουσα ικανότητα εναλλακτικών
βλήτρων:
Rd≥ 20,3 kN (Fεπιτρ.≥ 13,5 kN)
Προσέξτε τις ισχύουσες διατάξεις εγκατάστασης του
κατασκευαστή.

Καλούπωμα τοιχίων
Υποστήριγμα στοιχείων 340

Υποστήριγμα στοιχείων 540

Υποστηρίγματα στοιχείων

b
a ... 190,8 - 341,8 cm
b ... 115,8 - 165,5 cm

9727-341-01

a

9727-340-01

a

● Τηλεσκοπική ρύθμιση μήκους ανά 8 cm
● Μικρορύθμιση με σπείρωμα
● Όλα τα τεμάχια – ακόμα και ο τηλεσκοπικός
σωλήνας - ασφαλίζουν για να μην χάνονται εύκολα

a

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

a
b
a ... 310,5 - 549,2 cm
b ... 207,7 - 256,5 cm

α ... περ. 60°
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Παράδειγμα δυνατότητας συνδυασμών τύπου
Τύπος 4

Eurex 60 550 ως βοηθητικό
εξάρτημα

G

Ως Doka-Ρυθμιζόμενο υποστήριγμα Eurex 60 550
μπορεί το υποστήριγμα αυτό – με τα αντίστοιχα
εξαρτήματα – να χρησιμοποιηθεί για την αντιστήριξη
ψηλών ξυλότυπων τοιχίων.

D

● Σύνδεση χωρίς μετατροπές κατάλληλη για DokaΠλαισιωτούς ξυλότυπους και Doka-∆οκιδωτούς
ξυλότυπους.
● Η "Ρυθμιζόμενη πατοκολώνα 540 eurex 60"
διευκολύνει το χειρισμό ιδιαίτερα κατά την
τοποθέτηση του ξυλότυπου.
● Τηλεσκοπική ρύθμιση σε κάνναβο των 10 cm και
ελεύθερη ακριβής ρύθμιση.

A

C

A

a

a

F

E

G

9764-229-01

H

a
a ... 345,2 - 586,5 cm
α ... περ. 60°
A Ρυθμιζόμενο υποστήριγμα Eurex 60 550
B Προέκταση καστάνιας Eurex 60 2,00m
C Μεταλλική θήκη στήριξης Eurex 60
D Συνδετικό στοιχείο Eurex 60
E Πέδιλο ρυθμιζόμενου μοχλού Eurex 60
F Ρυθμιζόμενη πατοκολώνα 540 Eurex 60
G Κεφαλή υποστηριγμάτων
H Υποστήριγμα στοιχείων 540

Ως βασικός κανόνας ισχύει:

9745-208-01

Συνδετικό στοιχείο Eurex 60 (D)

Πέδιλο ρυθμιζόμενου μοχλού Eurex 60 (E)

Ρυθμιζόμενη πατοκολώνα 540 Eurex 60 (F)

Κεφαλή υποστηριγμάτων (G)

Βάρος [kg]

Το μήκος του βοηθητικού εξαρτήματος με
ρυθμιζόμενο υποστήριγμα Eurex 60 550 είναι
ανάλογο του ύψους του ξυλότυπου που
αντιστηρίζεται.

Μεταλλική θήκη στήριξης Eurex 60 (C)

5

Προέκταση καστάνιας Eurex 60 2,00m (B)

4

Ρυθμιζόμενο υποστήριγμα Eurex 60 550 (A)

3

Συνολικό μήκος L [m]

2

Τύπος

1

1
2
3
4
5

3,79 - 5,89
5,79 - 7,89
7,79 - 9,89
7,22 - 11,42
9,22 - 13,42

1
1
1
2
2

--1
2
--1

------1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

91,1
112,4
133,7
142,5
163,8
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C Ενδιάμεσο τμήμα 2,40m

Αντηρίδα

D Ενδιάμεσο τμήμα 3,70m
E Αξονικό στοιχείο με συνδετικό έλασμα

Universal εργαλείο αποσυναρμολόγησης
Για τον εύκολο χειρισμό των παξιμαδιών.

A

B

C

Ως βασικός κανόνας ισχύει:
Το μήκος της αντηρίδας είναι ανάλογο του ύψους του
ξυλότυπου που αντιστηρίζεται.

E

a

9727-345-01

D

a

α ... περ. 60°
Για αριθμό και τύπος των ενδιάμεσων τμημάτων βλ. πίνακα
A Αξονική κεφαλή
B Αξονικό στοιχείο χωρίς συνδετικό έλασμα

Τύπος

Μήκος L
[m]

1
2
3
4
5
6
7
8

6,0 - 7,4
7,1 - 8,5
8,4 - 9,8
9,7 - 11,1
10,8 - 12,2
12,1 - 13,5
13,4 - 14,8
14,5 - 15,9

Επιτρ. αξονικό φορτίο
[kN] από θλίψη
ελάχ.
ημισ. L μέγ. L
L
40,0
40,0
27,8
40,0
38,2
24,3
40,0
35,6
21,7
40,0
31,7
19,0
40,0
27,8
16,1
34,2
24,1
13,4
27,1
21,5
12,2
20,8
17,5
9,5

Αξονικό
στοιχείο με
συνδετικό
έλασμα
1
1
1
1
1
1
1
1

Ενδιάμεσα
Αξονικό
τμήματα
στοιχείο χωρίς
συνδετικό
Κοντό μακρύ
έλασμα
2,40 m 3,70 m
Ρ
1
1
2
Ρ
1
1
1
1
Ρ
2
1
2
1
1
1
2
1
Ρ
3
1
2
2
1

Αξονική
κεφαλή 2)

Εξαγωνικές βίδες M16
x 60 8.8
Παξιμάδι M16 8
Ελαστική ροδέλα A16 3)

Βάρος
[kg]

1
1
1
1
1
1
1
1

8
12
12
12
16
16
20
20

153,9
183,7
209,1
234,5
264,3
289,7
315,7
344,9

... Επιτρ. αξονικό φορτίο από εφελκυσμό = 40 kN
... Για δοκιδωτούς ξυλότυπους: λάβετε υπόψη σας τον πίρο συναρμολόγησης 10 cm και την καρφίτσα 5mm
3 ... Περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό
1
2

999764009 - 02/2010

61

Καλούπωμα τοιχίων

Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Πλατφόρμες για ρίξιμο μπετόν
είναι γρήγορα έτοιμες για εφαρμογή, απλοποιούν και
κάνουν ασφαλή τη σκυροδέτηση.

Framax-Πλατφόρμα για ρίξιμο
μπετόν U 1,25/2,70m
Προκατασκευασμένη, πτυσσόμενη πλατφόρμα,
άμεσης εφαρμογής, πλάτους 1,25 m για άνετη και
ασφαλή εργασία.
1.00 m
0m

2.7

1.2

5m

9727-262-01

επιτρ. κινητό φορτίο: 1,5 kN/m2 (150 kg/m2)
Κατηγορία φορτίου 2 κατά EN 12811-1:2003
Περαιτέρω δυνατότητες εφαρμογής της
Framax-Πλατφόρμας για ρίξιμο μπετόν U:
● Πλαισιωτοί ξυλότυποι Alu-Framax Xlife:
● ∆οκιδωτοί ξυλότυποι Top50 (με Top50Προσαρμ. για Framax πλατφ. σκυροδ. U)
● Doka-∆οκιδωτοί ξυλότυποι FF20 (με FF20Προσαρμογέα για Framax-Πλατφόρμα
σκυροδέτησης U)

9764-228-01

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή:
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στους ισχύοντες
κανονισμούς ασφαλείας.

Το όλο σύνολο πρέπει να έχει την ανάλογη ακαμψία .
Κατά την τοποθέτηση και γενικότερα κατά τη διάρκεια
των εργασιών όλα τα στοιχεία πρέπει να στηρίζονται
επαρκώς ώστε να µην µπορούν να ανατραπούν από
ανεµοπιέσεις.

☞

● Κατά την ταυτόχρονη τοποθέτηση των
ξυλότυπων και της πλατφόρμας για ρίξιμο
μπετόν πρέπει η πλατφόρμα να ασφαλίζεται
έναντι πλευρικών μετατοπίσεων.
● Ο ξυλότυπος δεν επιτρέπεται να
αποσυναρμολογείται μαζί με την
πλατφόρμα!
● Σε περίπτωση επέκτασης με πλάγια
στοιχεία, πρέπει αυτά κατά την εφαρμογή
των πλατφόρμων σκυροδέτησης να
αγκυρωθούν και στην επάνω πλευρά!
● Για την προσαρμογή του μήκους υπάρχει η
δυνατότητα γεφυρώσεων έως 50 cm με
μαδέρια. Ελάχιστη αλληλοεπικάλυψη των
μαδεριών 25 cm.

● Η επιφάνεια του δαπέδου βρίσκεται 30 cm κάτω από
την επάνω πλευρά του ξυλότυπου. Έτσι υπάρχει μια
οριοθέτηση του καλουπώματος.
● Το στηθαίο μπορεί να ασφαλιστεί σε δύο θέσεις:
- κάθετα
- με κλίση 15°
● Κινητή σανίδα:
- Ανασηκώνοντας την μπροστινή σανίδα του
δαπέδου της πλατφόρμας δημιουργείται χώρος
για τη στερέωση των υποστηριγμάτων του
στοιχείου.
- Μέσα από το άνοιγμα αυτό υπάρχει πρόσβαση
στις επάνω φουρκέτες ενώ όσοι οδηγοί
στερέωσης προεξέχουν δεν ενοχλούν.

15°

A

a

Η σκαλωσιά σκυροδέτησης μπορεί να αναρτηθεί
μόνον σε κατασκευές ξυλότυπων με αποδεδειγμένη
στατική επάρκεια και δυνατότητα ανάληψης των
αναμενόμενων φορτίων.

9727-400-01
9727-396-01

a ... 30 cm
A Κινητή σανίδα
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Προετοιμασία της πλατφόρμας για ρίξιμο μπετόν:
➤ Σηκώστε το στηθαίο και ασφαλίστε το.

Καλούπωμα τοιχίων

➤ Αποσυνδέστε τον τετραπλό αναρτήρα.
Τα ασφαλιστικά κλειδιά ασφαλίζουν αυτόματα.

9727-401-01

Ελέγξτε οπτικά ότι τα ασφαλιστικά κλειδιά
έχουν ασφαλίσει!

9727-394-01

➤ Γυρίστε τα δύο πλαϊνά κλειδιά προς τα κάτω.

Η πλατφόρμα είναι ασφαλισμένη έναντι ακούσιας
ανύψωσης.

A

9727-395-01

Αποσύνδεση:
➤ Αγκιστρώστε την πλατφόρμα για ρίξιμο μπετόν με
τον τετραπλό αναρτήρα και ανασηκώστε την.
Μέσω της ανύψωσης με τον τετραπλό αναρτήρα στο
ασφαλιστικό κλειδί η πλατφόρμα για το ρίξιμο
μπετόν απασφαλίζεται αυτόματα.

A Πλαϊνό κλειδί

➤ Κλείστε το μπροστινό άνοιγμα στο δάπεδο
γυρίζοντας την κινητή σανίδα προς τα εμπρός.

9727-397-01

Τοποθέτηση και ανάρτηση:
➤ Αγκιστρώστε την πλατφόρμα για ρίξιμο μπετόν σε
ένα τετραπλό στοιχείο μεταφοράς (π.χ. DokaΤετραπλή αλυσίδα ανάρτησης 3,20m) και
τοποθετήστε την στον ξυλότυπο.

➤ Αναρτήστε την πλατφόρμα για ρίξιμο μπετόν στην
επάνω πλευρά του ξυλότυπου.

Μεταφορά, στοίβαξη και αποθήκευση
Στοίβα με
10 Framax-Πλατφόρμες για ρίξιμο
μπετόν U

διπλωμένη μονή
πλατφόρμα

b

A Ασφαλιστικό κλειδί
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f

g

9727-399-01

c

e

d

A

a

9727-398-01

9727-393-01

a ... 268 cm
b ... 295 cm
c... 10 x 18,7 cm
d... 31 cm
e... περ. 218 cm
f... 142 cm
g... 50 cm
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Framax-Πλατφόρμα για ρίξιμο
μπετόν O 1,25/2,70m

Προετοιμασία της πλατφόρμας για ρίξιμο μπετόν:
➤ Σηκώστε το στηθαίο και ασφαλίστε το.

Προκατασκευασμένη, πτυσσόμενη πλατφόρμα,
άμεσης εφαρμογής, πλάτους 1,25 m για άνετη και
ασφαλή εργασία.
1.00 m

9727-409-01

➤ Ανασηκώστε τον πρόβολο (A) και ασφαλίστε τον.

A

0m

2.7

1.2

5m

9727-408-01

9727-263-01

επιτρ. κινητό φορτίο: 1,5 kN/m2 (150 kg/m2)
Κατηγορία φορτίου 2 κατά EN 12811-1:2003

Τοποθέτηση και ανάρτηση:
➤ Αγκιστρώστε την πλατφόρμα για ρίξιμο μπετόν σε
ένα τετραπλό στοιχείο μεταφοράς (π.χ. DokaΤετραπλή αλυσίδα ανάρτησης 3,20m) και
τοποθετήστε την στον ξυλότυπο.

Περαιτέρω δυνατότητες εφαρμογής της
Framax-Πλατφόρμας για ρίξιμο μπετόν O:
● Πλαισιωτοί ξυλότυποι Alu-Framax Xlife:
● ∆οκιδωτοί ξυλότυποι Top50 και FF20 - με
Top50-Προσαρμογέα για FramaxΠλατφόρμα για ρίξιμο μπετόν O
● Η επιφάνεια του δαπέδου βρίσκεται πάνω από την
επάνω πλευρά του ξυλότυπου.
● Το στηθαίο μπορεί να ασφαλιστεί σε δύο θέσεις:
- κάθετα
- με κλίση 15°
● Κινητή σανίδα:
- Το δάπεδο της πλατφόρμας προστατεύει τον
ξυλότυπο από τα διάφορα υπολείμματα μπετόν.
- Μέσα από το άνοιγμα αυτό υπάρχει πρόσβαση
στις επάνω φουρκέτες ενώ όσοι οδηγοί
στερέωσης προεξέχουν δεν ενοχλούν.

9727-405-01

➤ Αναρτήστε την πλατφόρμα για ρίξιμο μπετόν στην
επάνω πλευρά του ξυλότυπου.

15°

A

9727-406-01

A

9727-407-01

A Ασφαλιστικό κλειδί

A Κινητή σανίδα
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➤ Αποσυνδέστε τον τετραπλό αναρτήρα.
Τα ασφαλιστικά κλειδιά ασφαλίζουν αυτόματα.

Καλούπωμα τοιχίων

Σύστημα πλατφόρμων Xsafe το σύστημα για ιδιαίτερες απαιτήσεις ασφαλείας
Ειδικά σχεδιασμένο για τις υψηλές απαιτήσεις
ασφαλείας στο εργοτάξιο, Το σύστημα πλατφόρμων
Xsafe βελτιώνει δραστικά την ασφάλεια κατά την
εργασία – με δύο ειδικές πτυσσόμενες πλατφόρμες
και ελάχιστα πρόσθετα τμήματα.

Ελέγξτε οπτικά αν τα κλειδιά είναι
κατεβασμένα!

9727-410-01

Η πλατφόρμα είναι ασφαλισμένη έναντι ακούσιας
ανύψωσης.
Αποσύνδεση:
➤ Αγκιστρώστε την πλατφόρμα για ρίξιμο μπετόν με
τον τετραπλό αναρτήρα και ανασηκώστε την.
Μέσω της ανύψωσης με τον τετραπλό αναρτήρα
από τα σημεία ασφάλισης η πλατφόρμα
απασφαλίζεται αυτόματα.

● πλατφόρμα για άμεση χρήση
● ενσωματωμένο προστατευτικό στηθαίο προς όλες
τις τέσσερις πλευρές
● σύνδεση των υποστηριγμάτων στοιχείων στην
πίσω πλευρά του πρόβολου
● ασφαλείς λύσεις για επεκτάσεις πλατφόρμας και
γωνιακές μεταβάσεις
● ενσωματωμένες σκάλες και ανοίγματα πρόσβασης
που κλείνουν αυτόματα

Μεταφορά, στοίβαξη και αποθήκευση
Στοίβα με
12 Framax-Πλατφόρμες για ρίξιμο
μπετόν O

διπλωμένη μονή
πλατφόρμα

d

b

c

a

c

a

9727-404-01

9727-403-01

a ... 138 cm
b ... 11 x 18 cm
c ... 23 cm
d ... περ. 220 cm

9769-217-01

Προσέξτε τις πληροφορίες για τον χρήστη
"Doka-Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife με
Σύστημα πλατφορμών Xsafe"!
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Πλατφόρμες σκυροδέτησης με μεμονωμένους πρόβολους
Προϋποθέσεις για την εφαρμογή:
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στους ισχύοντες
κανονισμούς ασφαλείας.
Η σκαλωσιά σκυροδέτησης μπορεί να αναρτηθεί
μόνον σε κατασκευές ξυλότυπων με αποδεδειγμένη
στατική επάρκεια και δυνατότητα ανάληψης των
αναμενόμενων φορτίων.

Στερέωση των σανίδων δαπέδου: με 5 τεμ.
εξαγωνικές βίδες M 10x120 ανά πρόβολο (δεν
περιλαμβάνονται στον παραδοτέο εξοπλισμό).
Στερέωση των σανίδων στηθαίου: με καρφιά
Εκτέλεση με σωλήνες σκαλωσιάς

C

Το όλο σύνολο πρέπει να έχει την ανάλογη ακαμψία .
Κατά την τοποθέτηση και γενικότερα κατά τη διάρκεια
των εργασιών όλα τα στοιχεία πρέπει να στηρίζονται
επαρκώς ώστε να µην µπορούν να ανατραπούν από
ανεµοπιέσεις.

D
B
A
9764-233-01

Εργαλείο: Γερμανικό κλειδί 22 για συναρμολόγηση ρακόρ και
σωλήνων σκαλωσιάς.

Framax-Πρόβολος 90

A Σύνδεση σωλήνα σκαλωσιάς
B Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm
C Προσαρμογή ρακόρ 48mm 50
D Εξαγωνική βίδα M14x40 + Εξαγωνικό παξιμάδι M14
(δεν περιλαμβάνονται στον παραδοτέο εξοπλισμό)

h

Με τον Framax-Πρόβολο 90 μπορούν να
διαμορφωθούν σκαλωσιές σκυροδέτησης με πλάτος
σκαλωσιάς 90 cm, οι οποίες συναρμολογούνται εύκολα
με το χέρι.

9727-347-01

b

b ... 87 cm
h ... 103 cm

Επιτρ. κινητό φορτίο: 1,5 kN/m2 (150 kg/m2)
Κατηγορία φορτίου 2 κατά EN 12811-1:2003
Μέγ. επιφάνεια κάλυψης: 2,00 m

☞

Οι πρόβολοι πρέπει να ασφαλίζονται κατά των
ανεμοπιέσεων

Σανίδες δαπέδου και στηθαίου: Ανά τρέχον μέτρο
σκαλωσιάς απαιτούνται 0,9 m2 σανίδες δαπέδου και
0,6 m2 σανίδες στηθαίου (από εργοτάξιο).
Πάχος σανίδας για ανοίγματα έως 2,50 m:
● σανίδες δαπέδου ελάχ. 20/5 cm
● σανίδες στηθαίου ελάχ. 20/3 cm
Υπόδειξη:
Τα αναφερόμενα πάχη των μαδεριών και σανιδιών
είναι διαστασιολογηµένα κατά C24 του EN 338.
Στην Γερμανία πρέπει τα ξύλινα τμήματα να φέρουν τη
σήμανση Ü.
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∆υνατότητες ανάρτησης

Καλούπωμα τοιχίων

Aσφάλεια εκβολής

στο προφίλ πλαισίου

9727-241-01

A

στο εγκάρσιο προφίλ

B

9727-242-01

9727-210-01

στο εγκάρσιο προφίλ
σε οριζόντια στοιχεία

C

9727-209-01

9727-243-01

B
A

A Framax-Πρόβολος 90
B Καρφίτσα
C Κωνικό βλήτρο RA 7,5

Υπόδειξη:
Σε όρθια Framax Xlife-Στοιχεία universal 2,70m και
3,30m (από το 2008 και μετά) η ανάρτηση του
προβόλου είναι δυνατή και στην αριστερή οπή του
μεσαίου εγκάρσιου προφίλ.
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πλαϊνές κουπαστές / στηθαία στήριξης
με Προστατευτικό στηθαίο σχήματος S

Πλαϊνές κουπαστές
Όταν η σκαλωσιά σκυροδέτησης δεν καλύπτει
περιμετρικά τους ξυλότυπους αλλά διακόπτεται θα
πρέπει να προβλέπονται προστατευτικές Πλαϊνές
κουπαστές.

A

Υπόδειξη:
Τα αναφερόμενα πάχη των μαδεριών και σανιδιών
είναι διαστασιολογηµένα κατά C24 του EN 338.
Στην Γερμανία πρέπει τα ξύλινα τμήματα να φέρουν τη
σήμανση Ü.

B

C

με Πλευρικό στηθαίο προστασίας T
9727-255-01

A

A Προστατευτική τάβλα τουλάχ. 15/3 cm (από ξύλα του
εργοταξίου)
B Προστατευτικό στηθαίο σχήματος S
C Πλατφόρμα για ρίξιμο μπετόν

B
C

9727-256-01

A ενσωματωμένη τηλεσκοπική κουπαστή
B Προστατευτική τάβλα τουλάχ. 15/3 cm (από ξύλα του
εργοταξίου)
C Πλατφόρμα για ρίξιμο μπετόν

Το στηθαίο προστασίας αποτελείται από:
● 1 τεμ. πλευρικό στηθαίο προστασίας σχήματος T
● 1 τεμ. προστατευτική τάβλα ελάχ. 15/3 cm (από ξύλα
του εργοταξίου)

Το πλαϊνό στηθαίο αποτελείται από:
● 2 τεμ. Προστατευτικό στηθαίο σχήματος S
● 3 τεμ. τάβλες στηθαίου ελαχ. 15/3 cm (με φροντίδα
του εργολήπτη)
Προσαρμογή:
➤ Η στερέωση των ορθοστατών του προστατευτικού
στηθαίου γίνεται με ειδικά εξαρτήματα και σφήνες
στο δάπεδο της σκαλωσιάς σκυροδέτησης (εύρος
σύσφιγξης 2 έως 43 cm).
➤ Οι τάβλες του στηθαίου τοποθετούνται στις ειδικές
υποδοχές των ορθοστατών και ασφαλίζονται με ένα
καρφί 28x65 η κάθε μία.
Προσέξτε τις πληροφορίες για τον χρήστη
"Προστατευτικό στηθαίο σχήματος S"!

Προσαρμογή:
➤ Στερεώστε καλά το σφηνωτό τεμάχιο στο δάπεδο
της αναδιπλώσιμης πλατφόρμας με σφήνες (εύρος
σύσφιγξης 4 έως 6 cm).
➤ Τοποθετήστε το στηθαίο.
➤ Τραβήξτε προς τα έξω την τηλεσκοπική κουπαστή
στο μήκος που θέλετε και ασφαλίστε την.
➤ Τοποθετήστε την προστατευτική τάβλα στη βάση
του στηθαίου.
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Στηθαίο στήριξης με οδηγό
κουπαστής 1,10m
Αν τοποθετηθούν σκαλωσιές εργασίας μόνο στη μία
πλευρά του ξυλότυπου, τότε με τον οδηγό κουπαστής
1,10m μπορεί να δημιουργηθεί μία ασφάλεια έναντι
πτώσεων στο καλούπωμα της απέναντι πλευράς.

a

D

A

B

9764-248-01

C

9764-248-02

A

a ... 120 cm
A Προστατευτικό στηθαίο 1,10m
B Εξαγωνικό παξιμάδι 20,0
C Ασφάλεια του εξαγωνικού παξιμαδιού (π.χ. σύρμα δεσίματος)
D Προστατευτική τάβλα

Προσαρμογή:
➤ Στερεώστε τον οδηγό κουπαστής 1,10m με το
εξαγωνικό παξιμάδι 20,0 στην εγκάρσια διάτρηση
του πλαισιωτού στοιχείου.
➤ Ασφαλίστε το εξαγωνικό παξιμάδι 20,0.
Προσέξτε τις πληροφορίες για τον χρήστη
"Προστατευτικό στηθαίο 1,10m"!
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Σύστημα σκάλας πρόσβασης
Το Σύστημα σκάλας πρόσβασης XS επιτρέπει την
ασφαλή ανάβαση στις ενδιάμεσες πλατφόρμες και στις
πλατφόρμες για ρίξιμο μπετόν:
● κατά την ανάρτηση/αφαίρεση των ξυλότυπων
● κατά το άνοιγμα/κλείσιμο των ξυλότυπων
● κατά την τοποθέτηση του οπλισμού
● κατά τη σκυροδέτηση
Υπόδειξη:
Κατά τη διαμόρφωση του συστήματος σκάλας
πρόσβασης πρέπει να τηρείτε τις εκάστοτε εθνικές
διατάξεις.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟIΗΣΗ
➤ Οι Σκάλες XS επιτρέπεται να
χρησιμοποιούνται μόνο μαζί με το σύστημα
και όχι ως απλές σκάλες.

Συναρμολόγηση
Προετοιμασία ξυλότυπων
➤ Μεγάλα φατνώματα μπορούν να
προσυναρμολογηθούν στο δάπεδο πάνω σε οδηγό
(βλ. κεφάλαιο "Σύνδεση στοιχείων").
➤ Συναρμολογήστε τις πλατφόρμες και τα
υποστηρίγματα στοιχείων στο οριζόντιο σύνολο
στοιχείων (βλ. κεφάλαιο "Πλατφόρμες για ρίξιμο
μπετόν" και "Βοηθητικά εξαρτήματα").

Στερέωση συνδετήρων στους ξυλότυπους
➤ Τοποθετήστε τον συνδετήρα XS για ξυλότυπο
τοιχίου στην περιοχή της επάνω πλευράς του
ξυλότυπου στο προφίλ πλαισίου.
➤ Στερεώστε τον συνδετήρα XS για ξυλότυπο τοιχίου
με 2 ταχυσφιγκτήρες RU.

B
A
9764-258-01

A Συνδετήρας XS για ξυλότυπο τοιχίου
B Ταχυσφιγκτήρας RU

➤ Τοποθετήστε τον συνδετήρα XS για ξυλότυπο
τοιχίου στην κάτω περιοχή στο προφίλ πλαισίου.
➤ Στερεώστε τον συνδετήρα XS για ξυλότυπο τοιχίου
με 2 ταχυσφιγκτήρες RU.

9764-252-01

B
A
9764-258-02

A Συνδετήρας XS για ξυλότυπο τοιχίου
B Ταχυσφιγκτήρας RU

➤ Για ύψη ξυλότυπων πάνω από 5,85 m πρέπει να
στερεώσετε με τον ίδιο τρόπο έναν πρόσθετο
συνδετήρα XS για ξυλότυπο τοιχίου περίπου στη
μέση του ξυλότυπου.
Ο συνδετήρας αυτός εμποδίζει την ταλάντωση του
συστήματος σκάλας πρόσβασης.

70

999764009 - 02/2010

Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Καλούπωμα τοιχίων

➤ Συναρμολογήστε την ασφάλεια XS με τα
ασφαλιστικά κλειδιά και τις πεταλούδες στη σκάλα.

Συναρμολόγηση σκάλας
στον επάνω "Συνδετήρα XS για ξυλότυπο τοιχίου"
➤ Τραβήξτε έξω το βλήτρο προώθησης και σηκώστε τα
δύο ασφαλιστικά κλειδιά.
➤ Τοποθετήστε τη Σκάλα συστήματος XS 4,40m με
τους αναρτήρες προς τα κάτω πάνω στο Συνδετήρα
XS.
➤ Κλείστε το ασφαλιστικό κλειδί.
➤ Περάστε το βλήτρο προώθησης στην ράβδο που
ενδείκνυται για το ύψος του ξυλότυπου και
ασφαλίστε το με τον αυτοασφαλιζόμενο κοχλία.

D

C
9764-256-01

B

D Ασφάλεια XS

a

A

Τα μέρη που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση
είναι στερεωμένα πάνω στην ασφάλεια XS ώστε να
μην χάνονται.

9764-257-01

- στην μπροστινή θέση (a)
A Βλήτρο προώθησης
B Ασφαλιστικό κλειδί
C Σκάλα συστήματος XS 4,40m

στον κάτω "Συνδετήρα XS για ξυλότυπο τοιχίου"
➤ Τραβήξτε έξω το βλήτρο προώθησης, σηκώστε τα
δύο ασφαλιστικά κλειδιά και τοποθετήστε τη σκάλα
στον συνδετήρα XS.
➤ Κλείστε τα ασφαλιστικά κλειδιά, τοποθετήστε ξανά το
βλήτρο προώθησης και ασφαλίστε το με τον
αυτοασφαλιζόμενο κοχλία.

Σύστημα σκάλας πρόσβασης XS για ύψη
πάνω από 3,75 m
Τηλεσκοπική επέκταση σκάλας (προσαρμογή στο
έδαφος)
➤ Για την τηλεσκοπική ρύθμιση ανασηκώστε το
ασφαλιστικό άγκιστρο της σκάλας και αναρτήστε την
Επέκταση της σκάλας XS 2,30m στην επιθυμητή
ράβδο της άλλης σκάλας.
C

A

B
B
Tr625-201-04

a
C

Λεπτομέρειες

b

C
B
9764-257-03

- στην μπροστινή θέση (a) σε μία σκάλα
- στην πίσω θέση (b) στην τηλεσκοπική περιοχή (2 σκάλες)
B Ασφαλιστικό κλειδί
C Σκάλα XS

Tr625-201-03

A Σκάλα συστήματος XS 4,40m
B Επέκταση σκάλας XS 2,30m
C Ασφαλιστικό άγκιστρο

Η τηλεσκοπική σύνδεση δύο επεκτάσεων σκάλας
XS 2,30m γίνεται με τον ίδιο τρόπο.
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Σταθερή επέκταση σκάλας
➤ Σπρώξτε την Επέκταση της σκάλας XS 2,30m με
τους αναρτήρες προς τα κάτω στις δοκούς της
σκάλας συστήματος XS 4,40m και στερεώστε την.
Βιδώστε ελαφρά τις βίδες!
A

➤ Αναρτήστε τον κλωβό σκάλας XS στην επόμενη
ελεύθερη ράβδο. Αναρτήστε τους υπόλοιπους
κλωβούς σκάλας ξανά στην επόμενη ελεύθερη
ράβδο.

C

B

E
Tr625-202-01
9764-255-01

Οι βίδες (C) περιλαμβάνονται στον παραδοτέο εξοπλισμό της Σκάλας
συστήματος XS 4,40m και της Επέκτασης σκάλας XS 2,30m.

F

E Κλωβός σκάλας XS
F Ασφαλιστικά άγκιστρα (ασφάλεια εξόδου)

A Σκάλα συστήματος XS 4,40m
B Επέκταση σκάλας XS 2,30m
C Βίδες πλάτος-εγκάρσια 17 mm

Η σταθερή σύνδεση δύο Επεκτάσεων σκάλας XS
2,30m γίνεται με τον ίδιο τρόπο.

☞

Σημαντική υπόδειξη:
➤ Για την ασφαλή χρήση του Κλωβού σκάλας
XS πρέπει να προσέξετε τις ισχύουσες
διατάξεις των αρμόδιων αρχών για την
ασφάλεια εργασίας του εκάστοτε κράτους
π.χ. Κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων της
Γερμανίας (BGV D 36).
➤ Αναρτήστε τον κλωβό εξόδου σκάλας XS (η κάτω
πλευρά πάντα στο ύψος της πλατφόρμας). Τα
ασφαλιστικά άγκιστρα εμποδίζουν την ακούσια
ανύψωση.

Σύνδεση στο προφίλ
Η συναρμολόγηση στο προφίλ πλαισίου επιτρέπει την
ενσωμάτωση του συστήματος σκάλας πρόσβασης XS
στο σύνολο στοιχείων.
Κάτοψη

9764-260-02

D

Προσαρμογή:
➤ Στερεώστε τον συνδετήρα XS για ξυλότυπο τοιχίου
με Σφιγκτήρα στερέωσης XS Framax στο προφίλ.

F

A

B

A

B

C

9764-255-02

D Κλωβός εξόδου σκάλας XS
F Ασφαλιστικό άγκιστρο (ασφάλεια εξόδου)

D
9764-268-02

9764-268-01

9764-262-01

Αντιολισθητική ασφάλεια
Έδραση του Σφιγκτήρα στερέωσης
Έδραση 2 πίρων στο προφίλ
XS Framax στο προφίλ ή σε μια
(C)
λαμαρίνα εφελκυσμού (D)
A Συνδετήρας XS για ξυλότυπο τοιχίου
B Σφιγκτήρας στερέωσης XS Framax
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Απαραίτητο υλικό
Ύψος ξυλότυπου
2,70>3,75- >5,853,75 m 5,85 m 8,10 m
2
2
3

Σύνδεση + σκάλα
Συνδετήρας XS για ξυλότυπο τοιχίου
Ταχυσφιγκτήρας RU
ή
Σφιγκτήρας στερέωσης XS Framax1)
Σκάλα συστήματος XS 4,40m
Επέκταση σκάλας XS 2,30m
1)

4

6

2
1
0

2
1
1

3
1
2

Σε σύνδεση στο προφίλ
Κλωβός
σκάλας

Κλωβός εξόδου
σκάλας XS 2)
Ασφάλεια XS 2)
Κλωβός
σκάλας XS
1,00m 2)
2)

4

Ύψος ξυλότυπου
2,70- >3,15- >4,05- >5,40- >6,60- >7,653,15 m 4,05 m 5,40 m 6,60 m 7,65 m 8,10 m
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

3

4

5

Καλούπωμα τοιχίων

Έξοδος σε μια ενδιάμεση
πλατφόρμα
Γενικά ισχύει το εξής:
● Ο αριθμός των"Συνδετήρων XS για ξυλότυπο
τοιχίου" και των τμημάτων της σκάλας αντιστοιχεί
στον πίνακα "Απαραίτητο υλικό".
● Για κάθε επιπλέον έξοδο πρέπει να προβλεφθεί
ένας πρόσθετος "Κλωβός εξόδου σκάλας XS" και
μια "Ασφάλεια XS".
● Τα πολύ μεγάλα ανοίγματα πάνω από την
ενδιάμεση έξοδο πρέπει να μειωθούν με Κλωβό
σκάλας XS 0,25m.
Συναρμολόγηση Κλωβού σκάλας XS 0,25m
➤ Αναρτήστε τον κλωβό σκάλας στην ελεύθερη ράβδο
και ασφαλίστε τον έναντι ακούσιας εξόδου.
1

2

∆εν έχουν ληφθεί υπόψη οι ενδιάμεσες έξοδοι.

9764-269-01

9764-270-01

9764-261-01
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Τοποθέτηση με τον γερανό
Το Framax Xlife μεταφέρεται με την Doka-Τετραπλή
αλυσίδα ανάρτησης 3,20m και τον FramaxΑναρτήρα με ασφάλεια με τον γερανό. Ο αναρτήρας
ασφαλίζεται αυτόματα μετά την ανάρτηση.

Doka-Τετραπλή αλυσίδα ανάρτησης
3,20m

➤ Αγκιστρώστε την Doka-Τετραπλή αλυσίδα
ανάρτησης 3,20m στους Framax-Αναρτήρες.
➤ Κρεμάστε στη θέση τους όσες αλυσίδες δεν
χρειάζεστε.
Μέγ. βάρος μεταφοράς (2 αλυσίδων):
Γωνία με κλίση 30° β 2400 kg.

Προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας!

Με το Fix-De-Fix βαρούλκο 3150kg μπορούν
να λυθούν τα εξαρτήματα ανάρτησης μέσω
τηλεχειριστηρίου από το έδαφος.
Τηρείτε τις οδηγίες!

Τοποθέτηση των αναρτήρων
Μεμονωμένα στοιχεία
Τοποθετείτε τους Framax-Αναρτήρες πάντα επάνω
από ένα πέλμα στερέωσης ώστε να αποφύγετε την
πλάγια μετατόπιση του στοιχείου.
Πλάτος στοιχείου έως 60cm

Προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας!

Πλάτος στοιχείου άνω των 60cm

9230-204-01

9230-203-01

Framax-Αναρτήρας

BAU
98160

geprüfte
Sicherheit

Mεγ. βάρος μεταφοράς:
1000 kg / Framax-Αναρτήρα

74

∆ύο στοιχεία κάθετα
Τοποθετείτε τους Framax-Αναρτήρες πάντα επάνω
από ένα πέλμα στερέωσης ώστε να αποφύγετε την
πλάγια μετατόπιση του στοιχείου.

9230-202-01

BG
-

T
ER

PRÜFZ

999764009 - 02/2010

Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Σύνολο στοιχείων
● Τοποθετείτε τους Framax-Αναρτήρες πάντα επάνω
στην ένωση των στοιχείων (A) , ώστε να αποφύγετε
την πλάγια μετατόπιση των στοιχείων.
- Εξαίρεση: Σε οριζόντια μεμονωμένα στοιχεία
τοποθετείτε τους αναρτήρες επάνω στο εγκάρσιο
προφίλ (B) .

Καλούπωμα τοιχίων

3) Με την ανύψωση του στοιχείου με τον γερανό λόγω
του βάρους του φορτίου προκαλείται αυτόματη
ασφάλιση του αναρτήρα επάνω στο προφίλ.

2

1

3

9727-349-01

Ξεκαλούπωμα / Μεταφορά των στοιχείων
A

B

9230-201-01

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟIΗΣΗ
Ο ξυλότυπος στερεώνεται στο σκυρόδεμα.
Κατά το ξεκαλούπωμα με τον γερανό
χρειάζεται προσοχή ώστε να μην χαλαρώσουν
τα στοιχεία!
Κίνδυνος υπερφόρτωσης του γερανού.
➤ Χρησιμοποιήστε κατάλληλα εργαλεία όπως
π.χ. ξύλινες σφήνες ή εργαλεία
ευθυγράμμισης για την αποσύνδεση.

A Εφαρμογή σε όρθια στοιχεία
B Εφαρμογή σε οριζόντια στοιχεία

➤ Μεταφέρετε το σύνολο στοιχείων στο επόμενο
σημείο εφαρμογής (ενδεχ. οδηγήστε με σχοινιά
οδήγησης).

Framax εργαλείο 3 λειτουργιών
Το Framax εργαλείο 3 λειτουργιών προσφέρει 3
πρακτικές λειτουργίες:
Χειρισμός του
αναρτήρα από το
έδαφος (έως ύψος
ξυλότυπου 3,30 m)

● Η ανάρτηση ενός συνόλου στοιχείων πρέπει να
γίνεται συμμετρικά (στο κέντρο βάρους).
● Γωνία β μεγ. κλίσης 30°!
● Πριν από τη μεταφορά: Aφαιρείτε ή ασφαλίζετε τα
κινητά τεμάχια από τον ξυλότυπο και τις
πλατφόρμες.

1) Σηκώστε τον ασφαλιστικό μοχλό προς τα επάνω
μέχρι τέρμα.
2) Aγκιστρώστε τον αναρτήρα στο προφίλ του
πλαισίου μέχρι τέρμα και κλείστε τον ασφαλιστικό
μοχλό (διαθέτει ελατήριο).
Eλέγξτε τα σημεία σύνδεσης αναρτήρα και
προφίλ!
O ασφαλιστικός μοχλός πρέπει να είναι
κλειστός!

Tr791-202-01

Χρήση του αναρτήρα

Αφαίρεση καρφιών
διπλής κεφαλής

Ευθυγράμμιση του
ξυλότυπου

Tr791-204-01
Tr791-206-01
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Μεταφορά, στοίβαξη και αποθήκευση
Συσκεύασμα των στοιχείων σε
δέματα
1) Τοποθετήστε καδρόνια περ. 8,0 x 10,0 (Π x Υ) κάτω
από το εγκάρσιο προφίλ.
2) ∆έστε τα καδρόνια και το τελευταίο στοιχείο μαζί, με
τσέρκι.

Μεταφορά των στοιχείων
Dokamatic-Ιμάντας ανάρτησης 13,00m
Ο ιμάντας μεταφοράς 13,00m αποτελεί ένα πολύ
πρακτικό βοηθητικό μέσο για την εκφόρτωση και
φόρτωση από το φορτηγό, και για την ανύψωση και
μεταφορά στοιβαγμένων στοιχείων.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟIΗΣΗ
Η λεία επιφάνεια των στοιχείων με βαφή
φούρνου μειώνει την τριβή πρόσφυσης.
➤ Απαγορεύεται αυστηρώς η μεταφορά
στοιχείων με δέματα χωρίς Framax-Κωνικά
υποθέματα (2 τεμ. ανά θέση).
Εξαίρεση: Κατά τη μεταφορά με FramaxΣτοιχεία μεταφοράς δεν απαιτούνται κωνικά
υποθέματα.
3) Τοποθετήστε τα Framax-Κωνικά υποθέματα.
9764-279-01

D

A

9727-246-01

A Framax-Κωνικά υποθέματα

Τα κωνικά υποθέματα ασφαλίζουν τα στοιχεία
έναντι ολίσθησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ
➤ Στοιβάξτε το πολύ 8 στοιχεία το ένα πάνω
στο άλλο (αναλογούν σε μία στοίβα μαζί με
το ξύλο της βάσης ύψους περ. 110 cm).
4) Στερεώστε ολόκληρη τη στοίβα με ιμάντες.

Αν τα δέματα στοιχείων είναι τοποθετημένα
πολύ κοντά:
➤ Ανασηκώστε τα δέματα στοιχείων (π.χ. με
ορθογωνισμένο ξύλο (D) ), για να
δημιουργήσετε ελεύθερο χώρο για το
πέρασμα των ιμάντων ανάρτησης.
Προσοχή!
Προσέξτε τη σταθερότητα των δεμάτων
στοιχείων!
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟIΗΣΗ
➤ Μια ανύψωση είναι δυνατή όπως φαίνεται
εφόσον δεν υπάρχει η πιθανότητα
συνένωσης των ιμάντων ανάρτησης 13,00m
και μετατόπισης του φορτίου.
Μεγ. δυνατότητα ανάληψης φορτίου: 2000 kg

A

Προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας!
B
C

9727-245-01

A Framax-Κωνικά υποθέματα
B Ιμάντας
C Ξύλο βάσης
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Καλούπωμα τοιχίων

Framax-Στοιχείο μεταφοράς

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή:

Για την ασφαλή μεταφορά παλεταρισμένων στοιχείων
σε εργοτάξια, κλπ.

Η χαμηλότερη θέση της στοίβας επιτρέπεται να
αποτελείται από ένα μόνο στοιχείο.
∆ημιουργείτε στοίβες μόνο με στοιχεία ίδιου πλάτους.
Στις υψηλότερες θέσεις μπορείτε να τοποθετήσετε
στοιχεία "μισού πλάτους". Το σημαντικό είναι, το κάθε
στοιχείο να συγκρατείται από τουλάχιστον δύο
κυκλικά άκρα και να μην υπάρχουν ενδιάμεσα κενά.
∆εν επιτρέπεται η μεταφορά παλεταρισμένων
στοιχείων οι πλευρές των οποίων δεν είναι περασιά!
60

9727-431-01

90
90
90

45
135

A Framax-Στοιχείο μεταφοράς (αποτελείται από 4 κυκλικά άκρα)
B Αλυσίδα ανάρτησης ή Doka-Τετραπλή αλυσίδα ανάρτησης
3,20m

Προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας!

Τα τέσσερα κυκλικά άκρα του στοιχείου μεταφοράς
πιάνουν σταθερά τη στοίβα από όλες τις τέσσερις
πλευρές. ∆εν υπάρχει η πιθανότητα ολίσθησης
μεμονωμένων στοιχείων.
Πλεονεκτήματα:
● Τα ελαστικά άγκιστρα πιάνουν από κάτω στις
πατούρες των πλαισίων των στοιχείων και
εμποδίζουν την ακούσια αποσύνδεση των στοιχείων
μεταφοράς σε περίπτωση ελάττωσης της τάσης του
συρματόσχοινου.
● Η αυτόματη προσαρμογή μήκους του FramaxΣτοιχείου μεταφοράς επιφέρει την ομοιόμορφη
κατανομή του φορτίου.
● Η ανάρτηση και αποσύνδεση του Framax-Στοιχείου
μεταφοράς μπορεί να γίνει χωρίς προβλήματα από
ένα μόνο άτομο.
● ∆εν χρειάζεται ασφάλεια έναντι ολίσθησης με τα
Framax-Κωνικά υποθέματα.
Μέγ. βάρος μεταφοράς: 2000 kg / 4 κυκλικά άκρα

☞

Μέγ. ύψος στοίβας: 8 στοιχεία (συμπερ. ξύλο
βάσης)
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Doka-Τετραπλή αλυσίδα ανάρτησης 3,20m
Η Doka-Τετραπλή αλυσίδα ανάρτησης 3,20m είναι ένα
εξάρτημα ανάρτησης γενικής χρήσης:
● με το ενσωματωμένο άγκιστρο για τη μεταφορά
ξυλότυπων, πλατφόρμων και συσκευασιών
πολλαπλών χρήσεων.
Περισσότερες υποδείξεις βλ. κεφάλαιο "Τοποθέτηση
με τον γερανό".
● σε συνδυασμό με τον Framax πίρο μεταφοράς
5kN για τη μεταφορά παλεταρισμένων στοιχείων και
μεμονωμένων στοιχείων.

Framax-Πίρος μεταφοράς 5kN
με Doka-Τετραπλή αλυσίδα ανάρτησης 3,20m
Ο Framax-Πίρος μεταφοράς 5kN (A) σε συνδυασμό με
την Doka-Τετραπλή αλυσίδα ανάρτησης 3,20m (B)
χρησιμεύει στη μεταφορά μεμονωμένων στοιχείων ή
ολόκληρων παλεταρισμένων στοιχείων.
Μεταφορά δεμένων
παλεταρισμένων στοιχείων

Ανύψωση των στοιχείων από τη
στοίβα στοιχείων

B

9259-201-01

A

B

A
B

Η Doka-Τετραπλή αλυσίδα ανάρτησης 3,20m μπορεί
να προσαρμοστεί στη θέση του κέντρου βάρους
μικραίνοντας τις μεμονωμένες αλυσίδες.
Μέγ. φέρουσα ικανότητα Pmax:
μίας αλυσίδας
δύο αλυσίδων
τεσσάρων αλυσίδων

0°
1.400 kg
-

Γωνία με κλίση β
0°-30°
30°-45°
2.400 kg 2.000 kg
3.600 kg 3.000 kg

Προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας!

A

45°-60°
1.400 kg
2.120 kg

9259-203-01

9259-201-01

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟIΗΣΗ
➤ Απαγορεύεται αυστηρώς η μεταφορά
παλεταρισμένων στοιχείων χωρίς FramaxΚωνικά υποθέματα (2 τεμ. ανά θέση).
Μέγ. βάρος μεταφοράς:
500 kg / Framax πίρος μεταφοράς 5kN
Προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας!
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Αξιοποιήστε τα πλεονεκτήματα που σας
προσφέρουν οι Doka-Συσκευασίες πολλαπλών
χρήσεων στο εργοτάξιο.
Με τις συσκευασίες πολλαπλών χρήσεων, όπως
κιβώτια, παλέτες στοίβαξης και κάδους με πλέγμα
επιτυγχάνεται μια τάξη στο εργοτάξιο, μειώνεται ο
χρόνος αναζήτησης και διευκολύνεται η αποθήκευση
και η μεταφορά στοιχείων του συστήματος,
μικροεξαρτημάτων και εξοπλισμού.

Υποδιαιρέσεις κιβωτίου πολλαπλών χρήσεων
Το περιεχόμενο του κιβωτίου πολλαπλών χρήσεων
μπορεί να χωριστεί στις υποδιαιρέσεις του κιβωτίου
1,20m ή 0,80m.

A

Tr755-200-02

Doka-Συσκευασίες πολλαπλών
χρήσεων

Καλούπωμα τοιχίων

Doka-Κιβώτιο πολλαπλών χρήσεων
1,20x0,80m
Η ιδανική συσκευασία για όλα τα μικροεξαρτήματα:
● έχει μεγάλη διάρκεια ζωής
● παλετάρεται
● μεταφέρεται με ασφάλεια με τον γερανό
Στο κιβώτιο πολλαπλών χρήσεων παραδίδονται π.χ.:
● Framax-Ταχυσφιγκτήρας RU
● Framax-Σφιγκτήρας Uni
● Framax-Οδηγοί στερέωσης 0,90m
● Framax-Εξαρτήματα στερέωσης
● Framax-Μετωπικός συνδετήρας
● Framax-Σύνδεσμος Universal

A Ελάσματα για τη στερέωση της υποδιαίρεσης

Πιθανές υποδιαιρέσεις
Υποδιαιρέσεις κιβωτίου
πολλαπλών χρήσεων
1,20m
0,80m

σε οριζόντια
κατεύθυνση
μέγ. 3 τεμ.
--

Tr755-200-04

σε κατακόρυφη
κατεύθυνση
-μέγ. 3 τεμ.

Tr755-200-05

Μέγ. φέρουσα ικανότητα: 1500 kg
Προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας!
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Doka-Παλέτες συσκευασίας

Doka-Κιβώτιο μικροεξαρτημάτων

Η ιδανική συσκευασία για μεγάλα εξαρτήματα:
● έχει μεγάλη διάρκεια ζωής
● παλετάρεται
● μεταφέρεται με ασφάλεια με τον γερανό

Η πρακτική συσκευασία για αποθήκευση και μεταφορά:
● παλετάρεται
● μεταφέρεται με ασφάλεια με τον γερανό

Στην Doka-Παλέτα συσκευασίας 1,55x0,85m
παραδίδονται π.χ.:
● Framax-Εξωτερική γωνία 2,70m και 3,30m
● Υποστηρίγματα στοιχείων
● Framax-Πρόβολοι 90

Όλα τα τεμάχια σύνδεσης και αγκύρωσης μπορούν να
οργανωθούν μέσα σ’ αυτό το κιβώτιο και να
αποθηκευτούν ή να παλεταριστούν.
Με το σετ τροχών σύσφιξης B η συσκευασία
πολλαπλών χρήσεων μετατρέπεται σε ένα γρήγορο και
ευέλικτο μεταφορικό μέσο.

Στην Doka-Παλέτα συσκευασίας 1,20x0,80m
παραδίδονται π.χ.:
● Framax-Εξωτερικές γωνίες 1,35m
● Framax-Γωνίες με μεντεσέ 1,35m
● Framax-Οδηγοί στερέωσης 1,50m

Μεγ. δυνατότητα ανάληψης φορτίου: 1000 kg
Προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας!

Μέγ. φέρουσα ικανότητα: 1100 kg
Προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας!

Σετ τροχών B
Με το σετ τροχών σύσφιξης B η συσκευασία
πολλαπλών χρήσεων μετατρέπεται σε ένα γρήγορο και
ευέλικτο μεταφορικό μέσο.
Ιδανικό για ανοίγματα διέλευσης από 90 cm.

Με το σετ τροχών σύσφιξης B η συσκευασία
πολλαπλών χρήσεων μετατρέπεται σε ένα γρήγορο και
ευέλικτο μεταφορικό μέσο.

Το σετ τροχών σύσφιξης B μπορεί να συναρμολογηθεί
στις παρακάτω συσκευασίες πολλαπλών χρήσεων:
● Doka-Παλέτες συσκευασίας
● Doka-Κιβώτιο μικροεξαρτημάτων
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Καλούπωμα τοιχίων

Σημειώσεις
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Ξυλότυποι υποστυλωμάτων
Ξυλότυποι υποστυλωμάτων

Με τα Framax Xlife-Στοιχεία universal είναι δυνατή
μια ευέλικτη προσαρμογή σε διατομές έως 105 cm x
105 cm σε κάνναβο 5 cm.
Με ύψη στοιχείων 3,30 m, 2,70 m, 1,35 m και 0,90 m
μπορεί να επιτευχθεί κάνναβος σε ύψος ανά 45 cm.
Επιτρ. πίεση νωπού σκυροδέματος: 90 kN/m2

☞

Οι οπές του διάτρητου κάνναβου στην σανίδα
του ξυλότυπου των στοιχείων Universal που
έμειναν αχρησιμοποίητες κλείνουν με τις
Framax-Τάπες πλαισίου R 24,5.
Συνδυασμός των δύο πλατών στοιχείων
0,90m και 1,20m:
Μεγάλες ορθογώνιες διατομές μπορούν να
καλουπωθούν οικονομικά με συνδυασμό των
δύο αυτών στοιχείων.

9764-251-01

Οι διαστάσεις 30 cm, 45 cm, 60 cm και 90 cm μπορούν
να δημιουργηθούν και με τα Framax Xlife-Πλαισιωτά
στοιχεία και τις Framax-εξωτερικές γωνίες (Επιτρ.
πίεση νωπού σκυροδέματος: 80 kN/m2).
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Ξυλότυποι υποστυλωμάτων

Κατασκευή ξυλότυπων υποστυλωμάτων
Καλούπωμα / Ξεκαλούπωμα

9727-248-01

Καλούπωμα:
➤ Προσυναρμολογήστε τους μισούς ξυλότυπους σε
οριζόντια θέση.
➤ Ασφαλίστε τον πρώτο μισό ξυλότυπο με
υποστηρίγματα στοιχείων και στη συνέχεια
αποσυνδέστε τον από τον γερανό.
➤ Συνδέστε τον δεύτερο μισό ξυλότυπο με τον πρώτο
μισό ξυλότυπο και στη συνέχεια αποσυνδέστε τον
από τον γερανό.

☞

Ξεκαλούπωμα:
➤ Αρχικά αγκιστρώστε τον μισό ξυλότυπο χωρίς
υποστηρίγματα στον γερανό, αποσυνδέστε τη
σύνδεση με τον δεύτερο μισό ξυλότυπο, ανυψώστε
τον και αποθηκεύστε τον ενδιάμεσα σε οριζόντια
θέση.
➤ Αγκιστρώστε τον μισό ξυλότυπο στον γερανό,
αποσυνδέστε την αγκύρωση εδάφους των
υποστηριγμάτων στοιχείων και μεταφέρετε τον μισό
ξυλότυπο.

● Για την ακριβή ευθυγράμμιση του ξυλότυπου
υποστυλωμάτων προτιμάται η παραπάνω
απεικονιζόμενη διάταξη των
υποστηριγμάτων στοιχείων.
● Ασφαλίζετε πάντα τους διαιρεμένους
ξυλότυπους με υποστηρίγματα στοιχείων για
να μην ανατρέπονται.
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Framax Xlife-Στοιχείο universal 0,90m
C D
A
C D

35
30
25
20
15
10

B

H

E

9727-361-01

40 45 50 55 60 65 70 75

A

9727-364-01

Παράδειγμα: Υποστύλωμα 20 x 60 cm
E Framax-Τριγωνικό πηχάκι όψεων

2,70m

1,35m

0,90m
4

4
4

8
4

8
8

4

8

16

4

8
8
8
16
8
16
16
8
16
24
8
16
24
8
16
16
24
16
16
24
24
16
16

4
4
4
4

4

4

4
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4
4
4

4
4

4

4
8

8
4
4

4
4
8

4
8
4
4
8
4
8

8
4
8
4
8
4

4
4

4
8

4

4
8

4
4
8
4
4
4

12

4
4
8

Ροζέτα 15,0 (D)

0,90m
1,35m
1,80m
2,25m
2,70m
3,15m
3,30m
3,60m
4,05m
4,20m
4,50m
4,65m
4,95m
5,10m
5,40m
5,55m
5,85m
6,00m
6,30m
6,45m
6,60m
6,75m
6,90m
7,20m
7,35m
7,50m
7,65m
7,80m
7,95m
8,10m

3,30m

Σύνδεσμος
Universal (C)

Ύψος
ξυλότυπου
(H)

Στοιχεία Universal (A)

Ταχυσφιγκτήρας
RU (B)

Κατάλογος απαραίτητων υλικών για στοιχεία Universal 0,90m

8
8
16
16
16
24
20
24
24
28
32
28
32
36
32
36
40
36
40
44
40
40
44
48
44
48
48
52
48
48

8
8
16
16
16
24
20
24
24
28
32
28
32
36
32
36
40
36
40
44
40
40
44
48
44
48
48
52
48
48

Μισός ξυλότυπος με πλατφόρμα

Μισός ξυλότυπος χωρίς
πλατφόρμα

Υποστηρίγματα στοιχείων

Υποστηρίγματα στοιχείων

340

540

Eurex
60 550

➀
➀
➀
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

340

540

Eurex
60 550

➀
➀
➀
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2➁
2➁
2➁
2➁
2➁
2➁
2➁

Τα αριθμητικά στοιχεία του Πίνακα δίνουν τις
ποσότητες των υλικών που χρειάζονται.
➀ Υποστήριξη στοιχείων από το εργοτάξιο.
➁ Eurex 60 550 απαιτείται μόνο στον μισό ξυλότυπο
(μια πλευρά).
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Ξυλότυποι υποστυλωμάτων

Framax Xlife-Στοιχείο universal 1,20m
C D

a
A

H

B

E
C
D
9764-272-01

A

Παράδειγμα: Υποστύλωμα 90 x 90 cm
a ... 10 έως 105 cm σε κάνναβο των 5 cm

9764-272-02

E Framax-Τριγωνικό πηχάκι όψεων

2,70m

1,35m

0,90m
4
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4
4
4
4
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4
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4
4
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4
4
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4
8

8
4
4

4
4
8

4
8
4
4
8
4
8

8
4
8
4
8
4

4
4

4
8

4

4
8

4
4
8
4
4
4

12

4
4
8

Ροζέτα 15,0 (D)

0,90m
1,35m
1,80m
2,25m
2,70m
3,15m
3,30m
3,60m
4,05m
4,20m
4,50m
4,65m
4,95m
5,10m
5,40m
5,55m ➂
5,85m ➂
6,00m ➂
6,30m ➂
6,45m ➂
6,60m ➂
6,75m ➂
6,90m ➂
7,20m ➂
7,35m ➂
7,50m ➂
7,65m ➂
7,80m ➂
7,95m ➂
8,10m ➂

3,30m

Σύνδεσμος
Universal (C)

Ύψος
ξυλότυπου
(H)

Στοιχεία Universal (A)

Ταχυσφιγκτήρας
RU (B)

Κατάλογος απαραίτητων υλικών για στοιχεία Universal 1,20m

8
8
16
16
16
24
20
24
24
28
32
28
32
36
32
36
40
36
40
44
40
40
44
48
44
48
48
52
48
48

8
8
16
16
16
24
20
24
24
28
32
28
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36
32
36
40
36
40
44
40
40
44
48
44
48
48
52
48
48

Τα αριθμητικά στοιχεία του Πίνακα δίνουν τις
ποσότητες των υλικών που χρειάζονται.
➀ Υποστήριξη στοιχείων από το εργοτάξιο.
➁ Eurex 60 550 απαιτείται μόνο στον μισό ξυλότυπο
(μια πλευρά).
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Μισός ξυλότυπος με πλατφόρμα

Μισός ξυλότυπος χωρίς
πλατφόρμα

Υποστηρίγματα στοιχείων

Υποστηρίγματα στοιχείων

340

540

Eurex
60 550

➀
➀
➀
3
3
3
3
3
3
3

340

540

Eurex
60 550

➀
➀
➀
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2➁
2➁
2➁
2➁
2➁
2➁
2➁
2➁
2➁
2➁

➂ Ο (μισός) ξυλότυπος πρέπει να διαχωρίζεται από την
πλατφόρμα κολώνας πριν μεταφερθεί (μέγ. ύψος
ξυλότυπου κατά την κοινή μεταφορά ενός μισού
ξυλότυπου με Στοιχείο universal 1,20m και πλατφόρμα
κολώνας 150/90cm: 5,40 m).
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με Framax-Εξωτερικές γωνίες και Framax Xlife-Πλαισιωτά
στοιχεία
Οι διαστάσεις 30 cm, 45 cm, 60 cm και 90 cm μπορούν
να δημιουργηθούν και με Framax-Εξωτερικές γωνίες
και Framax Xlife-Πλαισιωτά στοιχεία.

Υλικά κατασκευής

Επιτρ. πίεση νωπού σκυροδέματος: 80 kN/m2
C

A

H

B

B

9727-366-01

D
C

A
9727-365-01

A Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο (μέγ. 60cm)
B Framax-Εξωτερική γωνία
C Framax-Ταχυσφιγκτήρας RU

Παράδειγμα: Framax-Εξωτερικές γωνίες 2,70m με Framax
Xlife-Πλαισιωτά στοιχεία 0,45x2,70m

D Τριγωνική προσθήκη

☞
☞

Για υποστυλώματα διαστάσεων 90 cm
χρησιμοποιούνται αντί για ταχυσφιγκτήρες
κωνικό βλήτρο και σφηνάκι.
Μην λιπαίνετε ή γρασάρετε τις σφηνωτές
συνδέσεις.

Framax-Κωνικό βλήτρο RA 7,5
επιτρ. δύναμη εφελκυσμού στην εγκάρσια οπή του
Framax Xlife-Πλαισιωτού στοιχείου: 25,0 kN

B

Ύψος
στοιχείου
(H)
1,35m
2,70m
3,30m
Ύψος
στοιχείου
(H)
1,35m
2,70m
3,30m

Framax Xlife-Πλαισιωτό
στοιχείο (A)
3,30m 2,70m 1,35m
4
4
4

Framax-Εξωτερική γωνία
(B)
3,30m 2,70m 1,35m
4
4
4

Ταχυσφιγκτήρας RU
ή
κωνικό βλήτρο με σφηνάκι
(C)
16
32
40

Στοιχεία σε τεμάχια
A

C
D

9727-367-01

A Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 0,90m
B Framax-Εξωτερική γωνία
C Framax-Κωνικό βλήτρο RA 7,5
D Framax-Σφηνάκι R
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Doka-Πλατφόρμα κολώνας 150/90cm
Περιγραφή προϊόντος

Μεταφορά, στοίβαξη και
αποθήκευση
Οι πλατφόρμες κολώνας της Doka είναι
προσυναρμολογημένες και μεταφέρονται και
αποθηκεύονται διπλωμένες εύκολα – δεν υπάρχει η
πιθανότητα πλευρικής μετατόπισης.

A

Στοίβα με 7 πλατφόρμες κολώνας

∆ιπλωμένη μονή πλατφόρμα

a
C

c d

B

c
b

E

9719-203-01

cm

a

c

cm

90

A Πίσω στηθαίο

9727-387-01

B Πλαϊνό στηθαίο
C Πίσω σημείο ανάρτησης γερανού
D Ασφαλιστικό κλειδί (μπλε) = μπροστινό σημείο ανάρτησης
γερανού
E Πρόσθετο σημείο ανάρτησης γερανού (κόκκινο) σε θέση
αναμονής

kN/m2

kg/m2)

Επιτρ. κινητό φορτίο: 1,5
(150
Κατηγορία φορτίου 2 κατά EN 12811-1:2003

Σημαντικότερα χαρακτηριστικά:
● Αυτή η προκατασκευασμένη πλατφόρμα, άμεσης
εφαρμογής για άνετη και ασφαλή εργασία σε
ξυλότυπους υποστυλωμάτων μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ανεξαρτήτως της διατομής των
υποστυλωμάτων.
- για Framax Xlife: 25x25cm έως 105x105cm
- για Alu-Framax Xlife: 25x25cm έως 60x60cm
● Πιο απλή και γρήγορη μεταφορά με τον γερανό χάρη
στα σημεία ανάρτησης που είναι βυθισμένα στο
δάπεδο. Ανά υποστύλωμα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο μία πλατφόρμα κολώνας.
● Χάρη στη δυνατότητα γρήγορης σύνδεσης και
αποσύνδεσης, η πλατφόρμα μπορεί κατά τη
σκυροδέτηση να μεταφερθεί από ξυλότυπο σε
ξυλότυπο. Για αυτό το λόγο αρκεί μία πλατφόρμα για
περισσότερους ξυλότυπους υποστυλωμάτων.
● Τα ανατρεπόμενα πλαϊνά στηθαία παρέχουν μία
πρακτική δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα.
Και τα δύο πλαϊνά στηθαία μπορούν να ασφαλιστούν
σε ανοιχτή ή κλειστή θέση.

e

c c

c

150

c

D

9727-381-01

a ... 183 cm
b ... 225 cm
c... 28,6 cm
d... 24,8 cm
e... 53 cm

Κατασκευή
➤ Ανασηκώστε τα πλαϊνά στηθαία.

Η ασφάλιση γίνεται αυτόματα.
➤ Ανασηκώστε τα πίσω στηθαία.

Η ασφάλιση γίνεται αυτόματα.
Η πλατφόρμα κολώνας είναι τώρα έτοιμη για χρήση.
Υπόδειξη:
Για να τη διπλώσετε διπλώνετε πρώτα τα πίσω στηθαία
και στη συνέχεια τα πλαϊνά.
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Μεταφορά της πλατφόρμας
➤ Αγκιστρώστε τον γερανό στα σημεία που
υποδεικνύονται.

➤ Κατά την ανύψωση της πλατφόρμας με τον
τετραπλό αναρτήρα στο ασφαλιστικό κλειδί (D) η
πλατφόρμα απασφαλίζεται αυτόματα.

C

D

C
D
C

D

D

9727-383-01

9744-207-01

C Πίσω σημείο ανάρτησης γερανού
D Μπροστινό σημείο ανάρτησης γερανού

Πρόσθετο σημείο ανάρτησης γερανού
(κόκκινο) σε θέση αναμονής.
➤ Αναρτήστε την πλατφόρμα κολώνας στον ξυλότυπο.

Μεταφορά της πλατφόρμας μαζί με
τον ξυλότυπο
Για να κερδίσουμε χρόνο με τον γερανό μπορεί η DokaΠλατφόρμα κολώνας να μεταφερθεί μαζί με τον
ξυλότυπο:
➤ Μεταφέρετε πάντα μόνο μισούς
ξυλότυπους.
➤ Μέγ. ύψος ξυλότυπων κατά την κοινή
μεταφορά:
- 8,10 m σε στοιχεία Uni 0,90m
- 5,40 m σε στοιχεία Uni 1,20m
➤ Αναρτήστε την πλατφόρμα στον ξυλότυπο (με τον
ίδιο τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο
"Μεταφορά της πλατφόρμας").
➤ Μετακινήστε την πρόσθετη ανάρτηση (E) από θέση
αναμονής σε θέση εφαρμογής. Σωστή θέση = Κλίση
προς τα εμπρός προς τον ξυλότυπο.

E
9727-385-01
9727-275-01

Η ακριβής ανάρτηση γίνεται ευκολότερη με τη
βοήθεια σχοινιών οδήγησης.

➤ Στερέωση της πρόσθετης ανάρτησης με τον σύρτη
(F) στην κάτω πλευρά της πλατφόρμας.

➤ Μετά την ανάρτηση της πλατφόρμας κολώνας στον
ξυλότυπο αποσυνδέστε τον τετραπλό αναρτήρα.

9727-384-01

Το ασφαλιστικό κλειδί (D) πέφτει προς τα κάτω στην
αρχική του θέση και ασφαλίζει την πλατφόρμα
αυτόματα έναντι ακούσιας εξόδου.
88

F

9727-277-01

D

Βεβαιωθείτε ότι ο σύρτης έχει ασφαλίσει στην
μπροστινή θέση.
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Ξυλότυποι υποστυλωμάτων

➤ Ασφαλίστε τον μισό ξυλότυπο χωρίς την πλατφόρμα
με πρόσθετα υποστηρίγματα στοιχείων.
➤ Αγκιστρώστε τον γερανό στα σημεία που
υποδεικνύονται.

C
C
C

E

E

9744-208-01

C Πίσω σημείο ανάρτησης γερανού
E Πρόσθετο σημείο ανάρτησης γερανού

9727-389-01

Κατά τη διαδικασία αυτή η πλατφόρμα μπορεί να
παραμείνει στον ξυλότυπο.

Απομάκρυνση της πλατφόρμας από τον
ξυλότυπο
➤ Ασφαλίστε ξανά τον σύρτη (F) στην πίσω θέση και
μετακινήστε την πρόσθετη ανάρτηση στη θέση
αναμονής.
➤ Αγκιστρώστε τον γερανό στα σημεία που
υποδεικνύονται στην παράγραφο "Μεταφορά της
πλατφόρμας".
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Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής με σύστημα σκάλας
πρόσβασης

2,70-3,00 m

>3,00-5,10 m

>5,10-7,40 m

>7,40-8,10 m

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

1

1

2

2

2

3

3

1

1

2

2

2

3

3

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

2

3

4

5

>7,95-8,10 m

>7,80-8,10 m

1

Μισός ξυλότυπος
χωρίς πλατφόρμα
>6,75-7,95 m

>6,60-7,80 m

Κλωβός εξόδου
σκάλας XS
Κλωβός σκάλας
XS 1,00m

>5,40-6,60 m

Κλωβός σκάλας

5,00-5,40 m

Μισός ξυλότυπος
με πλατφόρμα

2

5,55-6,75 m

Σύνδεσμος XS
πλατφόρμας
ξυλοτύπου
κολώνας
Σύνδεσμος XS
Framax/AluFramax
FramaxΣύνδεσμος
Universal 10-16cm
Ροζέτα 15,0
Σκάλα συστήματος
XS 4,40m
Επέκταση σκάλας
XS 2,30m

5,00-5,55 m

Πλατφόρμα +
σκάλα

Μισός ξυλότυπος
χωρίς πλατφόρμα

>5,70-8,10 m

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟIΗΣΗ
➤ Οι Σκάλες XS επιτρέπεται να
χρησιμοποιούνται μόνο μαζί με το σύστημα
και όχι ως απλές σκάλες.

Μισός ξυλότυπος
με πλατφόρμα
>3,60-5,70 m

Υπόδειξη:
Κατά τη διαμόρφωση του συστήματος σκάλας
πρόσβασης πρέπει να τηρείτε τις εκάστοτε εθνικές
διατάξεις.

Απαραίτητο υλικό

2,70-3,60 m

Το σύστημα σκάλας πρόσβασης XS αποτελεί σε
συνδυασμό με την πλατφόρμα κολώνας 150/90cm
βοήθημα ασφαλούς ανόδου σε ξυλότυπους
υποστυλωμάτων:
● κατά την ανάρτηση/αφαίρεση των μισών ξυλότυπων
● κατά το άνοιγμα/κλείσιμο των μισών ξυλότυπων
● κατά την τοποθέτηση του οπλισμού
● κατά τη σκυροδέτηση

2

3

4

5

Tr625-200-01
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Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Προετοιμασία μισών ξυλότυπων
Σημαντική υπόδειξη:
➤ Προσέξτε τη σωστή διάταξη των στοιχείων.

➤ Ευθυγραμμίστε τον σύνδεσμο XS Framax/AluFramax με την σκάλα και στερεώστε τον στο
χαμηλότερο προφίλ αγκύρωσης με FramaxΣύνδεσμο Universal 10-16cm και ροζέτα 15,0.

Tr625-215-01

☞

Ξυλότυποι υποστυλωμάτων

B

➤ Προσυναρμολογήστε τους μισούς ξυλότυπους σε
οριζόντια θέση.

A
Tr625-209-01

C

Μισός ξυλότυπος χωρίς πλατφόρμα κολώνας
Συναρμολόγηση συστήματος σκάλας πρόσβασης
σε οριζόντια τοποθετημένο μισό ξυλότυπο.
➤ Στερεώστε τον σύνδεσμο XS Framax/Alu-Framax
στο υψηλότερο προφίλ αγκύρωσης με FramaxΣύνδεσμο Universal 10-16cm και ροζέτα 15,0.
➤ Τοποθετήστε τη σκάλα στην μπροστινή θέση με το
βλήτρο προώθησης. Ασφαλίστε το βλήτρο
προώθησης με τον αυτοασφαλιζόμενο κοχλία.
C
A
a

Tr625-212-01

B

E
D

A Σύνδεσμος XS Framax/Alu-Framax
B Framax-Σύνδεσμος Universal 10-16cm
C Ροζέτα 15,0

➤ Για ύψη ξυλότυπων πάνω από 5,10 m πρέπει να
στερεώσετε με τον ίδιο τρόπο έναν πρόσθετο
σύνδεσμο XS Framax/Alu-Framax περίπου στη
μέση του υποστυλώματος.
Ο συνδετήρας αυτός εμποδίζει την ταλάντωση του
συστήματος σκάλας πρόσβασης.
➤ Τραβήξτε έξω το βλήτρο προώθησης, σηκώστε τα
δύο ασφαλιστικά κλειδιά και περάστε την σκάλα.
➤ Κλείστε τα ασφαλιστικά κλειδιά, τοποθετήστε ξανά το
βλήτρο προώθησης και ασφαλίστε το με τον
αυτοασφαλιζόμενο κοχλία.
F

- στην μπροστινή θέση (a)
A Σύνδεσμος XS Framax/Alu-Framax

F

B Framax-Σύνδεσμος Universal 10-16cm
C Ροζέτα 15,0
D Σκάλα
E Βλήτρο προώθησης

b
Tr625-205-01

a

E

- στην μπροστινή θέση (a) σε μία σκάλα
- στην πίσω θέση (b) στην τηλεσκοπική περιοχή (2 σκάλες)
E Βλήτρο προώθησης
F Ασφαλιστικό κλειδί

Περισσότερες πληροφορίες για τη συναρμολόγηση της
σκάλας και για τον κλωβό σκάλας βλ. κεφάλαιο
"Σύστημα σκάλας πρόσβασης".

Μισός ξυλότυπος με πλατφόρμα κολώνας
Η συναρμολόγηση της πλατφόρμας κολώνας και του
συστήματος σκάλας πρόσβασης γίνεται σε όρθια
τοποθετημένο ξυλότυπο υποστυλωμάτων.
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Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife
D Σύνδεσμος XS πλατφόρμας ξυλοτύπου κολώνας

Προσυναρμολόγηση

H Βλήτρο προώθησης

➤ Προσυναρμολογήστε το σύστημα σκάλας
πρόσβασης XS και την πλατφόρμα κολώνας
150/90cm ενώ βρίσκονται σε οριζόντια θέση στο
έδαφος και ανυψώστε τα με την Doka-Τετραπλή
αλυσίδα ανάρτησης 3,20m στον όρθια
τοποθετημένο μισό ξυλότυπο. (λίγο πριν την
πρόσβαση μικρύνετε τις 2 από τις 4 αλυσίδες κοντά
στην τοποθέτηση κατά περίπου 5 κρίκους)

Ανύψωση ξυλοτύπου
➤ Τοποθετήστε τον μισό ξυλότυπο χωρίς πλατφόρμα
κολώνας με τη βοήθεια του γερανού.

G

Tr625-201-01

A

E

G1

F

B
D

F
F

C

9764-263-01

C

A Doka-Πλατφόρμα κολώνας 150/90cm
B Σκάλα συστήματος XS 4,40m
C Επέκταση σκάλας XS 2,30m
D Σύνδεσμος XS πλατφόρμας ξυλοτύπου κολώνας
E Κλωβός εξόδου σκάλας XS
F Κλωβός σκάλας XS 1,00m

➤ Ασφαλίστε τον μισό ξυλότυπο με δύο
υποστηρίγματα στοιχείων έναντι πτώσης (στερέωση
βλ. κεφάλαιο "Βοηθητικά εξαρτήματα"), αφού τον
ασφαλίσετε αποσυνδέστε τον από τον γερανό.

G Doka-Τετραπλή αλυσίδα ανάρτησης 3,20m
G1 με κοντές αλυσίδες

➤ Στερεώστε τον σύνδεσμο XS πλατφόρμας
ξυλοτύπου κολώνας με τις συνοδευτικές βίδες στην
Doka-Πλατφόρμα κολώνας 150/90cm.
➤ Τοποθετήστε τη Σκάλα συστήματος XS 4,40m με
τους αναρτήρες προς τα κάτω πάνω στο Συνδετήρα
XS.
➤ Περάστε το βλήτρο προώθησης στην ράβδο που
ενδείκνυται για το ύψος του υποστυλώματος και
ασφαλίστε το περιστρέφοντάς το.
Tr625-203-01

D
c

A

B
H
b
a
d

a ... ∆ιάτρηση για ύψος υποστυλώματος 2,70 m
b ... ∆ιάτρηση για ύψος υποστυλώματος 3,00 m
c ... ∆ιάτρηση για ύψος υποστυλώματος πάνω από 3,30 m
d ... Πρόσθετη διάτρηση για ειδικές εφαρμογές
A Doka-Πλατφόρμα κολώνας 150/90cm
B Σκάλα συστήματος XS 4,40m
92
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Σύνδεση μισών ξυλότυπων
➤ Τοποθετήστε τον δεύτερο μισό ξυλότυπο με τη
βοήθεια του γερανού.

Ξυλότυποι υποστυλωμάτων

➤ Συναρμολογήστε τον κάτω σύνδεσμο XS
Framax/Alu-Framax όπως φαίνεται στον μισό
ξυλότυπο χωρίς πλατφόρμα κολώνας.
➤ Για ύψη ξυλότυπων πάνω από 5,70 m πρέπει να
στερεώσετε με τον ίδιο τρόπο έναν πρόσθετο
σύνδεσμο XS Framax/Alu-Framax περίπου στη
μέση του υποστυλώματος.
Ο συνδετήρας αυτός εμποδίζει την ταλάντωση του
συστήματος σκάλας πρόσβασης.
➤ Αναρτήστε την έτοιμη πλατφόρμα κολώνας μαζί με
το σύστημα σκάλας πρόσβασης στον ξυλότυπο
υποστυλωμάτων.

9764-264-01

➤ Κλείστε τους μισούς ξυλότυπους.
➤ Ασφαλίστε τον μισό ξυλότυπο με τρία
υποστηρίγματα στοιχείων έναντι πτώσης (στερέωση
βλ. κεφάλαιο "Βοηθητικά εξαρτήματα"), αφού τον
ασφαλίσετε αποσυνδέστε τον από τον γερανό.

9764-265-01

➤ Ασφαλίστε τη σκάλα στους συνδέσμους XS
Framax/Alu-Framax.
➤ Μετά την ανάρτηση της πλατφόρμας κολώνας στον
ξυλότυπο αποσυνδέστε τον τετραπλό αναρτήρα.
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Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Ξεκαλούπωμα και μεταφορά
Πρώτος μισός ξυλότυπος
➤ Αγκιστρώστε τον αναρτήρα του γερανού στον μισό
ξυλότυπο με την πλατφόρμα κολώνας.
➤ Αποσυνδέστε την αγκύρωση των υποστηριγμάτων
στοιχείων από το έδαφος.
➤ Αποσυνδέστε τα συνδετήρια εξαρτήματα από τον
δεύτερο μισό ξυλότυπο και διαχωρίστε τους μισούς
ξυλότυπους.

∆εύτερος μισός ξυλότυπος
➤ Αγκιστρώστε τον αναρτήρα του γερανού στον όρθιο,
υποστηριζόμενο μισό ξυλότυπο.
➤ Αποσυνδέστε την αγκύρωση των υποστηριγμάτων
στοιχείων από το έδαφος.
➤ Τοποθετήστε τον μισό ξυλότυπο που οδηγήθηκε
στον γερανό για καθαρισμό και ασφαλίστε τον.

ΠΡΟΣΟΧΗ
➤ Κατά το ξεκαλούπωμα με τον γερανό
χρειάζεται προσοχή ώστε να μην
αποσυναρμολογηθούν τα στοιχεία.
Χρησιμοποιήστε κατάλληλα εργαλεία όπως
π.χ. ξύλινες σφήνες ή εργαλεία
ευθυγράμμισης.
➤ Τοποθετήστε τον μισό ξυλότυπο που οδηγήθηκε
στον γερανό για καθαρισμό και ασφαλίστε τον.

9764-266-01

Μεταφορά του μισού ξυλότυπου μαζί με την
πλατφόρμα βλ. κεφάλαιο "Μεταφορά της πλατφόρμας
μαζί με τον ξυλότυπο".
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Κυκλικοί ξυλότυποι

Κυκλικοί ξυλότυποι
Κυκλικοί ξυλότυποι

Γρήγορο κυκλικό καλούπωμα – με τις FramaxΛαμαρίνες διαμόρφωσης τόξων μπορείτε να
τοποθετήσετε τους πλαισιωτούς ξυλότυπους σε
καμπύλες!
Με τις Framax-Λαμαρίνες διαμόρφωσης τόξων και τα
στοιχεία των πλαισιωτών ξυλότυπων Framax Xlife
μπορούν να κατασκευαστούν κυκλικά τοιχία με
πολυγωνικό σχήμα.
Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν να
χρησιμοποιηθούν όλα τα υπάρχοντα Framax

Xlife-Πλαισιωτά στοιχεία καθώς και όλα τα εξαρτήματα
όπως τα υποστηρίγματα στοιχείων και οι σκαλωσιές
σκυροδέτησης του Framax Xlife-Προγράμματος
κάνοντας το καλούπωμα πολύ οικονομικό.
Έτσι το κυκλικό καλούπωμα με Framax-Λαμαρίνες
διαμόρφωσης τόξων της Doka για κυκλικές κατασκευές
από μπετόν είναι πολύ γρήγορο και οικονομικό.
Επιτρ. πίεση νωπού σκυροδέματος: 50 kN/m2

9727-250-01
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Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Τοποθέτηση του κυκλικού ξυλότυπου
Συνδυάζοντας τις Framax-Λαμαρίνες διαμόρφωσης
τόξων με τα Framax Xlife-Πλαισιωτά στοιχεία μπορούν
να καλουπωθούν κυκλικές κατασκευές της επιθυμητής
ακτίνας.

☞

Framax-Λαμαρίνες διαμόρφωσης
τόξων

Ελάχιστη εσωτερική ακτίνα: 1,80 m

Ύψη

Όπως και για καλούπωμα τοιχίων αρκεί για τη σύνδεση
των Framax-Λαμαρίνων διαμόρφωσης τόξων με τα
Framax Xlife-Πλαισιωτά στοιχεία ο Ταχυσφιγκτήρας
RU – και ένα σφυρί.

2,70 m

Πλάτη
1,35 m

a

0,20 m

E

9727-432-01

A

b

B

0,25 m

C

9727-433-01

c

0,30 m

9727-435-01

9727-469-01

9727-434-01

D

9727-247-01

a ... 20 cm, b ... 25 cm, c ... 30 cm

A Framax-Λα µαρ. δια µόρφωσης τόξων
B Framax-Κύριο έλασμα RD 0,40m
C Framax-Ταχυσφιγκτήρας RU

Πλάτος Λαμαρίνας διαμόρφωσης τόξων ανάλογα με τη
χρήση:
● 0,20 m
- Λαμαρίνα διαμόρφωσης εσωτερικών τόξων
- Λαμαρίνα διαμόρφωσης εξωτερικών τόξων (για
προσαρμογή μήκους)
● 0,25 m
- Λαμαρίνα διαμόρφωσης εξωτερικών τόξων
● 0,30 m
- Λαμαρίνα διαμόρφωσης εξωτερικών τόξων

D Γωνιακή πλακέτα αγκύρωσης 12/18 με πεταλούδα 15,0
E Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο
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Κυκλικοί ξυλότυποι

Παράδειγμα καλουπώματος
● Είδος κατασκευής: Στρογγυλή δεξαμενή
● Εσωτερική ακτίνα κατασκευής: 3,00 m
● Πάχος τοιχίου: 0,20 m
25

25

20
25

25

25

25
20

20

20
20

20

25
20

25
A

20
D

20

25

20

20

25
20
25

20
20

20

25

20

20

20

20

25

20

25
20

20
25

25
20

20
20

20

25

25

20

20
20

25

20

20

20

25
25

25
20
C

25

25

9727-436-01

B

25

Απλοποιημένη απεικόνιση, χωρίς λεπτομέρειες αγκύρωσης και
Υποστηρίγματα στοιχείων.
A Framax-Λα µαρ. δια µόρφωσης τόξων 0,20m (για το εσωτερικό
καλούπωμα)
B Framax-Λα µαρ. δια µόρφωσης τόξων 0,25m (για το εξωτερικό
καλούπωμα
C Framax-Λα µαρ. δια µόρφωσης τόξων 0,20m (για την
προσαρμογή του μήκους, με ομοιόμορφη κατανομή στην
περίμετρο)
D Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 0,45m (Υπόδειξη: εσωτερικά
και εξωτερικά χρησιμοποιούνται πάντα στοιχεία ίδιων
διαστάσεων)
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Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Λαμαρίνες διαμόρφωσης τόξων και
αγκύρωση

a

F

Κλείσιμο ενός κυκλικού ξυλότυπου
Οι επιφάνειες που υπολείπονται για να κλείσει ένας
πλήρης κυκλικός ξυλότυπος μπορούν να
κατασκευαστούν με διάφορους τρόπους.

☞

Χρησιμοποιείτε περιμετρικά όσον το δυνατόν
περισσότερα στοιχεία ίδιου πλάτους.
● Για να έχουμε μία όσο το δυνατόν πιο
ομοιόμορφη κατανομή φορτίου στο κύριο
έλασμα RD 0,40m, πρέπει τα στοιχεία που
βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο να έχουν
μέγιστη απόκλίση ενός κάνναβου κανονικού
πλάτους.
● Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση μετάβασης σε
ευθύγραμμο τοίχο και σε μετωπικούς
ξυλότυπους.

☞

Στον κυκλικό ξυλότυπο είναι ιδιαιτέρως
σημαντικό να διασφαλιστεί ομοιόμορφη
σκυροδέτηση.

E

G

D
H

C
B
A

Συμπληρώματα με Framax
Xlife-Πλαισιωτά στοιχεία

9727-437-01

a ... μέγιστη μετατόπιση φουρκέτας = ± 2,5 cm
A Φουρκέτα 15,0mm
B Πεταλούδα 15,0
C Γωνιακή πλακέτα αγκύρωσης 12/18

A

D Framax-Λα µαρ. δια µόρφωσης τόξων

B
9727-439-01

E Αγκύριο
F Κύριο έλασμα RD 0,40m

A Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο π.χ. 0,45m

G Ταχυσφιγκτήρας RU

B Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο π.χ. 0,60m

H Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο

☞

C

C Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο π.χ. 0,90m

Σε περίπτωση μεγαλύτερης μετατόπισης της
φουρκέτας επιλέξτε το αμέσως μεγαλύτερο
μέγεθος Λαμαρίνας διαμόρφωσης τόξων.

Συμπληρώματα με ξύλινες σφήνες
A

B

Κατά τη ρύθμιση των Framax-Λαμαρίνων
διαμόρφωσης πρέπει η περιστροφή στα επάνω
και κάτω αγκύρια να γίνεται ομοιόμορφα!

D

Λεπτομέρειες για τη στερέωση του κύριου
ελάσματος RD 0,40m:
9727-438-01

B

A

C

A Ξύλινη σφήνα
B Framax-Σφιγκτήρας Uni
C

C Γωνιακή πλακέτα αγκύρωσης 12/18 + πεταλούδα 15,0
9727-440-01

D Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο

A Κύριο έλασμα RD 0,40m
B Υποδοχή και στήριγμα για το κύριο έλασμα RD 0,40m
C Framax-Λα µαρ. δια µόρφωσης τόξων
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Κυκλικοί ξυλότυποι

Προσδιορισμός του μεγ. πλάτους στοιχείου
Σχηματικό διάγραμμα ακτίναςκαμπύλης για τα διάφορα πλάτη
στοιχείων
Με το διάγραμμα μπορεί να προσδιοριστεί το μεγ.
πλάτος των στοιχείων σε σχέση με την ακτίνα και την
επιτρεπόμενη απόκλιση του τόξου.
5

135
4

Καμπύλη (Απόκλιση τόξου) [cm]

A

3

90
B

2

60
45
1

0

9727-100

30

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Ακτίνα [m]
A Ελάχιστο πάχος τοιχίου = 20 cm
B Ελάχιστο πάχος τοιχίου = 15 cm
B ιδανική καμπύλη τόξου (εσωτερική ακτίνα)
A

C Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο

Παράδειγμα:
● Ακτίνα: 6,0 m
● επιτρεπ. απόκλιση τόξου: 1,0 cm
=> μεγ. πλάτος στοιχείου: 60 cm

a

b
9731-204-01

C

B

a ... Εξωτερική απόκλιση
b ... Εσωτερική απόκλιση
A ιδανική καμπύλη τόξου (εξωτερική ακτίνα)
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Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Προσδιορισμός κατανομής στοιχείων
Παράδειγμα

Κατασκευή:
Εσωτερική ακτίνα [cm]:

580

Εξωτερική ακτίνα [cm]:

600

Επιτρεπ. απόκλιση τόξου [cm]:

1,0

Μήκος καλουπωμένου τοιχίου [cm]:

911 (1/4 της εσωτερικής περιμέτρου)

Πλάτος στοιχείου:
● Προσδιορισμός του πλάτους στοιχείου μέσω της κατασκευαστικής ακτίνας και της
επιτρεπόμενης απόκλισης τόξου στο σχηματικό διάγραμμα ακτίνας-καμπύλης.

Πλάτος στοιχείου = 60 cm

Πλάτος Λαμαρίνας διαμόρφωσης τόξων για τον εσωτερικό ξυλότυπο:
● Τοποθετείτε στον εσωτερικό ξυλότυπο γενικά τη Λαμαρίνα διαμόρφωσης τόξων 0,20m.

Πλάτος Λαμαρίνας διαμόρφωσης τόξων =
20 cm

Aριθμός ελασμάτων και στοιχείων για εσωτερικό καλούπωμα:
● ( Μήκος καλουπωµένου τοιχίου – πλάτος στοιχείου ) / ( πλάτος στοιχείου + 20 ) = ...

( 911 - 60 ) / ( 60 + 20 ) = 10,64

● Αριθµός Λαµαρίνας διαµόρφωσης τόξων = Στρογγυλεµένο αποτέλεσµα

Αριθµός Λαµαρίνας διαµόρφωσης τόξων =
11

● Αριθµός στοιχείων = Αριθµός Λαµαρίνας διαµόρφωσης τόξων + 1

Αριθµός στοιχείων = 12

Πλάτη λαμαρινών διαμόρφωσης και αριθμός εξωτερικών ξυλότυπων:
● ( Εξωτερική ακτίνα / Εσωτερική ακτίνα ) · ( Πλάτος στοιχείου + 20 ) - Πλάτος στοιχείου = ...

( 600 / 580 ) · ( 60 + 20 ) - 60 = 22,76 cm

● Επιλέξτε την επόμενη μικρότερη λαμαρίνα διαμόρφωσης ως λαμαρίνα διαμόρφωσης "Τύπου Πλάτος λαμαρίνας διαμόρφωσης "Τύπου
A" = 20 cm
A".
● Υπολογίστε τη διαφορά.

∆ιαφορά = ( 22,76 cm - 20 cm ) = 2,76 cm

● Αριθμός λαμαρινών διαμόρφωσης· ( 1 - ( ∆ιαφορά / 5 ) ) = ...

11 · ( 1 - ( 2,76 / 5 ) ) = 4,93

● Αριθμός λαμαρινών διαμόρφωσης "Τύπου A" = Στρογγυλοποίηση αποτελέσματος

Αριθμός λαμαρινών διαμόρφωσης "Τύπου
A" = 5

● Αριθμός λαμαρινών διαμόρφωσης "Τύπου Β" = Αριθμός λαμαρινών διαμόρφωσης - Αριθμός Αριθμός λαμαρινών διαμόρφωσης "Τύπου
λαμαρινών διαμόρφωσης "Τύπου A" = ...
Β" = 11 - 5 = 6
● Επιλέξτε ως "Τύπου Β" την επόμενη μεγαλύτερη λαμαρίνα διαμόρφωσης.

100

Πλάτος λαμαρίνας διαμόρφωσης "Τύπου
Β" = 25 cm
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Κυκλικοί ξυλότυποι

Tοποθέτηση και ευθυγράμμιση / Πλατφόρμα σκυροδέτησης /
Μεταφορά
Τοποθέτηση και ευθυγράμμιση
Τα Υποστηρίγματα στοιχείων σταθεροποιούν τους
ξυλότυπους απέναντι σε ανεμοπιέσεις και παράλληλα
τους ευθυγραμμίζουν.

Μεταφορά
9727-251-01

Η ασφάλιση με πίρους επιτρέπει στον ξυλότυπο να
μεταφερθεί με τον Framax-Αναρτήρα (A) σε καμπύλη.

Σημαντική υπόδειξη:
Τα στοιχεία του ξυλότυπου όταν τοποθετούνται
πρέπει να είναι σε κάθε φάση των εργασιών
ασφαλισμένα έτσι ώστε να μην μπορούν να
ανατραπούν!Τηρείτε τους ισχύοντες
κανονισμούς ασφαλείας!

Περισσότερες πληροφορίες βλ. κεφάλαιο "Βοηθητικά
εξαρτήματα".

Πλατφόρμα σκυροδέτησης
Με τους Framax-Πρόβολους 90 (A) μπορεί να
δημιουργηθεί μια πλατφόρμα σκυροδέτησης γενικής
χρήσης.

9727-349-01

☞

☞

A

● Το μέγιστο μήκος της μεταφερόμενης
μονάδας εξαρτάται μεταξύ άλλων και από
την καθορισθείσα διάσταση της ακτίνας.
● Σε μεγάλες μεταφερόμενες μονάδες πρέπει
να δίνεται μεγάλη προσοχή στην ακαμψία
του συνόλου.
● Αποφύγετε το πλάγιο τράβηγμα χρησιμοποιείτε μακριές αλυσίδες ανάρτησης
(γωνία κλίσης β: μέγ. 30°).
● Προσέξτε την αντιολισθητική ασφάλεια των
Framax-Αναρτήρων!

Περισσότερες πληροφορίες βλ. κεφάλαιο "Τοποθέτηση
με τον γερανό".
Προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας!
9727-442-01

A

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. κεφάλαιο
"Πλατφόρμες σκυροδέτησης με μεμονωμένους
πρόβολους".
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Σημειώσεις
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Καλούπωμα θεμελίων

Καλούπωμα θεμελίων
Καλούπωμα θεμελίων

ή όρθια στοιχεία. Για τη σύνδεση αρκούν
ταχυσφιγκτήρες και ένα σφυρί. Οι προσαρμογές
μήκους και οι γωνίες αντιμετωπίζονται εύκολα όπως
στα κανονικά τοιχία. Τα πρακτικά πρόσθετα
εξαρτήματα διευκολύνουν πολύ την εργασία.

9727-269-01

Τα Framax Xlife-Πλαισιωτά στοιχεία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε θεμέλια.
Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι με τα ίδια στοιχεία
μπορεί να συνεχιστεί το καλούπωμα των τοιχίων. Τα
θεμέλια μπορούν να καλουπωθούν γρήγορα με πλάγια
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Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Κατασκευή ξυλότυπων θεμελίων
Ύψος σκυροδέτησης έως 0,90 m

Πλάγια στοιχεία
Αγκύρωση
● επάνω: με φουρκέτα 15,0mm και ροζέτα 15,0
● κάτω: με Framax-Οδηγό στερέωσης ξυλότυπων
θεμελίων και Doka-∆ιάτρητη ταινία
Έτσι μπορούν να κατασκευαστούν όλα τα πάχη τοιχίου
σε κάνναβο 5 cm.

Για στοιχεία πλάτους έως 0,90 m ο οδηγός στερέωσης
ξυλότυπων θεμελίων επιτρέπει την αγκύρωση σε
μπετόν.
Οδηγός στερέωσης ξυλότυπων θεμελίων
2 τεμ. ανά στοιχείο

Στοιχείο 0,90x2,70m
A
B

A

C
B
D

9727-207-01

A Framax-Οδηγός στερέωσης ξυλότ. θεμελίων

9727-369-01

B Doka-∆ιάτρητη ταινία 50x2,0mm 25m (παραμένει στο μπετόν)
B

Η επιτρεπόμενη φόρτιση για ένα σημείο αγκύρωσης
με τον Framax-Οδηγό στερέωσης ξυλότ. θεμελίων και
την Doka-∆ιάτρητη ταινία είναι 12 kN.

C
A

D

Doka-∆ιάτρητη ταινία 50x2,0mm 25m
b

9727-370-01

b

a

9731-224-01

Z

a ... 18 mm
b ... 50 mm
Z ... Απαραίτητο μήκος: Πάχος τοιχίου + 40 cm

E

A Framax-Οδηγός στερέωσης ξυλότ. θεμελίων
B Φουρκέτα 15,0mm
C Ροζέτα 15,0
D Doka-∆ιάτρητη ταινία
E Ξύλινη αντιστήριξη

Στοιχείο 0,45x2,70m + 0,30x2,70m

9727-372-01
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Καλούπωμα θεμελίων

μέγ. ύψος σκυροδέτησης 1,20 m
Οι οδηγοί στερέωσης ξυλότυπων θεμελίων
στερεώνονται με τον Framax-Πίρο σύνδεσης 4-8cm
στα ενσωματωμένα προφίλ των στοιχείων 1,35x2,70m.
Η επάνω αγκύρωση γίνεται με την Framax-Γωνία
στερέωσης φουρκέτας.

Στοιχείο 2,70m
Στοιχείο 3,30m

Οδηγός στερέωσης
ξυλότυπων θεμελίων
3 τεμ.
4 τεμ.

Γωνία στερέωσης
φουρκέτας
2 τεμ.
2 τεμ.

Στοιχείο 1,35x2,70m
E

C

B
C

A
D
9727-374-01

E
F
C
B
G

a

A
D

9727-375-01

a ... max. 120 cm
A Framax-Οδηγός στερέωσης ξυλότ. θεμελίων
B Framax-Πίρος σύνδεσης 4-8cm
C Ροζέτα 15,0
D Doka-∆ιάτρητη ταινία
E Framax-Γωνία στερέωσης φουρκέτας
F Φουρκέτα 15,0mm
G Ξύλινη αντιστήριξη
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Πλάγια στοιχεία σε στενά φρεάτια

Όρθια στοιχεία ύψους 1,35 m

Η διαμόρφωση της επάνω αγκύρωσης με την FramaxΓωνία στερέωσης φουρκέτας έχει σαν αποτέλεσμα:
● Η φουρκέτα πιάνεται πάνω από το στοιχείο (όχι
μέσα στο σκυρόδεμα)
● Ελεύθερη επιλογή των αποστάσεων αγκύρωσης

Στο παράδειγμα που παρουσιάζεται αρκεί μία
φουρκέτα στο ύψος.
D

Framax-Γωνία στερέωσης φουρκέτας

A

B
C

B

C

A

9727-376-01

9727-208-01

D
A

A Framax-Γωνία στερέωσης φουρκέτας
B Φουρκέτα 15,0mm
C Ροζέτα 15,0

B

C

Γωνία στερέωσης φουρκέτας
2 τεμ. ανά στοιχείο

Framax-Γωνία στερέωσης φουρκέτας:
Μέγ. βάρος μεταφοράς: 15 kN

9727-377-01

A Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 1,35x1,35m

Για να μην βρωμίσουν οι επάνω φουρκέτες
συνιστάται η χρήση πλαστικών σωλήνων
22mm.
Σε πολύ στενά φρεάτια μπορεί η κάτω φουρκέτα να
αντικατασταθεί με μια αντιστήριξη.

B Φουρκέτα 15,0mm
C Ροζέτα 15,0
D Ξύλινη αντιστήριξη

☞

Προσέχετε στη διαμόρφωση της ξύλινης
αντιστήριξης!

A
B
C
D

E

9727-378-01

A Framax-Γωνία στερέωσης φουρκέτας
B Φουρκέτα 15,0mm
C Ροζέτα 15,0
D Ξύλινη αντιστήριξη
E Αντιστήριξη
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Καλούπωμα θεμελίων

Αντιστήριξη στοιχείων
Με τη βοήθεια του συνδετήριου ξύλου και μιας ξύλινης
σανίδας από εργοτάξιο μπορείτε να αντιστηρίξετε τα
στοιχεία με ασφάλεια.
Συνδετήριο ξύλο
A

9727-380-01

B

A
B
C

9727-379-01

A Συνδετήριο ξύλο
B Framax-Εξάρτημα στερέωσης
C Ξύλινη σανίδα
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Γενικά

Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Χρήση σε ξυλότυπους δοκών
Γενικά

Η χρησιμοποίηση γωνιάς στερέωσης φουρκέτας για
το πιάσιμο της άνω και κάτω φουρκέτας έχει σαν
αποτέλεσμα:
● Αγκύρωση πάνω ή κάτω από το στοιχείο χωρίς φουρκέτα στο σκυρόδεμα
● Ελεύθερη επιλογή των αποστάσεων αγκύρωσης
Αριθμός φουρκετών ανά μήκος στοιχείου 2,70m:
Φουρκέτα επάνω
Φουρκέτα κάτω

Ύψος δοκαριού
έως 90 cm
έως 135 cm
2 τεμ.
2 τεμ.
2 τεμ.
3 τεμ.

Framax-Γωνία στερέωσης φουρκέτας:
Μέγ. βάρος μεταφοράς: 15 kN
Παράδειγμα με στοιχείο 0,90x2,70m
B C D

E

A

G

F

9764-289-01

H

A Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 0,90x2,70m
B Framax-Γωνία στερέωσης φουρκέτας
C Φουρκέτα 15,0mm
D Ροζέτα 15,0
E Ξύλινη αντιστήριξη
F Σανίδα ξυλότυπου
G Doka-∆οκάρι H20
H Πύργοι σκαλωσιάς (π.χ. Staxo 100)
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Γενικά

Alu-Framax Xlife σε συνδυασμό με Framax Xlife
Alu-Framax Xlife με το χέρι
Σε πολύπλοκες κατόψεις ή όπου δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί γερανός, το Alu-Framax Xlife
καλουπώνει άψογα.

9731-334-01

9727-252-01

Framax Xlife για μεγάλες επιφάνειες
με τον γερανό
Οι Doka-Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife
αποτελούν τους ιδανικούς ξυλότυπους για το
καλούπωμα μεγάλων επιφανειών με τον γερανό.

Συνδυάζοντας το Framax Xlife με το Alu-Framax Xlife
είναι δυνατός ο διαχωρισμός σε περιοχές χρήσης του
γερανού και περιοχές όπου το καλούπωμα γίνεται με τα
χέρια και έτσι απλοποιείται οργανωτικά η ροή των
εργασιών στο εργοτάξιο.
Θέση των αγκυρώσεων:
Όταν ένα Alu-Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο
τοποθετείται δίπλα σε ένα Framax Xlife-Πλαισιωτό
στοιχείο, πρέπει να αγκυρώνεται πάντα στο Framax
Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο!
Συνδυάζοντας το Framax Xlife με το AluFramax Xlife πρέπει να τηρείτε τα στατικά
στοιχεία που περιλαμβάνονται στις
πληροφορίες για τον χρήστη "Doka-Πλαισιωτοί
ξυλότυποι Alu-Framax Xlife".

9727-253-01

☞
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Framax Xlife σε συνδυασμό με . . .
Doka-Σύστημα αναρρίχησης MF

Doka-Σύστημα αυτοαναρρίχησης

Το Doka-Σύστημα αναρρίχησης MF αποδεικνύει τις
πολύπλευρες δυνατότητες εφαρμογής του σε όλες τις
ψηλές κατασκευές. Οι ξυλότυποι και η σκαλωσιές
αναρρίχησης είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους και
μπορούν να μεταφερθούν με τον γερανό ως ενιαία
μονάδα.

Χάρη στη σύνθετη δομή τους, τα συστήματα
αυτοαναρρίχησης χωρίς γερανό προσφέρουν για κάθε
τύπο έργου μια αποδοτική λύση για την εκτέλεση.
Οι ξυλότυποι και οι σκαλωσιές αναρρίχησης είναι
συνδεδεμένες μεταξύ τους και μπορούν να
μεταφερθούν υδραυλικά ως ενιαία μονάδα.

D

E
B

A

9727-446-01

C

A Πρόβολος αναρρίχησης MF240
B Μονάδα αναρρίχησης MF
C Κρεμαστή πλατφόρμα MF75 5,00m

9727-447-01

Προσέξτε τις αντίστοιχες πληροφορίες για τον
χρήστη!

D Framax-Πρόβολος 90
E Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο

∆ιαβάστε τις πληροφορίες για τον χρήστη
"Σύστημα αναρρίχησης MF"!
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Doka-Αναδιπλώσιμες πλατφόρμες
Χάρη στην υψηλή αντοχή αυτών των πλατφόρμων
εργασίας και προστασίας μπορεί ο ξυλότυπος να
τοποθετηθεί με ασφάλεια πάνω στις αναδιπλώσιμες
πλατφόρμες.
Με λίγα ακόμα τυποποιημένα στοιχεία μετατρέπεται η
πλατφόρμα εργασίας σας σε σύστημα αναρρίχησης, με
το οποίο μπορείτε να μεταφέρετε τον ξυλότυπο και την
πλατφόρμα σε μία φάση.
Ιδιαίτερα οικονομικό και γρήγορο για καλουπώματα
ψηλών τοιχίων.

Γενικά

Πλαίσιο αντιστήριξης Universal F

E

A

C

C

B

B
D

D

A
9727-448-01

9727-445-01

A Doka-Αναδιπλώσιμη πλατφόρμα
B Υποστήριγμα στοιχείων
C Framax-Πλατφόρμα για ρίξιμο μπετόν
D Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο

A Πλαίσιο αντιστήριξης universal F 4,50m
B πλαίσιο προσάρτησης F 1,50m
C Σωλήνας
D Αγκύρωση εφελκυσμού
E Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο

Πλαίσιο αντιστήριξης Variabel

Προσέξτε τις πληροφορίες για τον χρήστη
"Αναδιπλώσιμη πλατφόρμα K" ή "Σύστημα
Αναρρίχησης K"!
F

Doka-Πλαίσια αντιστήριξης
Με το Doka-Πλαίσιο αντιστήριξης Universal F ή
Doka-Πλαίσιο αντιστήριξης Variabel μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τα συμπαγή Framax Xlife-Πλαισιωτά
στοιχεία και ως μονόπλευρους ξυλότυπους τοιχίων.

A

C
E

D

B

9727-444-01

A Μεταλλικό έλασμα WU14
B Έλασμα πολλαπλών χρήσεων WS10 Top50 2,00m
C Μοχλός αντιστήριξης 12 3,00m
D Σωλήνας
E Αγκύρωση εφελκυσμού
F Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο

Προσέξτε τις πληροφορίες για τον χρήστη
"Doka-Πλαίσια αντιστήριξης"!
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Γενικά

Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Σημειώσεις
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Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Γενικά

Χρήση αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος
Framax Xlife-Στοιχείο univ. SCC
0,90x2,70m

Χρήση ως μετωπικός
ξυλότυπος

Χρήση ως ξυλότυπος
τοιχίου

Το Framax Xlife-Στοιχείο univ. SCC επιτρέπει την
τοποθέτηση αυτοσυμπυκνούμενου μπετόν. Το
σκυρόδεμα εγχύνεται μέσω της ειδικής γκιλοτίνας και
εξαναγκάζεται σε άνοδο λόγω πίεσης.

270

100.0

35.0

155.0

100.0

57.5

17.5

90

57.5

17.5

50.0

TR527-200-01

9764-245-01

TR527-200-01

Ενσωματωμένη σύνδεση γκιλοτίνας για τον
σωλήνα της αντλίας

52.3

TR527-200-01

∆ιαστάσεις σε cm
Ίδιες διαστάσεις και λειτουργίες με το Framax Xlife-Στοιχείο universal
0,90x2,70m.

Πλεονεκτήματα:
● Σκυροδέτηση από κάτω
● ∆εν απαιτείται δόνηση
● Σκυροδέτηση τοιχίων σε υπάρχουσες πλάκες
● Ο ξυλότυπος λερώνει ελάχιστα
● Απαιτούνται ελάχιστες πλατφόρμες σκυροδέτησης
● Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ξυλότυπος τοιχίων
και μετωπικός
Προσέξτε τις οδηγίες συναρμολόγησης και
εφαρμογής "Framax-Στοιχείο univ. SCC
0,90x2,70m"!

☞
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Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε
σε ειδικό τεχνικό της Doka.
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Γενικά

Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Καθαρισμός και φροντίδα
H υψηλής ποιότητας βαφή φούρνου του πλαισίου
και η ειδική επικάλυψη της Xlife-σανίδας μειώνουν
κατά πολύ τις δαπάνες καθαρισμού.

Καθαρισμός

Ξύστρα σκυροδέματος
Για την απομάκρυνση υπολειμμάτων σκυροδέματος
συνιστούμε τη διπλή ξύστρα Xlife και μια σπάτουλα.

Αμέσως μετά τη σκυροδέτηση
➤ Απομακρύνετε τα υπολείμματα του σκυροδέματος
από την πίσω πλευρά του ξυλότυπου με νερό (χωρίς
προσθήκη άμμου).
Αμέσως μετά το ξεκαλούπωμα
➤ Καθαρίστε τους ξυλότυπους με σύστημα
καθαρισμού υψηλής πίεσης και ξύστρα.
9727-015

Συσκευή καθαρισμού
Σύστημα καθαρισμού υψηλής πίεσης

Περιγραφή λειτουργίας:

Η ειδική επικάλυψη της Xlife-σανίδας επιτρέπει τον
καθαρισμό και με σύστημα καθαρισμού υψηλής
πίεσης.

Tr741-200-02

A

B

Tr741-200-01

A Λεπίδα για σκληρές ακαθαρσίες
9764-278-01

Προσέξτε τα παρακάτω:
● Ισχύς συσκευής: 200 έως και 300 bar
● Προσέξτε την απόσταση της δέσμης και την
ταχύτητα:
- Όσο περισσότερη η πίεση, τόσο μεγαλύτερη
πρέπει να είναι και η απόσταση της δέσμης και
συνεπώς μεγαλύτερη η ταχύτητα.
● Χρησιμοποιείτε με προσοχή στην περιοχή του
αρμού σιλικόνης:
- Πολύ υψηλή πίεση οδηγεί σε καταστροφή του
αρμού σιλικόνης.
- Μην αφήνετε τη δέσμη πολύ χρόνο σε ένα σημείο.

B Λεπίδα για ελαφριές ακαθαρσίες

Υπόδειξη:
Μην χρησιμοποιείτε μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα,
συρμάτινες βούρτσες, τροχούς λείανσης ή βούρτσες
τριψίματος.

Λιπαντικά μέσα
Πριν από κάθε σκυροδέτηση
➤ Περάστε μια πολύ λεπτή, ομοιόμορφη και πλήρη
στρώση λιπαντικού μέσου ξεκαλουπώματος στη
σανίδα ξυλότυπου και στις μετωπικές πλευρές
(αποφύγετε ίχνη μέσου ξεκαλουπώματος στη
σανίδα ξυλότυπου)!
Η υπερβολική δόση επηρεάζει αρνητικά την
επιφάνεια του σκυροδέματος.
∆οκιμάστε πρώτα τη σωστή ποσότητα και
χρήση του αντικολλητικού υγρού επάνω σε
κάποιο τεμάχιο που δεν είναι ιδιαίτερο
σημαντικό για την κατασκευή.
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Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Γενικά

Επεξεργασία
● Όχι κτυπήματα με σφυρί στα προφίλ των πλαισίων

9727-013

● Μην χρησιμοποιείτε στον ξυλότυπο καρφιά
μεγαλύτερα από 60 mm

A

9727-012

A μέγ. l=60 mm

● Μην αφήνετε τα στοιχεία να πέφτουν ή να
ανατρέπονται

9727-468-01

● Σύνολα στοιχείων επιτρέπεται να στοιβάζονται το
ένα πάνω στο άλλο, μόνο αν παρεμβάλλονται
ενδιάμεσα ξύλινοι τάκοι (A) .
A

9764-243-01

Έτσι αποφεύγεται ο τραυματισμός των σανίδων του
ξυλότυπου από τα συνδετικά εξαρτήματα.
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Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Μελέτη ξυλοτύπων με Tipos
Οργάνωση εργασιών
καλουπώματος με το πρόγραμμα
Tipos-Doka

Πάντα με τη σωστή ποσότητα
ξυλότυπων και εξαρτημάτων

Tο πρόγραμμα Tipos σχεδιάσθηκε ειδικά για σας,
που θέλετε να οργανώσετε τις εργασίες σας με το
σύστημα Doka. Ουσιαστικά πρόκειται για το ίδιο
εργαλείο που χρησιμοποιούν και οι δικοί μας
τεχνικοί στο καλούπωμα πλακών και τοιχείων.

Απλό στη χρήση, γρήγορο και
σίγουρο αποτέλεσμα
Το απλό στη χρήση περιβάλλον λειτουργίας του σας
επιτρέπει να δουλεύετε γρήγορα και αποτελεσματικά.
Από τη σχεδίαση της κάτοψης μέχρι και τον τελικό
έλεγχο του ξυλότυπου έχετε πάντα το μεγάλο
πλεονέκτημα, ότι κερδίζετε χρόνο.
Ένα πλήθος παραδειγμάτων από την πράξη
εξασφαλίζει την οικονομικότερη και αρτιότερη τεχνική
λύση στο πρόβλημα καλουπώματος, που σας
απασχολεί. Ετσι δουλεύετε με αίσθημα ασφαλείας και
βέβαια μειωμένο κοστολόγιο.
Μπορείτε να δουλέψετε αμέσως με πίνακες
προμέτρησης ποσοτήτων, κατόψεις, προσόψεις, τομές
και προοπτικά. Η εξαιρετικά λεπτομερής επεξεργασία
των σχεδίων προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στό χρήστη.

Οι πίνακες ποσοτήτων, που συντάσσονται αυτόματα, μεταφέρονται
και σε άλλα προγράμματα για περαιτέρω επεξεργασία.

Οι ξυλότυποι και τα εξαρτήματα που προμηθεύεστε ή
αντικαθιστάτε την τελευταία στιγμή κοστίζουν συνήθως
περισσότερο. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει πλήρεις
πίνακες προμέτρησης ποσοτήτων καταργώντας έτσι
τους αυτοσχεδιασμούς, αποτρέπει έγκαιρα τις
οικονομικές υπερβάσεις και διαχειρίζεται τα αποθέματα
σας με τον καλύτερο τρόπο.

Το Tipos-Doka με Framax Xlife ενδείκνυται μεταξύ
άλλων για:
● κατανομή των πλαισιωτών στοιχείων
● απαραίτητες επεκτάσεις
● συμπληρώματα και εξαρτήματα
● σκαλωσιές σκυροδέτησης, προστατευτικά στηθαία
κ.λπ.

Παράδειγμα λεπτομερούς απεικόνισης ξυλότυπου και πλατφόρμας,
τόσο σε κάτοψη, όσο και σε τρισδιάστατο.
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Γενικά

Προσφορές Σέρβις Doka
Doka-Υπηρεσία συντήρησης
εξοπλισμού

Εκπαίδευση πελατών Doka

Για να είναι οι ξυλότυποι σας πάντα έτοιμοι για
το επόμενο έργο

Οι εργασίες καλουπώµατος έχουν το υψηλότερο
κόστος από όλες τις εργασίες µπετόν στο εργοτάξιο. Οι
ξυλότυποι νέας τεχνολογίας βοηθούν στη συµπίεση
του κόστους. Απαραίτητη προϋπόθεση όµως είναι και
η βελτίωση της γενικότερης ροής των εργασιών
καλουπώµατος.
Για να το επιτύχετε δεν αρκούν µόνον καλύτεροι
ξυλότυποι. Θα πρέπει να γνωρίζετε και πως
χρησιµοποιούνται. Για τον σκοπό αυτό η Doka έχει
καταρτίσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα για όλους
όσους τους χρησιμοποιούν και τους βοηθά στην
αύξηση της απόδοσης και τη θεαµατική µείωση του
κόστους.
Στις εκπαιδεύσεις πελατών Doka γίνεται επίσης
αναφορά στον ιδανικό εξοπλισμό καλουπιών από
πλευρά τεχνικής ασφάλειας και από πλευρά χειρισμού,
με αποτέλεσμα την αύξηση εργασιακής ασφάλειας στο
εργοτάξιο.
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της Doka αξίζει της
προσοχής σας.
Η πλησιέστερη Doka-αντιπροσωπεία θα σας
πληροφορήσει ευχαρίστως για το συγκεκριµένο
πρόγραµµα.

Η υπηρεσία συντήρησης εξοπλισμού της Doka
αναλαμβάνει για σας ευχαρίστως τον έλεγχο, τον
καθαρισμό και τη συντήρηση των Πλαισιωτών
ξυλότυπών σας Doka. Οι ειδικευμένοι συνεργάτες της
υπηρεσίας αυτής επαναφέρουν με ειδικές συσκευές
ταχύτατα και οικονομικά τους ξυλότυπους σας στην
αρχική τους μορφή.
Το πλεονέκτημά σας: Έχετε πάντα έτοιμους
ξυλότυπους για τοποθέτηση, οι οποίοι τώρα έχουν
και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Εκτός αυτού: μόνο με καλά συντηρημένους
ξυλότυπους επιτυγχάνετε τέλειες επιφάνειες μπετόν.
Οι ξυλότυποι σας καθαρίζονται σχολαστικά σε
μοντέρνες εγκαταστάσεις με μεθόδους που
εξοικονομούν ενέργεια και με τεχνικές φιλικές προς το
περιβάλλον.
Κατόπιν τα στοιχεία ελέγχονται για να διαπιστωθεί αν
εμφανίζουν φθορές και αν συμφωνούν με τις αρχικές
τους τυπικές διαστάσεις και εφόσον χρειαστεί
συντηρούνται. Αν η επιφάνεια του ξυλότυπου είναι
κατεστραμμένη, αυτή επισκευάζεται ή αντικαθίσταται.
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Μαθήµατα καλουπώµατος που αποφέρουν
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Συνοπτικός πίνακας

Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife
[kg]

Είδος Nr.

210,0
126,5
91,5
77,7
61,5
106,3
68,5
50,5
41,0
31,8
259,3
154,5
114,7
97,9
78,5

588100500
588102500
588104500
588106500
588108500
588110500
588112500
588114500
588116500
588118500
588221500
588222500
588223500
588224500
588225500

[kg]

Είδος Nr.

Συνοπτικός ξυλότυποι
Doka-Σύστημα
Πλαισιωτοί
πίνακας
καλουπώματος
Framax Xlife
τοιχίων

Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 1,35x2,70m
Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 0,90x2,70m
Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 0,60x2,70m
Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 0,45x2,70m
Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 0,30x2,70m
Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 1,35x1,35m
Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 0,90x1,35m
Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 0,60x1,35m
Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 0,45x1,35m
Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 0,30x1,35m
Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 1,35x3,30m
Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 0,90x3,30m
Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 0,60x3,30m
Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 0,45x3,30m
Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 0,30x3,30m
Framax Xlife-Element

Γαλβανισμένο, βαφής φούρνου
Ειδικοί μοχλοί αντιστήριξης T10 από
355,0 έως 540,0 cm κατόπιν παραγγελίας!

Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 2,70x2,70m
Framax Xlife-Element 2,70x2,70m

416,0 588109500

Γαλβανισμένο

Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 2,70x3,30m
Framax Xlife-Element 2,70x3,30m

514,2 588608500

Γαλβανισμένο

Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 0,55x2,70m
Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 0,55x1,35m
Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 0,55x3,30m
Framax Xlife-Element

87,0 588105500
46,5 588115500
107,5 588131500

Γαλβανισμένο, βαφής φούρνου
Γωνίες με γκρι σήμανση

Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 2,40x2,70m
Framax Xlife-Element 2,40x2,70m

370,0 588103500

Γαλβανισμένο

Framax Xlife-Στοιχείο universal 0,90x2,70m
Framax Xlife-Στοιχείο universal 0,90x1,35m
Framax Xlife-Στοιχείο universal 0,90x0,90m
Framax Xlife-Στοιχείο universal 0,90x3,30m
Framax Xlife-Uni-Element

148,0
79,3
63,0
182,6

588122500
588124500
588120500
588228500

Γαλβανισμένο, βαφής φούρνου
Γωνίες με μπλε σήμανση

Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 2,40x3,30m
Framax Xlife-Element 2,40x3,30m

484,9 588606500

Γαλβανισμένο

Framax Xlife-στοιχείο universal 1,20x2,70m
Framax Xlife-στοιχείο universal 1,20x1,35m
Framax Xlife-στοιχείο universal 1,20x0,90m
Framax Xlife-στοιχείο universal 1,20x3,30m
Framax Xlife-Uni-Element

225,8
116,7
91,5
276,7

588601500
588603500
588604500
588671500

Γαλβανισμένο, βαφής φούρνου
Γωνίες με μπλε σήμανση
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[kg]
Framax Xlife-Στοιχείο univ. SCC 0,90x2,70m

Συνοπτικός πίνακας

Είδος Nr.

170,3 588119500

Framax Xlife-Uni-Element SCC 0,90x2,70m
Γαλβανισμένο, βαφής φούρνου

[kg]
Framax-Γωνία με μεντεσέ A 2,70m
Framax-Γωνία με μεντεσέ A 1,35m
Framax-Scharnierecke A

Είδος Nr.

52,8 588134000
27,4 588135000

Χρώματος μπλε φούρνου

Framax-Υποδοχή πανέλου για σκυροδέτηση SCC
Framax-Spindelaufsatz SCC

10,0 588121000

Γαλβανισμένο
Mήκος: 48 cm
∆ιάμετρος: 27 cm

Εξάρτημα σκυροδέτησης πανέλου D125 SCC
Sperrschieber D125 SCC

Framax-Συμπληρωματική λαμαρίνα R30 2,70m
Framax-Συμπληρωματική λαμαρίνα R30 1,35m
Framax-Συμπληρωματική λαμαρίνα R30 0,90m
Framax-Ausgleichsblech R30

43,0 588140000
21,4 588142000
14,4 588144000

Χρώματος μπλε φούρνου
Πλάτος: 38 cm

18,0 588127000

Γαλβανισμένο
Mήκος: 18 cm
Πλάτος: 33 cm
Ύψος: 27 cm

Framax Xlife-Εσωτερική γωνία 2,70m
Framax Xlife-Εσωτερική γωνία 1,35m
Framax Xlife-Εσωτερική γωνία 3,30m
Framax Xlife-Innenecke

97,0 588130500
51,2 588132500
117,9 588229500

Γαλβανισμένο, βαφής φούρνου

Framax-Λαμαρ. διαμόρφωσης τόξων 0,20x2,70m
Framax-Λαμαρ. διαμόρφωσης τόξων 0,25x2,70m
Framax-Λαμαρ. διαμόρφωσης τόξων 0,30x2,70m
Framax-Λαμαρ. διαμόρφωσης τόξων 0,20x1,35m
Framax-Λαμαρ. διαμόρφωσης τόξων 0,25x1,35m
Framax-Λα µαρ. δια µόρφωσης τόξων 0,30x1,35m
Framax-Bogenblech

56,5
63,5
67,4
30,3
32,3
34,8

588235000
588236000
588237000
588238000
588239000
588240000

Γαλβανισμένο, βαφής φούρνου

Framax-Εξωτερική γωνία 2,70m
Framax-Εξωτερική γωνία 1,35m
Framax-Εξωτερική γωνία 3,30m
Framax-Außenecke

47,0 588126000
23,5 588128000
58,0 588227000

Framax-Κύριο έλασμα RD 0,40m

8,7 588189000

Framax-Stahlwandriegel RD 0,40m
Mπλε ακρυλικής βαφής

Γαλβανισμένο

Framax-Γωνία ξεκαλουπώματος I 2,70m
Framax-Γωνία ξεκαλουπώματος I 1,35m
Framax-Γωνία ξεκαλουπώματος I 3,30m
Framax-Ausschalecke I

171,0 588675000
90,0 588614000
209,9 588676000

Γαλβανισμένο, βαφής φούρνου

Framax-Γωνία με μεντεσέ I 2,70m
Framax-Γωνία με μεντεσέ I 1,35m
Framax-Γωνία με μεντεσέ I 3,30m
Framax-Scharnierecke I

102,3 588136000
55,4 588137000
125,5 588610000

Χρώματος μπλε φούρνου

Framax-Μοχλός ξεκαλουπώματος I
Framax-Ausschalspindel I

3,2 588618000

Γαλβανισμένο
Ύψος: 25 cm
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Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife
[kg]

Framax μοχλός ξεκαλουπώματος I με καστάνια
Framax-Ausschalspindel I mit Ratsche
Γαλβανισμένο
Ύψος: 24,8 cm

Framax-Ταχυσφιγκτήρας RU
Framax-Schnellspanner RU

Είδος Nr.

5,5 588653000

3,3 588153400

Framax-Ausgleichsspanner

Framax-Universalverbinder 10-16cm
Γαλβανισμένο
Mήκος: 26 cm

Framax-Σφηνάκι R

0,20 588155000

Framax-Κωνικό βλήτρο RA 7,5
Framax-Keilbolzen RA 7,5

5,3 588168000

Υποστήριγμα στοιχείων 340

30,2 588246000

Elementstütze 340
αποτελείται από:

(A) Κεφαλή υποστηριγμάτων

Framax-Universalverbinder 10-25cm
Γαλβανισμένο
Mήκος: 36 cm

Framax-Μετωπικός συνδετήρας
Framax-Stirnanker

3,5 588244000

2 Τεμ.
Γαλβανισμένο
Mήκος: 40,8 cm
Πλάτος: 11,8 cm
Ύψος: 17,6 cm

0,60 588158000

(B) Βάση υποστηριγμάτων σοιχείων

0,69 583002000

2,1 588245000

Γαλβανισμένο
Mήκος: 20 cm
Πλάτος: 11 cm
Ύψος: 10 cm

(C) Ρυθμιζόμενο υποστήριγμα 340
Framax-Σύνδεσμος Universal 10-25cm

0,34 588159000

Γαλβανισμένο
Mήκος: 15 cm

Γαλβανισμένο
Mήκος: 48 cm

Framax-Σύνδεσμος Universal 10-16cm

1,5 588152000

Γαλβανισμένο
Ύψος: 11 cm

Γαλβανισμένο
Mήκος: 40 cm

Framax-Σφιγκτήρας συμπληρωμάτων

Framax-Spannklemme

Framax-Spannkeil R

5,8 588169000

Framax-Uni-Spanner

Framax-Eξάρτημα στερέωσης

Είδος Nr.

Γαλβανισμένο
Mήκος: 21 cm

Γαλβανισμένο
Mήκος: 20 cm

Framax-Σφιγκτήρας Uni

[kg]

14,2 588247000

Γαλβανισμένο
Mήκος: 190 - 341 cm

(D) Ρυθμιζόμενη πατοκολώνα 120

7,2 588248000

Γαλβανισμένο
Mήκος: 80 - 130 cm
Γαλβανισμένο
Τρόπος παράδοσης: διπλωμένη

1,5 588143000

Γαλβανισμένο
Mήκος: 29 cm

Framax-Πλακέτα 6/15

0,80 588183000

Framax-Druckplatte 6/15

Γαλβανισμένο

Framax-Οδηγός στερέωσης 0,90m
Framax-Οδηγός στερέωσης 1,50m
Framax-Klemmschiene

10,6 588150000
16,8 588148000

Mπλε ακρυλικής βαφής

Framax-Γωνιακός οδηγός στερέωσης
Framax-Eckklemmschiene

12,8 588151000

Mπλε ακρυλικής βαφής
Μήκος πλευράς: 60 cm

120
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Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife
[kg]

Είδος Nr.

Υποστήριγμα στοιχείων 540

49,0 588249000

(A) Κεφαλή υποστηριγμάτων

3,5 588244000

Elementstütze 540
αποτελείται από:

Συνοπτικός πίνακας

2 Τεμ.
Γαλβανισμένο
Mήκος: 40,8 cm
Πλάτος: 11,8 cm
Ύψος: 17,6 cm

[kg]

Είδος Nr.

Υποστήριγμα στοιχείων 540 χωρίς κεφαλή

42,2 580366000

(A) Ρυθμιζόμενο υποστήριγμα 540

29,6 588250000

Elementstütze 540 ohne Stützenkopf
αποτελείται από:
Γαλβανισμένο
Mήκος: 309 - 550 cm

(B) Ρυθμιζόμενη πατοκολώνα 220

10,2 588251000

Mήκος: 171 - 224 cm

(C) Βάση υποστηριγμάτων σοιχείων

(B) Βάση υποστηριγμάτων σοιχείων

2,1 588245000

Γαλβανισμένο
Mήκος: 20 cm
Πλάτος: 11 cm
Ύψος: 10 cm

(C) Ρυθμιζόμενο υποστήριγμα 540

2,1 588245000

Γαλβανισμένο
Mήκος: 20 cm
Πλάτος: 11 cm
Ύψος: 10 cm
Γαλβανισμένο
Τρόπος παράδοσης: διπλωμένη

29,6 588250000

Γαλβανισμένο
Mήκος: 309 - 550 cm

(D) Ρυθμιζόμενη πατοκολώνα 220

10,2 588251000

Mήκος: 171 - 224 cm

A

Γαλβανισμένο
Τρόπος παράδοσης: διπλωμένη

B

C

Αντηρίδα

Rohrstütze
Ανάλογα με το μήκος που επιθυμείτε διατίθεται:

(A) Αξονική κεφαλή

3,6 584322000

Γαλβανισμένο

Υποστήριγμα στοιχείων 340 χωρίς κεφαλή

24,0 580365000

(A) Ρυθμιζόμενο υποστήριγμα 340

14,2 588247000

Elementstütze 340 ohne Stützenkopf
αποτελείται από:

(B)
(C)
(D)
(E)

Αξονικό στοιχείο χωρίς συνδετικό έλασμα
Ενδιάμεσο τμήμα 3,70m
Ενδιάμεσο τμήμα 2,40m
Αξονικό στοιχείο με συνδετικό έλασμα
A

Γαλβανισμένο
Mήκος: 190 - 341 cm

(B) Ρυθμιζόμενη πατοκολώνα 120

7,2 588248000

30,6
80,0
54,6
38,4

Mπλε ακρυλικής βαφής
Τρόπος παράδοσης: μεμονωμένα
τεμάχια

584316000
584318000
584317000
584315000

B

Γαλβανισμένο
Mήκος: 80 - 130 cm

(C) Βάση υποστηριγμάτων σοιχείων

2,1 588245000

Γαλβανισμένο
Mήκος: 20 cm
Πλάτος: 11 cm
Ύψος: 10 cm

C

Γαλβανισμένο
Τρόπος παράδοσης: διπλωμένη

A
D

B

C

E

Universal εργαλείο αποσυναρμολόγησης
Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

Γαλβανισμένο
Mήκος: 75,5 cm
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Συνοπτικός πίνακας

Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife
[kg]

Είδος Nr.

Eurex 60 550

Framax-Πρόβολος 90

Eurex 60 550
Ανάλογα με το μήκος που επιθυμείτε διατίθεται:

(A) Ρυθμιζόμενο υποστήριγμα Eurex 60 550

[kg]

12,5 588167000

Framax-Konsole 90

Γαλβανισμένο
Πλάτος: 103 cm
Ύψος: 185 cm
Τρόπος παράδοσης: με στηθαίο

42,5 582658000

Χρώματος μπλε φούρνου
Alu
Mήκος: 343 - 553 cm

(B) Προέκταση καστάνιας Eurex 60 2,00m

Είδος Nr.

21,3 582651000

Χρώματος μπλε φούρνου
Alu
Mήκος: 250 cm

(C) Μεταλλική θήκη σύνδεσης Eurex 60

8,6 582652000

Alu
Mήκος: 100 cm
∆ιάμετρος: 12,8 cm

(D) Συνδετικό στοιχείο Eurex 60

3,9 582657000

Γαλβανισμένο
Mήκος: 15 cm
Πλάτος: 15 cm
Ύψος: 30 cm

Σύνδεση σωλήνα σκαλωσιάς
Gerüstrohranschluss

(E) Πέδιλο ρυθμιζόμενου μοχλού Eurex 60

(F) Ρυθμιζόμενη πατοκολώνα 540 Eurex 60

29,0 582659000

Γαλβανισμένο
Mήκος: 302 - 543 cm

(G) Κεφαλή υποστηριγμάτων

3,5 588244000

2 Τεμ.
Γαλβανισμένο
Mήκος: 40,8 cm
Πλάτος: 11,8 cm
Ύψος: 17,6 cm
G

D

Γαλβανισμένο
Ύψος: 7 cm

8,5 582660000

Γαλβανισμένο
Mήκος: 31 cm
Πλάτος: 12 cm
Ύψος: 33 cm

Τρόπος παράδοσης: μεμονωμένα
τεμάχια

0,27 584375000

Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 1,00m
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 1,50m
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 2,00m
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 2,50m
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 3,00m
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 3,50m
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 4,00m
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 4,50m
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 5,00m
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 5,50m
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 6,00m
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm .....m
Gerüstrohr 48,3mm

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

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

Γαλβανισμένο

Προσαρμογή ρακόρ 48mm 50
Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000

Γαλβανισμένο
Παξιμάδι: 22 mm

Framax-Πλατφόρμα σκυροδ. O 1,25/2,70m

117,0 588360000

Framax-Πλατφόρμα σκυροδ. U 1,25/2,70m

127,5 588377000

Framax-Betonierbühne O 1,25/2,70m
Ξύλινα στοιχεία με διαφανές, κίτρινο
βερνίκι
Γαλβανισμένα μεταλλικά στοιχεία
Τρόπος παράδοσης: διπλωμένη

G

Doka-express αγκύρωση 16x125mm
Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

Γαλβανισμένο
Mήκος: 18 cm
Προσοχή στις οδηγίες συναρμολόγησης!

Doka-Σπείρα 16mm

Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m
Γαλβανισμένα μεταλλικά στοιχεία
Ξύλινα στοιχεία με διαφανές, κίτρινο
βερνίκι
Τρόπος παράδοσης: διπλωμένη

0,009 588633000

Doka-Coil 16mm

Γαλβανισμένο
∆ιάμετρος: 1,6 cm
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Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife
[kg]
Προστατευτικό στηθαίο σχήματος S
Schutzgeländerzwinge S

Συνοπτικός πίνακας

Είδος Nr.

11,5 580470000

[kg]
Framax πίρος μεταφοράς 5kN
Framax-Transportbolzen 5kN

Γαλβανισμένο
Ύψος: 123 - 171 cm

Είδος Nr.

1,9 588621000

Προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας!

Framax-Στοιχείο μεταφοράς

13,3 588232000

Framax-Transportgehänge

Γαλβανισμένο
Προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας!

Οδηγός κουπαστής 1,10m

5,6 584384000

Schutzgeländer 1,10m

Γαλβανισμένο
Ύψος: 134 cm

Dokamatic-Ιμάντας ανάρτησης 13,00m
Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m

10,5 586231000

Πράσινο
Προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας!

Πλευρικό στηθαίο προστασίας Τ
Seitenschutzgeländer T

29,1 580488000

Γαλβανισμένο
Mήκος: 115 - 175 cm
Ύψος: 112 cm

Doka-Πλατφόρμα kolόνας 150/90cm
Doka-Stützenbühne 150/90cm

Fix-De-Fix βαρούλκο 3150kg

27,0 586014000

Framax-Συμπληρωματικό ξύλο 2x12cm 2,70m
Framax-Συμπληρωματικό ξύλο 3x12cm 2,70m
Framax-Συμπληρωματικό ξύλο 5x12cm 2,70m
Framax-Συμπληρωματικό ξύλο 10x12cm 2,70m
Framax-Συμπληρωματικό ξύλο 2x12cm 3,30m
Framax-Συμπληρωματικό ξύλο 3x12cm 3,30m
Framax-Συμπληρωματικό ξύλο 5x12cm 3,30m
Framax-Συμπληρωματικό ξύλο 10x12cm 3,30m

3,1
4,7
7,8
15,5
3,8
5,7
9,5
19,0

176020000
176022000
176024000
176026000
176021000
176023000
176025000
176027000

7,6
8,0
8,4
9,3
9,8
10,2

176012000
176010000
176119000
176013000
176011000
176120000

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg
Προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας!

211,8 588382000

Γαλβανισμένο
Mήκος: 173 cm
Πλάτος: 173 cm
Ύψος: 130 cm
Τρόπος παράδοσης: διπλωμένη

Framax-Passholz

∆ιαφανές κίτρινο βερνίκι

Framax-Αναρτήρας

10,6 588149000

Framax-Umsetzbügel

Γαλβανισμένο
Ύψος: 22 cm
Προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας!

Framax-Κωνικά υποθέματα

0,02 588234000

Framax-Stapelkonus

Μπλε
∆ιάμετρος: 2 cm

Framax-Ξύλο 27mm 2,70m
Framax-Ξύλο 21mm 2,70m
Framax-Ξύλο 18mm 2,70m
Framax-Ξύλο 27mm 3,30m
Framax-Ξύλο 21mm 3,30m
Framax-Ξύλο 18mm 3,30m
Framax-Profilholz

Doka-Τετραπλή αλυσίδα ανάρτησης 3,20m
Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000

∆ιαφανές κίτρινο βερνίκι

Προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας!
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Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife
[kg]

Framax-Ξύλο ξεκαλουπώματος 10x12cm 2,85m
Framax-Ξύλο ξεκαλουπώματος 10x12cm 3,45m
Framax-Ausschalholz

Είδος Nr.

16,4 176008000
19,9 176014000

[kg]
Framax-Πίρος σύνδεσης 4-8cm

0,39 588107000

Framax-Klemmschraube 4-8cm

Γαλβανισμένο
Mήκος: 19 cm

∆ιαφανές κίτρινο βερνίκι

Doka-∆ιάτρητη ταινία 50x2,0mm 25m

17,0 588206000

Doka-Lochband 50x2,0mm 25m

Framax-Χαλύβδινο συμπλήρωμα 5cm 2,70m
Framax-Χαλύβδινο συμπλήρωμα 5cm 1,35m
Framax-Χαλύβδινο συμπλήρωμα 5cm 3,30m
Framax-Stahlausgleich

Είδος Nr.

14,0 588273000
7,9 588272000
17,2 588274000

Χρώματος μπλε φούρνου

Τάπα universal R20/25

0,003 588180000

Kombi Ankerstopfen R20/25
Μπλε
∆ιάμετρος: 3 cm

Framax-Τάπα πλαισίου R24,5

0,003 588181000

Framax-Abdeckstopfen R24,5

Κίτρινο
∆ιάμετρος: 2 cm

Τάπα συμπληρωματικής λαμαρίνας R25

0,003 588187000

Ausgleichsblechstopfen R25

Μαύρο
∆ιάμετρος: 3 cm

Framax εργαλείο 3 λειτουργιών

4,2 588678000

Framax-Montagestange

Συνδετήριο ξύλο

Γαλβανισμένο
Mήκος: 193 cm

0,70 176030000

Anklemmholz

∆ιαφανές κίτρινο βερνίκι
Πλάτος: 10 cm

Framax-Τριγωνική προσθήκη 2,70m
Framax-Dreikantleiste 2,70m

0,38 588170000

∆ιπλή ξύστρα Xlife 100/150mm 1,40m

2,8 588674000

Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m

Framax-Τριγωνικό πηχάκι όψεων 2,70m
Framax-Stirndreikantleiste 2,70m

1,9 588129000

Γκρι

Doka-Κιβώτιο πολλαπλών χρήσεων 1,20x0,80m

75,0 583011000

Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80m
Γαλβανισμένο
Ύψος: 78 cm
Προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας!

Framax-Γωνία στερέωσης φουρκέτας
Framax-Ankerhaltewinkel

1,4 588188000

Mπλε ακρυλικής βαφής
Πλάτος: 9 cm
Ύψος: 13 cm

Framax-Οδηγός στερέωσης ξυλότ. θεμελίων 0,90m
Framax-Fundamentspanner 0,90m
Γαλβανισμένο

4,9 588141000
∆ιαχωριστικό κιβωτίου πολλαπλών χρήσεων 0,80m 3,7 583018000
∆ιαχωριστικό κιβωτίου πολλαπλών χρήσεων 1,20m 5,5 583017000
Mehrwegcontainer Unterteilung

Ξύλινα στοιχεία με διαφανές, κίτρινο
βερνίκι
Γαλβανισμένα μεταλλικά στοιχεία

124

999764009 - 02/2010

Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife
[kg]
Doka-Παλέτα συσκευασίας 1,55x0,85m
Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

Συνοπτικός πίνακας

Είδος Nr.

42,0 586151000

[kg]
Σύνδεσμος XS πλατφόρμας ξυλοτύπου κολώνας
Anschluss XS Stützenbühne

Γαλβανισμένο
Ύψος: 77 cm
Προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας!

Είδος Nr.

10,0 588637000

Γαλβανισμένο
Mήκος: 123 cm

Σκάλα συστήματος XS 4,40m
System-Leiter XS 4,40m

33,2 588640000

Γαλβανισμένο

Doka-Παλέτα συσκευασίας 1,20x0,80m
Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m

39,5 583016000

Γαλβανισμένο
Ύψος: 77 cm
Προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας!

Doka-Κιβώτιο μικροεξαρτημάτων
Doka-Kleinteilebox

106,4 583010000

Ξύλινα στοιχεία με διαφανές, κίτρινο
βερνίκι
Γαλβανισμένα μεταλλικά στοιχεία
Mήκος: 154 cm
Πλάτος: 83 cm
Ύψος: 77 cm
Προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας!

Σετ τροχών σύσφιξης B

Επέκταση σκάλας XS 2,30m

19,1 588641000

Leiternverlängerung XS 2,30m

Γαλβανισμένο

33,6 586168000

Anklemm-Radsatz B

Mπλε ακρυλικής βαφής

Ασφάλεια XS

4,9 588669000

Sicherungsschranke XS
Γαλβανισμένο
Mήκος: 80 cm

Σύστημα σκάλας πρόσβασης XS
Συνδετήρας XS για ξυλότυπο τοιχίου
Anschluss XS Wandschalung

20,8 588662000

Γαλβανισμένο
Πλάτος: 89 cm
Ύψος: 63 cm

Σφιγκτήρας στερέωσης XS Framax
Befestigungsklemme XS Framax

Anschluss XS Framax/Alu-Framax

16,5 588643000
10,5 588670000

Rückenschutz XS

Γαλβανισμένο

1,5 588677000
Κλωβός εξόδου σκάλας XS

Γαλβανισμένο
Mήκος: 20 cm

Σύνδεσμος XS Framax/Alu-Framax

Κλωβός σκάλας 1,00m
Κλωβός σκάλας 0,25m

17,0 588666000

Rückenschutz-Ausstieg XS

Γαλβανισμένο
Ύψος: 132 cm

11,2 588639000

Γαλβανισμένο
Mήκος: 115 cm
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Συνοπτικός πίνακας

Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife
[kg]

Είδος Nr.

Σύστημα με φουρκέτες 15,0
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

Ροζέτα 15,0

0,91 581966000

Superplatte 15,0

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

Γαλβανισμένο
Ύψος: 6 cm
∆ιάμετρος: 12 cm
Παξιμάδι: 27 mm

Πεταλούδα 15,0

0,31 581961000

Flügelmutter 15,0

Γαλβανισμένο
Mήκος: 10 cm
Ύψος: 5 cm
Παξιμάδι: 27 mm

Εξαγωνικό παξιμάδι 15,0

Είδος Nr.

Πλαστικός σωλήνας 22mm 2,50m

0,45 581951000

Πλαστικός κώνος universal 22mm

0,005 581995000

Kunststoffrohr 22mm 2,50m

Φουρκέτα 15,0mm γαλβανισμένη 0,50m
Φουρκέτα 15,0mm γαλβανισμένη 0,75m
Φουρκέτα 15,0mm γαλβανισμένη 1,00m
Φουρκέτα 15,0mm γαλβανισμένη 1,25m
Φουρκέτα 15,0mm γαλβανισμένη 1,50m
Φουρκέτα 15,0mm γαλβανισμένη 1,75m
Φουρκέτα 15,0mm γαλβανισμένη 2,00m
Φουρκέτα 15,0mm γαλβανισμένη 2,50m
Φουρκέτα 15,0mm γαλβανισμένη .....m
Φουρκέτα 15,0mm ακατέργαστη 0,50m
Φουρκέτα 15,0mm ακατέργαστη 0,75m
Φουρκέτα 15,0mm ακατέργαστη 1,00m
Φουρκέτα 15,0mm ακατέργαστη 1,25m
Φουρκέτα 15,0mm ακατέργαστη 1,50m
Φουρκέτα 15,0mm ακατέργαστη 1,75m
Φουρκέτα 15,0mm ακατέργαστη 2,00m
Φουρκέτα 15,0mm ακατέργαστη 2,50m
Φουρκέτα 15,0mm ακατέργαστη 3,00m
Φουρκέτα 15,0mm ακατέργαστη 3,50m
Φουρκέτα 15,0mm ακατέργαστη 4,00m
Φουρκέτα 15,0mm ακατέργαστη 5,00m
Φουρκέτα 15,0mm ακατέργαστη 6,00m
Φουρκέτα 15,0mm ακατέργαστη 7,50m
Φουρκέτα 15,0mm ακατέργαστη .....m
Ankerstab 15,0mm

[kg]

Universal-Konus 22mm

Γκρι
∆ιάμετρος: 4 cm

Τάπα για μπετό 22mm

0,003 581953000

Verschlussstopfen 22mm

Γκρι

Κλειδί φουρκέτας 15,0/20,0

1,9 580594000

Ankerstabschlüssel 15,0/20,0

Γαλβανισμένο
Mήκος: 37 cm
∆ιάμετρος: 8 cm

Σύστημα με φουρκέτες 20,0
Φουρκέτα 20,0mm γαλβανισμένη 0,50m
Φουρκέτα 20,0mm γαλβανισμένη 0,75m
Φουρκέτα 20,0mm γαλβανισμένη 1,00m
Φουρκέτα 20,0mm γαλβανισμένη 1,25m
Φουρκέτα 20,0mm γαλβανισμένη 1,50m
Φουρκέτα 20,0mm γαλβανισμένη 2,00m
Φουρκέτα 20,0mm γαλβανισμένη .....m
Φουρκέτα 20,0mm ακατέργαστη 0,50m
Φουρκέτα 20,0mm ακατέργαστη 0,75m
Φουρκέτα 20,0mm ακατέργαστη 1,00m
Φουρκέτα 20,0mm ακατέργαστη 1,50m
Φουρκέτα 20,0mm ακατέργαστη 2,00m
Φουρκέτα 20,0mm ακατέργαστη .....m

1,3
1,9
2,5
3,2
3,8
5,0
2,5
1,3
1,9
2,5
3,8
5,0
2,5

Ροζέτα 20,0 B

2,0 581424000

Ankerstab 20,0mm

581411000
581417000
581412000
581418000
581413000
581414000
581410000
581405000
581416000
581406000
581407000
581408000
581403000

0,23 581964000

Sechskantmutter 15,0

Γαλβανισμένο
Mήκος: 5 cm
Παξιμάδι: 30 mm

Αστεροειδές παξιμάδι 15,0 G
Sternmutter 15,0 G

0,47 587544000

Γαλβανισμένο
Πλάτος: 10 cm
Ύψος: 5 cm
Παξιμάδι: 30 mm

Γωνιακή πλακέτα αγκύρωσης 12/18
Winkelplatte 12/18

Superplatte 20,0 B
Γαλβανισμένο
Ύψος: 7 cm
∆ιάμετρος: 14 cm
Παξιμάδι: 34 mm

1,3 581934000

Γαλβανισμένο

Εξαγωνικό παξιμάδι 20,0

0,60 581420000

Sechskantmutter 20,0

Γαλβανισμένο
Mήκος: 7 cm
Παξιμάδι: 41 mm

Αποστάτης 20cm
Αποστάτης 25cm
Αποστάτης 30cm

0,05 581907000
0,09 581908000
0,10 581909000

Distanzhalter

Πλαστικός σωλήνας 26mm 2,00m
Kunststoffrohr 26mm 2,00m

0,59 581463000

Γκρι
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Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife
[kg]
Πλαστικός κώνος universal 26mm
Universal-Konus 26mm

Είδος Nr.

Συνοπτικός πίνακας
[kg]

Είδος Nr.

0,008 581464000

Γκρι
∆ιάμετρος: 5 cm

Τάπα για μπετό 26mm

0,006 581465000

Verschlussstopfen 26mm

Γκρι
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Οι Doka-Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife για το καλούπωμα μεγάλων επιφανειών με τον γερανό
Το Framax Xlife αλλάζει τα δεδομένα για την ποιότητα σκυροδέματος και την οικονομία. Με την καινοτόμο XlifeΣανίδα ξυλότυπου για μεγάλο αριθμό εφαρμογών και τη λογική του Framax-Συστήματος με τέλεια προσαρμοσμένα
μεγέθη στοιχείων το καλούπωμα γίνεται ιδιαίτερα αποτελεσματικό.
Μπορείτε να ενοικιάσετε ή να αγοράσετε τα Framax Xlife.
Σε κάθε αντιπροσωπεία Doka της περιοχής σας.
Τηλεφωνήστε μας!

Κεντρικές εγκαταστάσεις του ομίλου Doka στο Amstetten, Αυστρία

Με πιστοπ ποιό ας

ISO 9001

Διευθύνσεις Doka

Doka Hellas

Doka Thessaloniki

Καλουποτεχνική Τεχνολογική A.E.
Aγίου Αθανασίου 5
Ταχ.Κωδ.: 153 51 Παλλήνη - Αττικής
Τηλέφωνο: (210) 66 69 211-12
Τέλεφαξ: (210) 60 32 614
E-Mail: Hellas@doka.com

Καλουποτεχνική Τεχνολογική A.E.
Σταδίου 40
Ταχ. Κωδ.: 570 09 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: (2310) 755112 - 755132
Τέλεφαξ: (2310) 755392
E-Mail: Thessaloniki@doka.com

Κεντρικά γραφεία Αυστρίας:
Doka GmbH
Josef Umdasch Platz 1
A 3300 Amstetten
Τηλέφωνο: +43 (0)7472 605-0
Τέλεφαξ: +43 (0)7472 64430
E-Mail: info@doka.com

www.doka.gr

Άλλα υποκαταστήματα και γενικές αντιπροσωπείες:
Aλγερία
Βέλγιο
Βιετνάμ
Βουλγαρία
Βραζιλία
Γαλλία
Γερμανία
Δανία
Ελβετία
Εσθονία
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Ιαπωνία
Ινδία
Ιορδανία

Ιράν
Ιρλανδία
Ισλανδία
Ισπανία
Ισραήλ
Ιταλία
Καναδάς
Καζακστάν
Κατάρ
Κίνα
Κορέα
Κουβέιτ
Κροατία
Λετονία
Λευκορωσία

Λίβανος
Λιθουανία
Λουξεμßούργο
Μεγάλη Βρετανία
Μεξικό
Μπαχρέιν
Νέα Ζηλανδία
Νορβηγία
Νότια Αφρική
Ολλανδία
Ουγγαρία
Ουκρανία
Παναμάς
Πολωνία
Πορτογαλία

Ρουμανία
Ρωσία
Σαουδική Αραβία
Σερβία
Σιγκαπούρη
Σλοβακία
Σλοβενία
Σουηδία
Τσεχία
Ταϊβάν
Ταυλάνδη
Τουρκία
Τυνησία
Φινλανδία
Χιλή

999764009 - 02/2010

