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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Bevezetés
Alapvető biztonsági figyelmeztetések

Felhasználói csoportok
● Ez az alkalmazási utasítás (szerelési és 

felhasználási útmutató) minden a bemutatott Doka 
termékkel/rendszerrel dolgozó személyhez szól, és 
a bemutatott rendszer felépítésével és 
rendeltetésszerű használatával kapcsolatos 
információkat tartalmaz.

● Minden személynek, aki az adott termékekkel 
dolgozik, ismernie kell jelen dokumentum tartalmát 
és a biztonsági figyelmeztetéseket.

● Azon személyeket, akik ezen dokumentációt nem 
vagy csak nehezen tudják elolvasni, illetve 
megérteni, az ügyfélnek kell felvilágosítania és 
betanítania.

● Az ügyfél köteles biztosítani a felhasználók részére 
a Doka által rendelkezésre bocsátott információk (pl. 
alkalmazási utasítás, szerelési és felhasználási 
útmutató) meglétét, ismertetését és a felhasználás 
helyszínén rendelkezésre állását.

A dokumentumra vonatkozó 
megjegyzések
● Az alkalmazási utasítás általános szerelési és 

felhasználási útmutatóul is szolgálhat, vagy az 
építkezés speciális szerelési és felhasználási 
útmutatójának részét képezheti.

● Az ebben a dokumentációban bemutatott ábrák 
részben szerelési fázisokat ábrázolnak, ezért 
biztonságtechnikai szempontból nem mindig 
teljesek.

● A további biztonsági figyelmeztetések, speciális 
figyelmeztető utasítások az egyes fejezetekben 
olvashatók!

Tervezés
● A zsalu felhasználása során gondoskodni kell a 

biztonságos munkahelyekről (pl.: felépítés és 
szétszerelés, átépítési munkálatok és áthelyezés, 
stb. során). A munkahelyek elérését biztonságos 
bejárókon keresztül kell biztosítani!

● A dokumentumban megadott adatoktól 
eltéréshez vagy eltérő felhasználáshoz külön 
statikai igazolás és kiegészítő szerelési utasítás 
szükséges.

Az alkalmazás minden szakaszára 
érvényes előírások
● A vevő köteles meggyőződni róla, hogy a termék  

felépítését és szétszerelését, áthelyezését, valamint 
rendeltetésszerű használatát szakmailag alkalmas 
és utasítások adására jogosult személy irányítja és 
felügyeli.

● A Doka termékek kizárólag a mindenkor érvényes 
Doka alkalmazási utasítások vagy egyéb, a Doka 
által összeállított technikai dokumentációk alapján 
használhatók. 

● Az építőelemek és egységek stabilitását minden 
munkafázisban biztosítani kell!

● A működésre vonatkozó útmutatókat, biztonsági 
figyelmeztetéseket és terhelési adatokat pontosan 
figyelembe kell venni, és be kell tartani. Be nem 
tartásuk balesetekhez és súlyos 
egészségkárosodáshoz (életveszély), valamint 
jelentős anyagi károkhoz vezethet.

● A zsaluzás területén tűzforrások használata nem 
engedélyezett. Fűtőkészülékek csak szakszerű 
felhasználás mellett, a zsalutól megfelelő távolságra 
vehetők igénybe.

● A munkákat az időjárási feltételekhez kell igazítani 
(pl. csúszásveszély). Extrém időjárási viszonyok 
esetén a készülék, ill. a környező területek, valamint 
a munkavállalók biztonsága érdekében megfelelő 
megelőző intézkedéseket kell hozni.

● Minden kapcsolat épségét és működését 
rendszeresen ellenőrizni kell.
Különösen a csavar- és ékkötések ellenőrzése és 
adott esetben meghúzása fontos, az építkezés 
menetétől függően, főképpen rendkívüli események 
után (mint pl. vihar).

Szerelés
● Az ügyfél felhasználás előtt köteles az anyag/

rendszer kifogástalan állapotáról meggyőződni. A 
sérült, deformálódott, valamint kopás, korrózió vagy 
korhadás miatt elgyengült elemek felhasználása 
tilos.

● Zsaluzó eszközeink más gyártók zsaluzataival való 
együttes használata veszélyforrásokat rejt 
magában, ami egészségkárosodáshoz és anyagi 
károkhoz vezethet, ezért ebben az esetben külön 
felülvizsgálat szükséges.

● A szerelést a vevő megfelelően képzett munkatársa 
végezze.
4 999767019  - 05/2008 Üa zsaluzás szakértői



Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal Bevezetés
Bezsaluzás
● A Doka termékeket/rendszereket úgy kell felállítani, 

hogy az összes terhelési hatást biztosan le lehessen 
vezetni!

Betonozás
● A megengedett frissbeton nyomásokat figyelembe 

kell venni. A túl nagy betonozási sebességek a 
zsaluzat túlterheléséhez vezetnek, nagyobb 
lehajlást eredményezhetnek, ami törésveszélyhez 
vezethet.

Kizsaluzás
● A kizsaluzásra csak akkor kerüljön sor, ha a beton 

megfelelő szilárdságot ért el és a felelős személy 
elrendelte a kizsaluzást!

● A kizsaluzás során a zsaluzatot ne daruval szakítsák 
le. Használjanak megfelelő szerszámot, mint pl. faék 
vagy feszítővas, vagy rendszerelemeket, mint pl.a 
Framax kizsaluzó sarok.

● A kizsaluzás során ne veszélyeztessék az építmény, 
állvány vagy zsalu részeinek stabilitását!

Szállítás, rakatképzés és raktározás
● A zsaluzatok és állványok szállítására vonatkozó 

összes érvényes előírást vegyék figyelembe. Ezen 
felül kötelesek Doka rögzítő eszközöket használni.

● A laza elemeket távolítsák el, vagy biztosítsák őket 
elcsúszás vagy leesés ellen!

● Az összes elemet biztonságosan kell tárolni, mely 
során figyelembe kell venni a jelen alkalmazási 
utasítás megfelelő fejezeteiben található speciális 
Doka figyelmeztetéseket!

Előírások / Munkavédelem
● Termékeink biztonságtechnikai alkalmazásához 

figyelembe kell venni az adott országban érvényes 
munkavédelmi- és egyéb biztonsági előírások 
mindenkor érvényes változatát.

EN 13374 szerinti figyelmeztetés:
● Valamely személy, illetve tárgy oldalsó 

védőrendszernek ill. tartozékainak esése után az 
oldalsó védőrendszer csak szakember által végzett 
ellenőrzés után használható ismét.

Karbantartás
● Csak eredeti Doka alkatrészek használhatók.

Jelölések
A dokumentumban a következő jelöléseket használjuk:

Egyéb
A technikai fejlesztések során a változtatások jogát 
fenntartjuk.
Más adat híján minden méret cm-ben értendő.

Fontos figyelmeztetés
Be nem tartása rendeltetési hibához vagy 
anyagi kárhoz vezethet..

Vigyázat / Figyelmeztetés / Veszély
Be nem tartása anyagi kártól kezdve 
egészen súlyos egészségkárosodáshoz 
(életveszélyhez) vezethet.

Utasítás 
A jelölés azt mutatja, hogy a tevékenységet 
a felhasználónak kell elvégeznie.

Szemrevételezés
A jelölés azt mutatja, hogy az elvégzett 
tevékenységet szemrevételezéssel 
ellenőrizni kell.

Tipp
Hasznos alkalmazási tanácsokat ad.

Utalás
További dokumentumokra utal.

☞
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Bevezetés Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Doka Eurokódok
Európában 2007. végéig egységes építőipari 
szabványcsaládot dolgoztak ki, Eurocodes (EC) 
néven. Európa szerte a termékjellemzők, pályázati 
kiírások és ellenőrző számítások alapjául szolgál.
Az EC-k az építőiparban világviszonylatban a 
legfejlettebb szabványok.
A Doka csoport az EC-ket standard-szerűen 2008. 
végétől használja.  Az eddig a termékek 
méretezéséhez Doka szabványként figyelembe vett 
DIN szabványokat váltja le.

A széles körben elterjedt "σeng. koncepciót" (a tényleges 
és engedélyezett feszültségek összehasonlítása) az 
EC-kben új biztonsági koncepcióval helyettesítik.
Az EC-kben a hatások (terhek) állnak az ellenállással 
(teherbírással) szemben. Az engedélyezett 
feszültségek eddigi biztonsági faktorát több biztonsági 
részegyütthatóra osztják. A biztonsági szint azonos 
marad!

A biztonsági koncepciók összehasonlítása (Példa)

Ed Terhelési hatás méretezési értéke
(E ... effect; d ... design)
Fd hatás komponensei Fd
(VEd, NEd, MEd)

Rd Ellenállás méretezési értéke
(R ... resistance; d ... design)
A keresztmetszet teherbírása
(VRd, NRd, MRd)

Fd Hatás méretezési értéke
Acél: Rd =

Rk Fa: Rd = kmod ·
Rk

Fd = γF · Fk γM γM

(F ... force)
Fk Hatás jellemző értéke 

"tényleges terhelés"
(k ... characteristic)
pl. önsúly, hasznos teher, betonnyomás, szél

Rk Ellenállás jellemző értéke
pl. nyomatéki ellenállás folyáshatárhoz

γF Hatások biztonsági részegyütthatója
(teher oldali; F ... force)
pl. önsúlyhoz, hasznos teherhez, 
betonnyomáshoz, szélhez
EN 12812 szerinti értékek

γM Szerkezeti elem biztonsági részegyütthatója
(anyagoldali; M...anyag)
 pl. acélhoz vagy fához
EN 12812 szerinti értékek

kmod Módosító tényező ((csak fa esetében – a 
nedvesség és a teher hatásidejének 
figyelembevételére) 
pl. Doka fatartó H20
EN 1995-1-1 és EN 13377 szerinti értékek

E
d

R
d

σeng.-koncepció EC/DIN-koncepció

Ftényl ≤ Feng. Ed ≤ Rd
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115.5 [kN]

� ~ 1.65

Ffolyáshatár

Feng.
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�
F
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A Doka dokumentumokban található 
"engedélyezett értékek" (pl.: Qeng. = 70 kN) 
nem felelnek meg a méretezési értékeknek 
(pl.: VRd = 105 kN)!
➤ Összetévesztésüket feltétlenül el kell 

kerülni!
➤ Dokumentumainkban továbbra is az 

engedélyezett értékeket adjuk meg. 
A következő biztonsági részegyütthatókat 
vették figyelembe:
γF = 1,5
γM, Fa = 1,3
γM, Acél = 1,1
kmod = 0,9
Így az engedélyezett értékekből 
meghatározható az összes EC-számításhoz 
szükséges méretezési érték.
a zsaluzás szakértői6 999767019  - 05/2008 Ü



Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal Bevezetés
Jegyzetek
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Rendszerismertetés

Dokamatic asztal – a tökéletes 
illeszkedésű, gyors födémasztal

A Dokamatic asztal kevesebb személyzetet és daruidőt 
igényel: A hidraulikus mozgatókocsi és a hozzá 
csatlakozó hajtómű segítségével egyetlen ember 
elegendő a következő betonozási szakaszra történő 
vízszintes áthelyezéshez.
A rendszert a legrövidebb idő alatt legnagyobb 
felületen elvégezhető zsaluzásra optimalizálták, és a 
változó statikai és geometriai igényeknek is megfelel.
● 4 raszterlogikába illő alapkivitelben:

- 2,50 x 4,00 m
- 2,50 x 5,00 m
- 2,00 x 4,00 m
- 2,00 x 5,00 m

● Zsaluhéj 3-S plus 21mm vagy 27 mm 
felhasználásával. A zsaluhéj szabad 
kiválasztásához a Dokamatic asztalváz áll 
rendelkezésre.

● Födémmagasságok:
- Kb. 5,80 m magasságig Doka födémtámasz 

Eurex
- Kb. 7,30 m magasságig Dokamatic asztalváz
- efelett alátámasztás Staxo- ill. d2 alátámasztó 

állvánnyal
● Kis, kb. 55 kg/m2 önsúlya ellenére nagymértékben 

terhelhető (84 cm födémvastagságig
● Olyan minőségi rendszeralkotóelemekből áll, mint a 

stabil Dokamatic asztalheveder 12 és a Doka 
fatartók H20 top, amelyek különösen hosszú 
élettartamot és minimális utólagos költségeket 
jelentenek

● A készre szerelt Dokamatic asztalok építkezés 
helyszínére szállítása határidőben

Gyors áthelyezési idők
● Készre szerelt egységek elmozdítása
● Gyakorlatnak megfelelő áthelyező eszközök
● A kézi zsaluzással összehasonlítva gyorsabb és 

biztonságosabb – különösen nagyobb 
belmagasságok esetén

A födémszéleken sokoldalú és biztonságos
● A munka- és védőállványok használata helyett 

integrálható asztalállványok
● 1,50 m asztalkilógásig a támaszok egyszerű 

áthelyezése
● Rendszermegoldások gerendákhoz és 

peremzsaluzásokhoz
● Felhajtható és rögzíthető támaszok a mellvédeken 

keresztüli akadálytalan kiemeléshez

Illesztés mindhárom dimenzióban
● Az összes alaprajzhoz való gyors illesztés 

érdekében az asztalhevederen kiegészítéstartó és 
rendszercsatlakozás található

● Közvetlen csatlakoztatási lehetőség az 
asztalkerethez vagy nagy födémmagasságok 
esetében a Staxo- ill. d2 alátámasztó állványokhoz

● Egyszerűen áthelyezhető billentőfej a változó 
statikai és geometriai követelményekhez 
illesztéshez

● Standard zsaluhéj 3-S plus. Minden építészeti 
igényhez tetszés szerinti zsaluhéj használható.

9767-200-01
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Rendszeráttekintés

Rendszerméretek

Dokamatic asztal 2,50 x 4,00m

Dokamatic asztal 2,50 x 5,00m

Dokamatic asztal 2,00 x 4,00m

Dokamatic asztal 2,00 x 5,00m

Dokamatic asztalváz
Előregyártott asztalváz 4 standard kivitelben a tetszés 
szerinti zsaluhéj elhelyezéséhez.
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Szerelési- és használati útmutató
A Dokamatic asztalok a gyakorlatban széles 
alkalmazási területet fednek le.
A rugalmas felépítés sokféle variációt tesz lehetővé.
Ezért a projekttől függően a tényleges felépítés és 
lebonyolítás eltérhet a bemutatott sémától (pl. ferde 
falak).

Az elemek szállítása:
➤ A tehergépkocsiról történő lerakodás ill. egész 

elemrakatok áthelyezése Dokamatic áthelyező 
hevederrel (lásd a „Szállítás, rakatképzés és tárolás” 
című fejezetet.

Előszerelés
➤ Már a rakatban helyezze fel a peremcsíkot (F) 

azokra az asztalokra, amelyek közvetlenül az épület 
falával érintkeznek.

➤ A peremasztalok asztalállványait szintén a rakatban 
szerelje elő (lásd a "Peremasztalok" című fejezetet). 
Szükség esetén szerelje fel az oldalsó korlátokat.

Bezsaluzás

➤ Az asztal felső szerkezetét Dokamatic áthelyező 
heveder 13,00m segítségével helyezze a hidraulikus 
mozgatókocsira DF vagy megfelelő 
segédalátámasztásra (lásd a „Szállítás, rakatképzés 
és tárolás” című fejezetet).

➤ Szükség esetén végezze el a billentőfejek 
helyzetének és számának illesztését (lásd az 
"Illesztés a födémvastagsághoz" című fejezetet

➤ Födémtámaszok szerelése (lásd a 
"Magasságillesztés" című fejezetet).

➤ Az asztalokat a Dokamatic áthelyező heveder 
13,00m vagy a hidraulikus mozgatókocsi DF 
segítségével szállítsa az alkalmazás helyére, emelje 
meg a megfelelő magasságig, helyezze el a 
födémtámaszokat és végezze el a 
magasságbeállítást.
Amennyiben lehetséges, úgy az épület valamelyik 
sarkában helyezze el az első asztalt – az előszerelt 
peremcsíkokkal a fal felé.

Vigyázat!
➤ A födémtámaszos Dokamatic asztalok csak 

vízszintes födémfelületek esetén 
alkalmazhatók.

➤ Ferde alkalmazásuk nem megengedett.

☞ A szükséges közlekedési utakat építtetői 
oldalról kell biztosítani!

9767-283-01

F

9767-289-01

☞ Az asztalokat mindig úgy állítsa le, hogy a 
billentőfej fogantyúja a födémszél (kihajtási 
irány) felé nézzen. 

A túl hosszú födémtámaszokat esetleg 
elforgatott helyzetben építse be.

9767-290-02
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
➤ Rögzítse az első asztalt az építményhez (pl. 
támasztékokkal, rögzítő hevederrel 5,00m (A) vagy 
egyéb építéshelyi megoldásokkal, mint például a 
falban lévő ankerlyukak felhasználásával).

➤ A többi asztalt is hasonló módon juttassa el az 
alkalmazás helyére.

➤ A zsaluhéjcsíkokat helyezze az asztalok közé, és 
szükség esetén szögekkel rögzítse.

➤ Helyezze el a következő asztalokat és helyezze be a 
zsaluhéjcsíkokat.

Peremasztalok elhelyezése
➤ A rászerelt állványos peremasztalokat az 

alapasztalokhoz hasonlóan szerelje fel 
födémtámaszokkal és állítsa fel az alkalmazás 
helyén.

A húzórögzítésre vonatkozó részleteket lásd a 
"Peremasztalok" című fejezetben.
➤ A további asztalokat az épület alaprajzának 

megfelelően állítsa fel és biztosítsa.

9767-285-01

A

9767-292-01

9767-293-01

A T léc megkönnyíti a kizsaluzást.
Csak azokon a területeken szükséges, ahol 
megkezdi a kizsaluzást.

a ..max. 15 mm

Vigyázat!
A kilógó állványú és belülre szerelt támaszú 
födémszélen elhelyezkedő asztalok esetében 
borulásveszély áll fenn!Peremzsaluknál és 
gerendáknál ezenkívül a födémszél irányába 
vízszintes erők hatnak!
➤ Ezért az összes peremasztalt rögzítse 

megfelelő rögzítőeszközzel!

9767-299-01
a

9767-286-02
11999767019  - 05/2008 Ü a zsaluzás szakértői



Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Kiegyenlítési terület pl. Dokamatic 
kiegészítéstartóval 2,45m
➤ A kiegészítéstartókat tolja be az asztalokba a 

kiegyenlítési terület mentén a kereszttartókkal 
színelően.

➤ A további asztalokat a kiegyenlítési területtel 
szemben helyezze el.

➤ A kiegészítéstartókat a gurulóállványról a 
kiegyenlítési területen keresztül húzza át (1) és 
állítsa fel (2.

➤ A zsaluhéjat helyezze a kiegyenlítési terület fölé, és 
szükség esetén szögekkel rögzítse.

➤ Készítse el a födémszél zsaluzását.
➤ A zsaluhéjat fújja be betonleválasztó anyaggal.
➤ Betonacélszerelés.

Betonozás
A zsaluhéj felületének védelmére gumi védősapkás 
vibrátor használatát ajánljuk.
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Kizsaluzás és áthelyezés

➤ Betonszilárdság ellenőrzése.
➤ Lazítsa meg a födémtámaszokat és az asztalt 

engedje le kb. 5 cm-t.

➤ A kiegészítéstartókat fektesse el gurulóállványról (1) 
és tolja be a födémasztalba (2).

➤ Szedje le a kiegyenlítés zsaluhéjait.

➤ Az asztalt süllyessze le a hidraulikus mozgatókocsi 
DF segítségével és toldja be a födémtámaszokat.

a ... kb. 5 cm-t hagyjon el a talajtól
➤ Az asztalt szállítsa el az újabb alkalmazás helyére, 

vagy a villával történő kiemelés helyére (lásd a 
"Vízszintes áthelyezés/elmozdítás" és "Függőleges 
áthelyezés emelővillákkal" című fejezeteket. 

Szükségalátámasztások felállítása

➤ A felettük elhelyezkedő födém betonozása előtt 
állítsanak fel szükségalátámasztásokat.

☞ Fontos figyelmeztetés:
Az útmutató mellett feltétlenül vegye 
figyelembe a "Szükségalátámasztás, 
betontechnológia és kizsaluzás" fejezetet.
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9767-298-01

☞ Fontos figyelmeztetés:
Az útmutató mellett feltétlenül vegye 
figyelembe a "Szükségalátámasztás, 
betontechnológia és kizsaluzás" fejezetet.

9767-290-01

a
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
A Dokamatic asztalról részletesen

Dokamatic billentőfej 40
● Egyszerű szerelés a Dokamatic asztalhevederen 

csapszegekkel
● A födémtámaszok gyors csatlakoztatása ékeléssel 

(Kezelése kalapáccsal)
● Az ék rögzítése szállítási állapotban történik integrált  

rugós rögzítővel
● A födémtámaszok merev befeszítése és a fej és 

kereszttartó közötti optimális kimerevítés a 
födémtámaszok megnövekedett teherbírását 
eredményezi

● A födémtámaszok billenthetők és rögzíthetők 75° és 
90°-ban (kihajtási irány)

● A forgatókar a talajról kezelhető
● A peremasztaloknál ferde kikötésre szolgáló furatok 

találhatók 
● Beépíthető acél falhevederbe WS10 is (különleges 

asztalok)
● A műanyag védőburkolat az asztalokból való rakat 

képzésekor védi a zsaluhéjat

Dokamatic asztalheveder 12
● A Dokamatic asztalheveder és a kereszttartók 

merev csatlakozása

● A billentőfejek és köztes támaszok optimális 
pozícionálása érdekében háromszögjelölés

● A furatok rendszerrasztere univerzális csatlakozási 
lehetőségeket biztosít

a ... 3,5 cm
b ... 10,7 cm (rendszerraszter)
c ... 5,1 cm 

Doka fatartó H20 top
Innovatív végmegerősítés:
● Csökkenti a tartószélek sérüléseit
● Jelentősen meghosszabbítja az élettartamot

Doka födémtámasz Eurex
EN 1065 szabvány szerint bevizsgálva

A nagyfokú teherbírás mellett sok, az egyszerű 
kezelést elősegítő praktikus részlet jellemzi:
● Magasság beállításhoz számozott 

csapszegnyílások
● A hajlított csapszeg használata csökkenti a 

sérülésveszélyt és megkönnyíti a használatot
● A speciális menetgeometria nagy fokú terhelés 

esetén is megkönnyíti a födémtámasz kilazítását
A befogott merev csatlakozás a felső szerkezethez 
egyenként 10 kN-nal növeli a födémtámaszok 
teherbírását:
● Megeng. teherbírás Eurex 20: 30 kN
● Megeng. teherbírás Eurex 30: 40 kN

9767-219-01

9767-254-01
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Figyelmeztetés!
➤ Az Eurex 20 700 födémtámaszok nem 

használhatók Doka födémasztalokban.
➤ Ilyen magasságokban az Eurex 20 550 

födémtámaszok a Dokamatic 1,50m 
asztalkeretekkel együtt használandók.

9767-243-01

9720-214-01
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Alaprajzhoz illesztés

Raszterlogika
Optimális illesztés az alaprajzhoz:
● Különböző asztalméretek kombinálása
● Asztalok elhelyezkedése (hosszában és keresztben)
● Kiegyenlítési területek bevonása

Illesztés zsaluhéjcsíkokkal
Az asztalhoz keresztirányban (asztalszélesség) mindig 
egy zsaluhéjcsíkot rögzítsen az asztalok közé, vagy a 
fali oldalon.

Zsaluhéjak elhelyezése és zsaluhéjcsíkok:

Méretek cm-ben

Asztalok közötti zsaluhéjcsík (hosszanti 
irányban)
A zsaluhéjak kiosztása 20 cm-rel kisebb, mint a 
rendszerméret (2,00 ill. 2,50 m).
A zsaluhéjcsík (E) minimális szélessége ezért 20 cm – 
ez felel meg a 0 kiegyenlítésnek.
Ehhez a szélességhez a Doka zsaluhéj 3-S plus 21 és 
27 mm (E) áll rendelkezésre 200 és 250 cm hosszban.

s ... A zsaluhéjcsík szélessége

Figyelmeztetés:
A kiegyenlítéseket lásd a "Méretezés - zsaluhéj/
kiegyenlítési változatok" fejezetben.

Zsaluhéjcsíkok (peremcsíkok) a fal mellett, és 
a hosszában és keresztben elhelyezett 
asztalok között
Az asztalokat a fali oldalon a 9,7 cm széles Doka 
zsaluhéj 3-S plus (F) segítségével rögzítik.

A pl. Dokamatic asztalok 2,50 x 5,00m vagy 2,00 x 4,00m

A Dokamatic asztal 2,50m széles
B Dokamatic asztal 2,00m széles
E Doka zsaluhéj 3-S plus 20cm széles
F Doka zsaluhéj 3-S plus 9,7cm széles

9767-275-01

A

A

A

9767-274-01

A

B

E

F
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9767-272-03
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9767-278-01
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Illeszkedés a magassághoz

Födémmagasságok 5,80 m-
ig(Standard asztal)
Ezeket a magasságokat a Dokamatic asztallal és a 
Doka födémtámasz Eurex 20 ill. Eurex 30 segítségével 
vitelezik ki.

a ... A Doka födémtámasz Eurex kihúzási hossza
b ... 32,8 cm
c ... Zsaluhéj 21 vagy 27mm
d ... 8,9 cm
e ... Az asztalszerkezet magassága zsaluhéj nélkül 40,9 cm

A födémtámaszok szerelése
➤ Nyissa ki a Dokamatic billentőfej ékjét és tolja be a 

támaszt.

➤ Az éket kalapáccsal rögzítse.

Az ék további rögzítésére (pl. rugós sasszeggel) 
nincs szükség.

☞ Rögzítés a Dokamatic billentőfejben 
födémtámasz Eurex 20 és 30 esetében!
● A támasz talplemez mérete 12x12 cm-től 

14x14 cm-ig.
● A támasz talplemez vastagsága 6-tól 

8 mm-ig.

9767-200-01
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A födámtámaszokat mind a külső-, mind a 
belső csövükkel felfelé be lehet építeni:
● Igy az állítóanya mindig könnyen elérhető
● A felfelé néző külsőcső növeli a stabilitást
A hosszú födémtámaszok elforgatott 
Dokamatic billentőfej esetén is beépíthetők.

9767-201-01

9767-200-02
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Födémmagasságok kb. 7,30 m-ig
A Dokamatic asztalkeret kiszélesíti a Dokamatic 
asztal alkalmazási területét kb. 7,30 m 
födémmagasságig.
● 1,50m gyors ráépítése
● Dokamatic állványcsatlakozóval szerelhető a 

Dokamatic asztalhoz
● A födémtámasz rögzítése ugyanolyan módon, mint a 

Dokamatic billentőfej 40 esetében
● Integrált kilincs-csap a Staxo Doka alátámasztó 

állványrendszer andráskeresztjeinek rögzítéséhez
● Centrírozólemezek az emelővillához DM 1,5t

Anyagszükséglet

Kerettávolságok

☞ A hidraulikus mozgatókocsival DF történő 
áthelyezés során a következőket vegyék 
figyelembe:
● Az elosztótartók hossza (Doka fatartó H20) 

3,90 m a 2,65 m-es standard hossz helyett.
● Használja a kitámasztókereket 

mozgatókocsihoz DF.

9767-242-01

Asztalkeretek száma
2 3 4

Asztalhossz (m)
4 5 4 5 4 5

Andráskereszt 9.150 - - - - 9 -
Andráskereszt 9.200 vagy 
12.200 - - - 6 - -

Andráskereszt 9.250 3 - - - - -
Andráskereszt 9.300 - 3 - - - -
Andráskereszt 12.150 - - - - - 9
Andráskereszt 18.100 - - 6 - - -
Dokamatic asztalkeret 
1,50m 2 2 3 3 4 4

Dokamatic 
állványcsatlakozó 4 4 6 6 8 8

Rugós csapszeg 16mm 4 4 6 6 8 8
Eurex födémtámasz 4 4 6 6 8 8
Összekötő csapszeg 10cm 6 6 8 8 10 10
Rugós sasszeg 6mm 6 6 8 8 10 10

Andráskereszt b [cm]
9.150 103,0
9.200 167,7
9.250 225,0
9.300 279,4

12.150 127,7
12.200 183,9
18.100 146,2
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Szerelés
➤ Az andráskereszteket (D) függőlegesen és 

vízszintesen építse be és a behelyezés után azonnal 
rögzítse a kilinccsap zárókilincsével.

➤ A Dokamatic állványcsatlakozót (B) dugja be a 
Dokamatic asztalkeretbe, és rögzítse a rugós 
csapszeggel 16mm (C) .

a ... 1,50 m
b ... a Dokamatic asztal méretezésnek megfelelően változtatható

Állványcsatlakozó részletesen:

Felső szerkezet rögzítése:
➤ A felső szerkezetet két Dokamatic áthelyező 

heveder 13,00m és a daru segítségével helyezze fel 
az előre elkészített alátámasztó állványra.

➤ Az összekötő csapszeget 10cm (E) szerelje be az 
asztal felső szerkezet (G) csatlakoztatásához és 
rögzítse a rugós sasszeggel 6mm (F) . (A második 
hosszanti csatlakozásnál lévő összekötő csapszeg a 
felső szerkezet eltolódását akadályozza meg.)

Födémtámaszok szerelése
➤ A teljes egységet emelje meg a daruval, és a 

födémtámaszokat a Doka gurulóállvány Z 
segítségével építse be (Rögzítése úgy történik, mint 
a standard asztalok esetében).A Dokamatic asztalkeret 1,50 m

B Dokamatic állványcsatlakozó
C Rugós csapszeg 16mm (nem része a szállítási terjedelemnek)
D Andráskereszt a táblázat szerint

9767-244-01
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
7,30 m feletti födémmagasságoknál
A Dokamatic asztal 7,30 m feletti 
födémmagasságoknál Staxo-val ill. d2-vel 
kombinálható.

Szerelés
➤ A felső Staxo szintet a talajon készítse elő 

(kimerevítése andráskeresztekkel).
➤ A Dokamatic állványcsatlakozót (B) dugja a Staxo- 

ill. d2 keretbe és a rugós csapszeg 16mm-el (C) 
rögzítse (nem tartozéka a szállítmánynak). 

Felső szerkezet rögzítése:
➤ Az asztal felső szerkezetet (G) két Dokamatic 

áthelyező heveder 13,00m és a daru segítségével 
helyezze fel az előre elkészített felső szintre.

➤ Az összekötő csapszeget 10cm (E) szerelje be az 
asztal felső szerkezet (G) csatlakoztatásához és 
rögzítse a rugós sasszeggel 6mm (F) . (A második 
hosszanti csatlakozásnál lévő összekötő csapszeg a 
felső szerkezet eltolódását akadályozza meg.)

➤ Az összecsatlakoztatott egységet két Dokamatic 
áthelyező heveder 13,00m és a daru segítségével 
helyezze fel, ill. csatlakoztassa az előkészített 
Staxo- ill. d2 alátámasztó állványokhoz (használjon 
szerelőpallót vagy mozgóállványt). 

Az alátámasztó állványok felépítésére és 
átszerelésére vonatkozó részletesebb 
információkat lásd a "Staxo tartószerkezet 
alkalmazási utasításban"

☞ A különböző kerettávolságokhoz projektfüggő 
méretezés szükséges
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Illesztés a födémvastagsághoz
A kívánt födémvastagsághoz illesztés a 
következőképpen történik:
● A Dokamatic billentőfejek áthelyezése (szélső 

támaszok)
● Köztes támaszok beépítése, amelyek Dokamatic 

billenőfejjel rögzíthetők úgy mint szélső támaszok, 
vagy Dokamatic támaszcsatlakozóval.

A pontos pozícionálás leírása a "Méretezés" című 
fejezeten olvasható.

Köztes támaszok beépítése ill. a 
Dokamatic billentőfejek 40 
áthelyezése
A Dokamatic asztalheveder 12 jelölései megkönnyítik a 
megfelelő pozícionálást.

Szerelés
➤ A Dokamatic billentőfejet (A) a szállított összekötő 

csapszeggel (B) helyezze el a Dokamatic 
asztalhevederben (D) , és a rugós sasszeggel 6mm 
(C) rögzítse.

☞ ● Egy asztal összes billentőfeje egy irányba 
nézzen.

● Az asztalokat mindig úgy építse össze, hogy 
a billentőfej fogantyúja a födémszél felé 
(kihajtási irány) álljon. 

a ... 21,4 cm
Amennyiben a billentési funkcióra nincs 
szükség, a billentőfej egy további összekötő 
csapszeg segítségével rögzíthető az (A) 
pozícióban.
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Köztes támaszok beépítése
Dokamatic támaszcsatlakozóval

A köztes támaszok a Dokamatic támaszcsatlakozóval 
különösen könnyen csatlakoztathatók az 
asztalhevederhez.
Erre főképp akkor van szükség, ha csak néhány 
szinten szükséges a nagyobb födémvastagságokhoz 
(nagyobb födémterhelés) illesztés.
További alkalmazási területe a peremgerendák 
alátámasztása, és így a csatlakozás többcélú- ill. 
acélfalhevederekhez, WS10 vagy WU12.

Figyelmeztetés:
A köztes támaszokat a megfelelő jelölésekhez a lehető 
legközelebb helyezze el.

Szerelés
➤ A Dokamatic támaszcsatlakozót (A) helyezze a 

födémtámaszra és rugós csapszeggel 16mm (B) 
rögzítse.

➤ A támaszcsatlakozó orsóját ütközésig engedje ki.
➤ A támaszcsatlakozót a födémtámasz segítségével 

helyezze be az asztalhevederbe (C) , forgassa el 
90°-al, és húzza le.

➤ A födémtámaszt elforgatással rögzítse az 
aztalhevederhez.

☞ Fontos figyelmeztetés:
● A födémtámaszok teherbírása nem 

növelhető, mint a Dokamatic billentőfejnél 
40, mert nem befogott a kapcsolat!

● Az asztal fő támaszait (minimum 4 darab) 
mindig a Dokamatic billentőfejjel 40 kell 
rögzíteni!
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Méretezés - Dokamatic asztal zsaluhéj nélkül
A méretezés fejezet táblázatai a frissbeton saját 
súlyának 20 százalékát kitevő hasznos terhelést 
vesznek figyelembe, amely nem lehet kevesebb, mint 
1,5 kN/m2 (150 kg/m2).

A Dokamatic asztalheveder 12 jelölései

Távolságok cm-ben

max. födémvastagság / megengedett kiegyenlítés

97
67

-2
36

-0
1 a

c d c

b b

Asztal-
heveder 
hossza

Asztal-
hevede-

renként 2 
támasz

Asztal-
hevede-

renként 3 
támasz

Asztalhevederenként 
4 támasz

a b c d
4,00 m 211 138 107 104
5,00 m 279 177 128 140

A zsaluhájat és a 
kiegyenlítési változatot a 

födémvastagságtól 
függően kell kiválasztani 

(lásd a "Méretezés - 
zsaluhéj/kiegyenlítési 
változatok" fejezetet).

Standard asztal 1 köztes támasz billentőfejjel, 
eltolt szélső támasz

2 köztes támasz billentőfejjel, 
eltolt szélső támasz

Megengedett 
kiegyenlítés x [cm]

Asztalforma
[m]

Támasztíp
us

1 és 2 
változat 

3 
változat max. födémvastagság [cm] max. födémvastagság [cm] max. födémvastagság [cm]

2,50x5,00

Eurex 20

0 0 30 43 56
20 40 27 39 52
30 60 26 38 50
40 80 25 37 48
60 -- 23 34 45
80 -- 21 32 42

Eurex 30

0 0 40 57 75
20 40 37 53 69
30 60 35 51 67
40 80 34 49 64
60 -- 32 46 60
80 -- 30 43 56

2,50x4,00

Eurex 20

0 0 37 56 71
20 40 35 52 66
30 60 34 50 64
40 80 32 48 61
60 -- 30 45 57
80 -- 28 42 54

Eurex 30

0 0 50 75 84
20 40 47 69 84
30 60 45 67 84
40 80 43 64 82
60 -- 40 60 77
80 -- 38 57 71

2,00x5,00

Eurex 20

0 0 38 54 70
20 40 34 49 63
30 60 33 47 61
40 80 31 45 58
60 -- 29 41 54
80 -- 26 38 50

Eurex 30

0 0 50 72 84
20 40 46 65 84
30 60 44 63 81
40 80 42 60 78
60 -- 38 55 72
80 -- 36 51 67

2,00x4,00

Eurex 20

0 0 47 70 84
20 40 43 64 81
30 60 41 61 78
40 80 39 58 74
60 -- 36 54 68
80 -- 33 50 64

Eurex 30

0 0 63 84 84
20 40 57 84 84
30 60 55 81 84
40 80 52 78 84
60 -- 48 72 79
80 -- 45 67 70
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Méretezés - zsaluhéj/kiegyenlítési változatok

Előzetes megjegyzések
Az asztalok keresztirányú csatlakozásánál mindig 
hosszirányban futó zsaluhéjcsíkot kell az asztalok közé 
helyezni. Ez a következőket jelenti:
● A zsaluhéjak kiosztása 20 cm-rel kisebb, mint a 

rendszerméret (2,00 ill. 2,50 m).
● A zsaluhéjcsík (E) minimális szélessége ezért 20 cm 

– ez felel meg a 0 kiegyenlítésnek.
● Kiegyenlítés esetén ezért mindig figyelembe  kell 

venni a tényleges x kiegyenlítési méret  és a 
szükséges s zsaluhéjcsík s szélességét.

Példa 0 kiegyenlítéssel 

s ... Zsaluhéjcsík szélessége 20 cm
x ... 0 cm

Példa x kiegyenlítéssel az asztalok névleges 
méretei között

s ... A zsaluhéjcsík szélessége
x ... tényleges kiegyenlítési méret 

A táblázat értékei a Doka zsaluhéj 3-SO-n alapulnak. 
Más, pl. többrétegű lemezekhez saját dimenzionálás 
szükséges.

Keresztirányú kiegyenlítések

1. változat

Csak zsaluhéjáthidalás

Engedélyezett födémvastagságok cm-ben

Az x értékkel ellenőrizze újra a kiválasztott asztalkialakítást.

2. és 3. változat

Dokamatic kiegészítéstartó 2,45m
alátámasztás nélkül (2. változat)

Dokamatic kiegészítéstartó 2,45m
és központos alátámasztás (3. változat)

Engedélyezett födémvastagságok cm-ben

Az x értékkel ellenőrizze újra a kiválasztott asztalkialakítást.
* csak átnyúló zsaluhéjkialakítás (pl. 60 cm szélesség) 
vagy központos zsaluhéjfelosztás (pl. 30+30 cm - nem 
50+10 cm) esetén érvényes)

☞ Útmutató az x mérethez:
A kiegyenlítés asztalra gyakorolt hatása a 
kiválasztott kiegyenlítési változattól (1-től 3) 
függően különböző.
Az x értékek és a födémvastagság alapján 
választhatja ki a Dokamatic asztal táblázatból a 
megfelelő asztalt.

☞ Munkavégzési útmutató:
● 30 cm-es nyitásszélességig – Zsaluhéjak 

beépítése föntről lehetséges. 
● 30 cm-es nyitásszélesség felett - Zsaluhéjak 

beépítése alulról gurulóállványról.

9767-272-01

s

x
E

9767-272-02

s

x

x 0 5 10 15 20 25 30
s 20 25 30 35 40 45 50

3-SO 21mm 50 35 25 20 -- -- --
3-SO 27mm 80 65 50 40 35 30 20

x 20 30 40 50 60 70 80
s 40 50 60 70 80 90 100

3-SO 21mm 60 60 25/50* 25/35* 25 20 --
3-SO 27mm 85 85 50/80* 50/65* 50 40 35

Nagy födémvastagságok esetén a 
kiegészítéstartó rátéttel lefelé is beépíthető, és 
az asztalhevederhez a megfelelő 
magasságban beékelhető. Ez nagyobb 
kiegyenlítési szélességeket tesz lehetővé.
Kérjük, egyeztessen Doka-technikusával.

9767-221-01

s

9767-224-01

s

9767-225-01

s
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
A Dokamatic kiegészítéstartó 2,45m 
elhelyezkedése
➤ A kiegészítéstartót (A) az asztalok végén lehető 

legközelebb a széléhez kell elhelyezni.
➤ A kiegészítés-tartók egymástól való távolsága nem 

lehet nagyobb, mint az asztaltartóké.
➤ A pótlólagos kiegészítéstartót (B) a zsaluhéj 

toldásához (C) kell elhelyezni.

Tartók rögzítése a kiegyenlítési területen:

A kiegyenlítési területek alátámasztása

➤ A H20 DF tartófejet a födémtámasz belső csövére 
helyezzük, és a beépített acélrugóval biztosítjuk.

☞ A zsaluhéjtoldás (D) mindig a kiegészítéstartó 
rátéten (A) belül van.

Amennyiben ez nem teljesíthető, úgy a kiegészítéstartó a 
rátéttel lefelé is beépíthető, és az asztalhevederhez a 
megfelelő magasságban beékelhető.

9767-238-01

C

A

B

9767-296-01

A

D

Áthelyezéshez a kiegészítéstartók (A) 2,50 m 
széles asztalok esetében betolhatók – 
lefordítás és betolás.
Így az új alkalmazási helyen azonnal újra 
rendelkezésre állnak.

A H20 DF tartófej
B Doka H20 top fatartó
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Hosszanti kiegyenlítések

kiegyenlítő hevederrel FF20/50

Figyelmeztetés:
A kiegyenlítési területet középen támasszuk alá 
födémtámaszokkal – így nincs hatása az 
asztaldimenzionálásra. Különben statikai vizsgálat 
szükséges.

l ... Zsaluhéjméret kiegyenlítéshez
m ... max. 10cm

Hossz- és keresztirányú Dokamatic 
asztalok kombinációja

s ... Zsaluhéjméret  

A Kiegyenlítő heveder FF20/50
B Tartórögzítő kapocs Top50
C Dokamatic asztalheveder
D Összekötő csapszeg 10cm + Rugós sasszeg 6mm
E Rugós tartófej H20 DF

☞ Az asztalhevederben a hevedert csak egy 
összekötő csapszeggel rögzítse (sima 
húzóösszekötés). Különben túlterhelés 
veszélye áll fenn.
Az összekötő csapszeget rugós sasszeggel 
6mm rögzítse!

A Doka fatartó H20
B Deszka (építéshelyi)

☞ A tartót (A) előre fel kell szerelni!

l

m m

9767-218-01
A CB D

E

9767-255-01

s

A

B
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Peremasztalok
A födémszéleken alkalmazott Dokamatic asztalokba a 
gerenda-, födémszélzsalut és oldalvédelmet integrálni 
lehet.

Húzórögzítés rögzítő hevederrel 
5,00m és Doka expresszankerrel 
16x125mm
➤ A rögzítő hevedert 5,00m (A) akassza be 

közvetlenül a Dokamatic billentőfejbe

➤ Lehorgonyzás elkészítése a födémben Doka 
expresszankerrel (B) – rögzítő heveder (A) 
beakasztása és megfeszítése.

A Doka expresszanker többször használható – 
szerszámként csak egy kalapácsra van szüksége.

Vigyázat!
A kilógó állványú és belülre szerelt támaszú 
födémszélen elhelyezkedő asztalok esetében 
borulásveszély áll fenn!
Peremzsaluknál és gerendáknál ezenkívül a 
födémszél irányába vízszintes erők hatnak!
➤ Ezért az összes peremasztalt rögzítse 

megfelelő rögzítőeszközzel!

☞ ● A peremasztalokat mindig úgy helyezze el, 
hogy a billentőfej fogantyúja a födémszél 
(kihajtási irány) felé nézzen. 

9767-245-01
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Megeng. húzóerő rögzítő hevederenként: 10 kN

Megengedett terhelés: fck,cube≥14 N/mm2 
betonszilárdságú "friss betonban" és megszilárdult 
C20/25 betonban:
 Fmegeng. = 5,0 kN (Rd = 7,5 kN)

Kérjük, vegye figyelembe a beépítési utasítást!

Más gyártók dűbeleinek használata esetén statikai 
felülvizsgálatot kell végezni.
A gyártók vonatkozó beépítési előírásait be kell 
tartani!
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A

B
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Húzórögzítés vagy nyomórögzítés
A Dokamatic asztalok beállítótámasz és támaszfej 
segítségével húzásra és nyomásra ellenállóan 
rögzíthetők.

Dokamatic asztalállvány
Előregyártott, összehajtható, gyorsan bevethető 
készállvány 1,00 m szélességgel a kényelmes és 
biztonságos munkavégzéshez.
● 2 állványhosszban áll rendelkezésre:

- 2,45m - 2,50m széles Dokamatic asztalokhoz
- 1,95m - 2,50m széles Dokamatic asztalokhoz

● Peremasztalok nagyfokú biztonsága
● Egyszerű kalapácsos szerelés
● Integrált csatlakozók rendszer-peremzsaluhoz
● A 0,50m széles állványszélesítő a rendszer része
● Lehajtható korlátok a peremasztalok épület 

belsejébe juttatásához

a ... 1,00m
b ... 0,50m

Szerelés

A Dokamatic asztalállvány előkészítése:
➤ A korlátoszlopot hajtsuk fel és rögzítsük.

A Dokamatic asztalállvány áthelyezése:
➤ A Dokamatic asztalállványt négyes függesztékkel 

(pl. Doka kombifüggeszték 3,20m) emelje.

Dokamatic asztalhoz rögzítés
➤ Dokamatic állványprofilok (B) asztalra szerelése 

egyenként 2 összekötő csapszeggel 10cm (D) és 
rögzítése rugós sasszeggel.

➤ Dokamatic asztalállvány felhelyezése az 
állványprofilra és rögzítése  összekötő csapszeggel 
10cm és rugós sasszeggel.

A Hosszirányú rögzítés
B Keresztirányú rögzítés

Amely a következőkből áll:
- Beállítótámasz 340 ill. 540 támaszfejjel
- Doka expresszanker

A Dokamatic asztalállvány 
B Dokamatic állványprofil 1,00m
C Dokamatic állványszélesítő

9767-304-01

B A

9767-252-01

a

b

A

C

B

Megeng. hasznos teher Dokamatic 
állványszélesítő nélkül: 200 kg/m2

EN 12811-1:2003 szerinti 3 terhelési osztály
Megeng. hasznos teher Dokamatic 
állványszélesítővel: 150 kg/m2

EN 12811-1:2003 szerinti 2 terhelési osztály

☞ Ha lehetséges, az asztalállványokat még a 
talajon szereljék össze.

9767-261-01

9767-262-01

9767-245-02

a

B D
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Példa Dokamatic állványszélesítővel
➤ A Dokamatic állványprofilokat (B) a fentiek szerint 

szerelje.
➤ Dokamatic asztalállvány felhelyezése az 

állványprofilra és rögzítése  összekötő csapszeggel 
10cm és rugós sasszeggel.

➤ Állványszélesítő  (C) felhelyezése és rögzítése  
összekötő csapszeggel 10cm (D) és rugós 
sasszeggel.

c ... Teljes szélesség 1,50m

Alternatív rögzítési lehetőség összekötő 
hevederrel Top50 Z
Amennyiben nincs szükség állványszélesítőre, úgy a 
Dokamatic állványprofil helyett összekötő heveder 
Top50 Z használható.

a ... 1,00m

Alternatív rögzítési lehetőség elemösszekötővel 
FF20/50 Z
Amennyiben nincs szükség állványszélesítőre, úgy a 
Dokamatic állványprofil helyett  elemösszekötő FF20/
50 Z használható.

a ... 1,00m

D Összekötő csapszeg 10cm + rugós sasszeg 6mm
E Összekötő heveder Top50 Z

9767-259-01

c

C

B D

9767-260-01

a

E D

D Összekötő csapszeg 10cm + rugós sasszeg 6mm
F Elemösszekötő  FF20/50 Z

Vigyázat!
➤ A rögzítés során az elemösszekötőt FF20/

50 Z statikai okokból a lesarkítással felfelé 
kell behelyezni.

9767-270-01

a

F D
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Szállítás, rakatképzés és raktározás Oldalvédelem az állvány végén 
Az állvány végén megfelelő oldalvédelemről kell 
gondoskodni.

S védőkorlát tartóval

Az oldalvédelem a következőkből áll:
● 2 darab védőkorlát tartó S
● 3 darab korlátdeszka, min. 15/3 cm (az építő 

biztosítja)
Felszerelés:
➤ A védőkorláttartókat a Dokamatic asztalállvány 

burkolatához ékelje (Rögzítési tartomány 2-től 
43 cm).

➤ A korlátdeszka mindegyikét 28x65-ös szöggel a 
korlátkengyelhez rögzítjük.

Rakat 12 Dokamatic asztalállványból Összehajtható egyedi 
állvány

Méretek cm-
ban

Dokamatic asztalállvány 
1,00/2,50m

Dokamatic asztalállvány 
1,00/2,00m

a 245,0 195,0
b 253,0 203,0
c 239,0
d 122,0
e 25,5

9767-253-01

a

d

b

c

e

☞ Amennyiben lehetséges, az oldalvédelmet már 
a talajon, a Dokamatic asztalállványokkal 
előkészített, rakatba rakott asztalelemekre 
szerelje fel.

A Korlátdeszka  min. 15/3 cm (helyi anyagból)
B Védőkorlát tartó S
C Dokamatic asztalállvány 

Kérjük, vegye figyelembe a "védőkorlát tartó S" 
alkalmazási utasítását!

9767-301-01

A

B

C
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Jegyzetek
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Peremasztalok gerenda nélkül

Dokamatic asztalállvánnyal
A példában standard kivitelű Dokamatic asztal látható 
rászerelt Dokamatic asztalállvánnyal.

Áthelyezett széltámaszokkal 
(Dokamatic asztalállvány nélkül) 
A példában a födémtámasz (A) a standard asztallal 
ellentétben belülre lett áthelyezve. 
Így szélzsaluzáson kívül megfelelő méretű munkaszint 
keletkezik az asztalfelületen.
A lezárása lehet pl. toldatkorlát T 1,80m (B) .

9767-246-01

9767-247-01

A

B
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Peremasztalok gerendával
Dokamatic gerenda hevederrel 60cm

● 20-tól 60 cm közötti 5 cm raszterű gerendákhoz 
(köztes méretek projekthez illesztve)

● Gyors szerelés (összekötő csapszeg 10cm)
● Rátét oldalsó Doka fatartóhoz H20
● Alacsony tervezési költségek/- idők
● Egyedi szerkezetekhez kiegészítő lehorgonyzás

Változat hídszegély retesszel T 
0,40m
65 cm-ig terjedő peremzsaluzási magasságig 
alkalmazható

b ... a többcélú- vagy acél falhevederek  (J) hosszától és az alá 
helyezett födémtámasz (N) teherbírásától függ.

Figyelmeztetés:
A zsalu összeszerelése és finombeállítása után a T 
hídszegélyretesz rögzítő ékét ütközésig verje be.9767-263-02

A Dokamatic asztal (standard kivitel)
B Dokamatic gerendaheveder 60cm
C Dokamatic szélfa 4x8cm 2,60m
D Zsaluhéj
E Doka fatartó H20 top
F Framax elem (méret szükség szerint)
J Többcélú- vagy acél falhevederen WS10 Top50
K Toldat korlát T 1,80m
L Összekötő csapszeg 10cm
M Rugós sasszeg 6mm
N Eurex födémtámasz
O Dokamatic támaszcsatlakozó
P Rugós csapszeg 16mm
Q Hídszegély retesz T 0,40m

Hatószélesség  [m] Peremzsaluzási magasság d 
[cm]

1,25 65,0
1,75 55,0
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Orsós támaszrudas változat
90 cm-ig terjedő peremzsaluzási magasságokhoz 
alkalmas.

Ennél a változatnál nagyobb gerendák esetében 
többcélú- vagy acél falheveder WU12 ( (J)  tétel) 
használata szükséges. 
Külön statikai igazolás szükséges.

b ... a többcélú- vagy acél falhevederek  (J) hosszától és az alá 
helyezett födémtámasz (N) teherbírásától függ.
d ... max. 90 cm

A Dokamatic asztal (standard kivitel)
B Dokamatic gerendaheveder 60cm
C Dokamatic szélfa 4x8cm 2,60m
D Zsaluhéj
E Doka fatartó H20 top
F Framax elem (méret szükség szerint.)
G Többcélú- vagy acél falheveder WS10 Top50
H Orsós támaszrúd T6 73/110cm
I Elemösszekötő FF20/50
J Többcélú- vagy acél falhevederen WS10 Top50
K Toldat korlát T 1,80m
L Összekötő csapszeg 10cm
M Rugós sasszeg 6mm
N Eurex födémtámasz
O Dokamatic támaszcsatlakozó
P Rugós csapszeg 16mm

9767-248-01
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d

B
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E
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G

H

I
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K

L LM M

N

O
P

A
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Peremzsaluzások

Framax sarokkötősínekkel

b ... Állítási helyigény 57 cm-től
c ... 6 - 16 cm-ig
d ... Födémvastagság max.40 cm

Figyelmeztetés:
A zsalu összeszerelése és finombeállítása után a 15,0 
szárnyas anyát szorítólappal ismételten húzza meg 
(előfeszítés).

Változat: Sarokkötősín asztalállványra szerelve

Dokamatic szélzsaluegységgel

b ... Állítási helyigény 10 cm-től 58 cm-ig
d ... A födémvastagságot lásd a táblázatban

A Framax elem
B Framax sarokkötősín
C Dokamatic szélrögzítő összekötő csapszeggel 10 cm és rugós 

sasszeggel 6mm
D Szárnyas anya szorítólappal 15,0
E Ankerrúd 15,0 kb. 25 cm hosszú

A zsaluhéj átfúrása 20 mm átmérőjű fúróval.
A felesleges lekötési furatok Framax ankerlyuk 
dugóval R 20/25 lezárhatók.

Az asztalokat lehetőség szerint ugyanarra a 
célra használják, pl. mindig peremasztalként - 
így elkerülhető az asztalok szükségtelen 
megfúrása.

9767-249-01

9767-249-02

D

A

B

C

b

c

d

A Framax elem
B Dokamatic szélzsalu egység 50cm
C Framax kötőcsavar 4-8cm
D Szárnyas anya szorítólappal 15,0

Összekötő elem Dokamatic 
asztalállványok és asztalok 

között

Állványszéles-
ség  [m]

Max. 
födémvastag-

ság d [cm]
Dokamatic állványprofil 1,00m 1,00 50
Összekötő heveder Top50 Z 1,00 40
Elemösszekötő FF20/50 Z 1,00 40

A Dokamatic asztalállvány megeng. terhelése 
betonozás során: 150 kg/m2 (minden változatra 
érvényes a peremzsaluk állványra támasztásánál).
EN 12811-1:2003 szerinti 2 terhelési osztály

97
67
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-0
1

D

AB

E d

9767-250-01
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d
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Univerzális szélzsaluzó sarokkal 
30cm

Alkalmazási példák

Beépítési mód A: Rögzítés szegekkel

d ... Födémvastagság max. 30 cm

Beépítési mód B: Rögzítés Spax csavarokkal

d ... Födémvastagság max. 30 cm

Méretezés

A Univerzális szélzsaluzó sarok 30cm
B Szeg  3,1x80
C Doka zsaluhéj 3-SO

Kizsaluzási tipp:
➤ Húzza ki a szögeket a szélzsaluból.
➤ A kalapácsot helyezze a szabad sarokba (A 

héj védelmére faalátét szolgál).
➤ Szélzsaluzó sarok megemelése.

9767-305-01

97
67

-3
05

-0
2

d

A

B

C

B

Tr652-203-02

A Univerzális szélzsaluzó sarok 30cm
D Spax csavarok 4x40 (teljes menetes)
E Doka fatartó H20

A födémvastagság [cm] 
függvényében a max. 

osztástávolság

Rögzítés Felépít
és 20 25 30

4 db. Szeg  3,1x80 A 90 50 30
4 db. Spax csavar4x40
(teljes menetes) B 220 190 160

97
67

-3
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-0
3

d

A

D

E

D

TR652-202-01

a
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Asztal összekötések

Főtartó irányban
Az elemek asztalhevederei  elemösszekötővel FF20/
50Z és összekötő csapszeggel 10cm köthetők össze.

Figyelmeztetés:
Kiegészítésekhez, vagy a méretpontatlanságok 
kiegyenlítéséhez használja az FF20/50 kiegyenlítő 
hevedert (lásd a "Méretezés - zsaluhéj/kiegyenlítési 
változatok" fejezetet).

Kereszttartó irányban
Az asztalok összekötése például ankerrúddal 15,0 és 
anyával lehetséges.

Figyelmeztetés:
Az anyát csak lazán húzza meg!

A Elemösszekötő FF20/50Z
B Összekötő csapszeg 10cm + rugós sasszeg 6mm
C Dokamatic asztalheveder 12

☞ A hevedert az asztalhevederben csak egy 
összekötő csapszeggel rögzítse (tiszta 
húzóösszekötés).
Az összekötő csapszeget rugós sasszeggel 
6mm rögzítse!

9767-217-01

A CB

C Dokamatic asztalheveder 12
D Ankerrúd 15,0 
E Anya komplett cikkszám 500340002

97
67

-2
27

-0
1
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D
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Jegyzetek
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Kombinálás más Doka födémrendszerekkel

Kombinálás Dokaflex asztalokkal

Kombinálás Dokaflex asztalokkal

d ... Különbség 8,2 cm
e ... 10,0 cm
s1 ... 20,0 cm

Kombinálás Dokaflex 1-2-4-el vagy 
Doka Xtra-val

Póttartó részletek:

☞ A Dokamatic asztal (A) és a Dokaflex asztal (B)  
eltérő beépítési magasságú.
A födémtámaszok kiválasztásakor figyeljen a d 
= 8,2 cm különbségre!

A Dokamatic asztal
B Dokaflex asztal

Kérjük, vegye figyelembe a "Dokaflex asztalok" 
alkalmazási utasítást!

s

e e

1

d

97
67

-2
16

-0
1

A B

A Doka fatartó H20
B Deszka (építéshelyi)
C Dokamatic asztal
D Dokaflex vagy Doka Xtra

☞ A tartót (A) előre fel kell szerelni!

Kérjük, vegye figyelembe a "Dokaflex 1-2-4" ill. 
"Doka Xtra" alkalmazási utasítást!

9767-269-01

C D

9767-269-02
A

B
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Födémszél biztosítása
A födémszél és az áttörések biztonságos lezárásához 
többféle termék áll rendelkezésre.

Építkezés: Lenaupark Linz

Védőkorlát 1,10m Védőkorlát tartó T Védőkorlát tartó S

Rögzítési változatok:
● Dugós hüvelyben 

24mm
● Csavaros 

hüvelyben 20,0
● A betonba utólag 

készített furatban

Rögzítési változatok:
● Csavarozás a 

födémen
● Csavarozás 

homlokzati 
oldalon a falon 
vagy a födémen

Rögzítés födémhez 
vagy szerkezeti 
elemekhez 2-től 43 
cm építési 
magasságig

9767-300-01

Kérjük, vegye figyelembe a felépítési- és 
használati útmutatót és az alkalmazási 
utasítást!
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Vízszintes áthelyezés / mozgatás

Hidraulikus mozgatókocsival DF
A hidraulikus mozgatókocsi DF segítségével  a 
Dokamatic- és Dokaflex asztalok hidraulikusan 
gyorsan és biztonságosan süllyeszthetők le és 
mozgathatók.

A hidraulikus mozgatókocsit DF az asztalméretétől és 
az építkezés helyszínének adottságaitól függően a 
kereszt vagy a hosszanti oldalon tolják az asztal alá.

A magasítókeret DF magasságillesztésre szolgál.

Magassági tartományok elosztó tartóval

☞ ● Nagy teherbírású, stabil, megfelelően sima 
aljzatra van szükség (pl. beton).

● A mozgatás csak 5%-os lejtésig 
emgedélyezett:
- 1500 kg max. teherbírás esetén 3%-os 

lejtésig
- 900 kg max. teherbírás esetén 5%-os 

lejtésig
● Különösen ügyelni kell:

- Magassági ugrásoknál
- Lépcsőknél
- Áttöréseknél
- Erős szélben

☞ Aszimmetrikus asztaloknál a következőkre 
ügyeljen:A pozícionálás központossága a 
súlypontra vonatkozik.

Kérjük, vegye figyelembe a kezelési utasítást!

A Hidraulikus mozgatókocsi DF
B Magasító keret DF
C Elosztó tartó (Doka fatartó H20 2,65m)
D Feszítőkengyel 8

Magasítókeretek DF 
száma h min. [cm] h max.[cm]

0 174,0 323,0
1 249,0 398,0
2 324,0 473,0
3 399,0 548,0

Hidraulikus mozgatókocsinként  DF a max. teherbírás 
magasító keret nélkül / magasító kerettel DF 
központos terhelésnél:
● Magasítókeret DF nélkül: 1500 kg
● Magasítókerettel DF: 1418 kg
● Két magasítókerettel DF: 1336 kg
● Három magasítókerettel DF: 1254 kg

9720-265-01

A

B

B

CD

h
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Három magasítókeret DF helyett az alu-
magasítókeret DM 2,25m is használható. Csatlakozó hajtómű DF

A csatlakozó hajtómű DF olyan akkumlátoros, 
felkapcsolható hajtóműegység, amely a Dokamatic és 
Dokaflex asztalok könnyű mozgatására szolgál.

Minden hidraulikus mozgatókocsi DF felszerelhető 
utólagos csatlakozó hajtóművel DF.
A vízszintes mozgatáson kívül a hidraulika 
berendezést és az összes kezelőelemet integrálták a 
csatlakozó hajtóműbe.
Az akkumlátort egy napos használatra méretezték. 
Feltöltése az elektromos hálózatra csatlakoztatással 
történik (220 V / 50 Hz) az éjszaka folyamán.
Előnyök:
● Személyzet és költség megtakarítás
● Kizsaluzás és vízszintes áthelyezés egyetlen 

személy segítségével – az út hosszúságától 
függetlenül

A Hidraulikus mozgatókocsi DF
B Csatlakozó hajtómű DF
C Alu-magasítókeret DM 2,25m
D Feszítőkengyel 8
E Elosztó tartó (Doka fatartó H20 2,65m)

Alu-magasítókeret DM 
2,25m száma h min. [cm] h max.[cm]

1 399,0 548,0

Hidraulikus mozgatókocsinként DF a max. teherbírás 
alu-magasítókeret DM 2,25m-rel központos terhelés 
esetén: 1440 kg

A különösen nehéz asztalszerkezeteket két 
egymáshoz csatlakoztatott hidraulikus 
mozgatókocsival DF is áthelyezhetik.

További információkkal az Ön Doka zsaluzási 
szakembere szolgál.

Tr675-200-01

h

B

C

D

E

A

TR676-200-01

☞ ● Nagy teherbírású, stabil, megfelelően sima 
aljzatra van szükség (pl. beton).

● Az aljzat lejtése max. 3% lehet.

E Csatlakozó hajtómű DF

Kérjük, vegye figyelembe a kezelési utasítást!

9720-266-01

E
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Függőleges áthelyezés emelővillákkal

Emelővilla DM 1,5t állítható
A Dokamatic és Dokaflex asztalok építkezésen belüli 
áthelyezésére a gyakorlatban igen bevált az 
emelővillák alkalmazása.
Az állítható emelővilla DM 1,5t többek között a 
következő előnyökkel szolgál:
● Állítható villaszélesség – egy emelővilla az összes 

asztalkivitelhez
● Beépített vezetőkötél – egyszerű manőverezés a 

födémasztalok alatt
● Függőleges hosszabbító kiegészítésként – 

födémasztal áthelyezése 2. szint fölé

b ... 90, 130, 204 vagy 227 cm
l ... 580 cm
h ... 421 cm

Villajelölés funkciója

Ha egy asztal optimális helyzetét egyszer már 
megállapítottuk, akkor az emelő villán lévő jelzőcsíkok 
segítségül, emlékeztetőül szolgálnak hasonló 
asztaltípusok további áthelyezései során.
A jelzőcsíkok ezen kívül a lengő emelővilla optikai 
figyelmeztető jeleként is szolgálnak az építkezés 
személyzete számára.

Parkolási pozíció
A 2 köteles függeszték könnyen behelyezhető és 
kivehető, mivel az emelővilla rúd leállításnál 
automatikusan lefelé billen.

Max. teherbírás: 1500 kg

Kérjük, vegye figyelembe a kezelési utasítást!

h

l

b

☞ Az áthelyezési műveleteknél lehetőleg 
vízszintes asztalhelyzet kívánatos.

A Integrált emelőpántok
B 2 köteles függeszték

9270-240-01

A

A

B
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Az asztalok áthelyezése a villák irányára 
merőlegesen

Amennyiben a Dokamatic asztalokat a villák irányára 
merőlegesen helyezik át, úgy további Doka fatartók 
H20 szükségesek (jobb csúszásbiztosság).

a ... Tartóhossz = min. b/3 (max. 1,80 m)
b ... Asztalhossz
c ... max. 300 mm

Emelővilla rúd DF és emelővilla DF
Az emelővillák felépítése:
● Emelővilla rúd DF és
● Emelővilla DF megfelelő villaszéleséggel
Standard méretű aztalok esetén 90 cm-es 
villaszélesség ajánlott.
Ráépített állványos nehezebb asztalokhoz az 1,5 t 
rendszert válasszák.

Típus áttekintés

☞ A Doka fatartó H20 csak Dokamatic 
asztalokhoz szükséges!

A Tartórögzítő H20 emelővillához 1,5t
G Dokamatic asztal
H Doka fatartó H20 (2 darab)

☞ A megadott értékektől eltérés esetén 
pótlólagos intézkedések szükségesek..
További információkkal az Ön Doka zsaluzási 
szakembere szolgál.

9270-215-01

a

b

A

H

G

c c

Max. teherbírás
(Asztalsúly) 1 t 1,5 t

Max. asztalméret
Hossz [m] x szélesség [m] 5,0 x 4,0 8,0 x 5,0

Em
el
őv

ill
a 

rú
d 

D
F Pos. (A) Emelővilla rúd DF 

1t
Emelővilla rúd DF 

1,5t
Emelővilla rúd hossz a 

[cm] 336,2 456,2

Szabad nyílás h [cm] 280,0 350,0

Em
el
őv

ill
a 

D
F

Poz. (B) Emelővilla DF 1t/
0,90m

Emelővilla DF 
1,5t/0,90m

Emelővilla szélesség b 
[cm] 90,0 90,0

Poz. (C) Emelővilla DF 1t/
1,30m

Emelővilla DF 
1,5t/1,30m

Emelővilla szélesség b 
[cm] 128,0 128,0

Poz. (D) Emelővilla DF 1t/
2,00m

Emelővilla DF 
1,5t/2,00m

Emelővilla szélesség b 
[cm] 200,0 200,0

Emelővilla hossz l [cm] 380,0 600,0

Kérjük, vegye figyelembe a kezelési utasítást!

9767-211-01

a

b

b

b

h

l

E

A

B

C

D
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Kitolóállvány
Ha szükséges, a Doka standard elemekből 
kitolóállvány állítható össze.
A kitoló állványról a Dokamatic asztalokat a Dokamatic 
áthelyező heveder 13,00m segítségével emelik a 
következő munkaszintre.

További információkkal az Ön Doka zsaluzási 
szakembere szolgál.

Általános áthelyezési útmutató

Tr657-201-01

☞ ● Az asztalokat csak vízszintes, szilárd 
aljzatra, különállóan szabad leállítani.

● Az asztalokat minden építési fázisban 
széltehernek ellenállóan kell elhelyezni.

● Terhelés – a zsaluhéj rakatok még rövid 
időre történő lerakása is – csak a teljes 
tervszerű felépítés után engedélyezett 
(amikor az összes köztes támasz fel van 
állítva).

● Az áthelyezés és elmozdítás alatt se 
személyek, se tárgyak nem lehetnek az 
asztalon.
Kivétel: A rendszer részét képező Dokamatic 
kiegészítéstartó 2,45m betolt állapotban a 
2,50 m széles asztallal együtt áthelyezhető.
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Az áthelyezés folyamata
➤ Hidraulikus mozgatókocsi DF központos 

elhelyezése az asztal alatt.
➤ Asztal lesüllyesztése.
➤ Az asztal vízszintes mozgatása az áthelyezés 

helyére, közben ügyeljen rá, hogy a billentőfej 
fogantyúja (A)  mindig a kihajtási irány felé nézzen.

➤ Asztal leállítása.
➤ Hidraulikus mozgatókocsi DF eltávolítása (a 

következő asztal előkészíthető az áthelyezéshez).
➤ Asztal felemelése az emelővillával.

➤ A billentőfej fogantyúját nyomja felfelé (nagyobb 
magasságokban léc segítségével lehetséges).

➤ A tartót forgassa felfelé.

➤ A billentőfejet 75° vagy 90°-os állásban rögzítse.

➤ Az asztalt mozgassa el kifelé, és helyezze át.

➤ A födémtámaszt enyhén emelje meg.
➤ A billentőfej fogantyúját emelje meg.

➤ A födémtámaszt forgassa lefelé használati 
helyzetbe és rögzítse.

9767-228-01

A

9270-209-01

97
67

-2
41

-0
1

2

1

Ellenőrizze, hogy a billentőfej rögzült-e – a 
billentőfej fogantyúja az asztalhevederrel 
párhuzamosan álljon!

9767-240-01

9270-209-01
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
➤ Az asztalt az új alkalmazási helyen állítsa fel.

Példa a gerendás peremasztalok 
áthelyezésére
A gerendás peremasztalok esetén az emelővilla és az 
asztal között kialakuló szabad teret  magasító profil 
H20, tartórögzítő H20 és Doka fatartó H20-ból álló 
faszerkezettel lehet áthidalni.

a ... 2250 mm
b ... max. 600 mm

A Dokamatic asztalok beállítása

A Tartórögzítő H20 emelővillához 1,5t
I Magasítóprofil H20 emelővillához 1,5t
M Doka fatartó H20 2,65m (4 darab)
N Peremasztal gerendával

9270-239-01

9270-214-01

a

b

N

M

I

A

A műanyag kalapács 4,0kg praktikus 
segédeszköz az áthelyezőeszköz nélküli 
födémasztalok gyors finombeállításához. A 
műanyag keménysége és a súly speciálisan 
erre a célra lett kialakítva.
Megfelelő használattal a sérülések 
elkerülhetők:
➤ Mértékkel és csak a födémtámaszok alsó 

részén
➤ Egyenletesen minden födémtámaszon
➤ Felváltva minden födémtámaszra egy ütés

Talpkialakítása egyszerű leállítást tesz 
lehetővé:
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal

999767019  - 05/2008 Ü 
TLS asztalemelő rendszer
Doka TLS asztalemelő rendszer

Doka TLS asztalemelő rendszer -
Doka födémasztalok daru nélküli 
függőleges áthelyezéséhez
A Doka TLS asztalemelő rendszer a Doka 
födémasztalok következő emeletre történő 
áthelyezésére szolgál.
Ezen kívül a következő rendszerek megfelelő 
göngyölegben elhelyezett zsaluanyagainak 
szállítására is alkalmazható:
● Dokaflex-1-2-4
● Doka Xtra

Figyelmeztetés:
A Doka TLS asztalemelő rendszer személyek 
szállítására nem használható. (Kivétel: Szerelési és 
karbantartási munkák elvégzése)

Az átfogó biztonsági csomag gyors és biztonságos 
munkavégzést tesz lehetővé mind az asztalemelő 
rendszer kezelése, mind az áthelyezési folyamat 
során.
A Doka asztalemelő rendszer segítségével az 
áthelyezés erős szélben (max. 72 km/h) is 
biztonságosan elvégezhető.

9767-307-01

☞ Fontos figyelmeztetés:
Minden össze-/szétszerelési munkát és az első 
üzembe helyezést Doka szakember vagy 
feljogosított technikus felügyelje.

☞ ● A Doka TLS asztalemelő rendszer 
kezelőszemélyzetének az üzemeltetéshez 
speciális ismeretekre van szüksége, 
melyet a Doka szakemberek közvetítenek 
részükre.

● Az ismeretek megszerzésének igazolására a 
betanított személyzet részére bizonyítványt 
állítunk ki.

● A bizonyítvánnyal nem rendelkező 
személyek részére a Doka asztalemelő 
rendszer üzembe helyezése tilos.
47a zsaluzás szakértői



TLS asztalemelő rendszer Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Termékleírás

Felépítési magasság
● aljzaton álló rendszernél: max. 40 m
● födémre függesztett rendszernél: max. 10 m

Emelőállvány TLS

● Rakodási felület:
- Behajtási szélesség: 2,70 m 

(3,20 m emelőárbocok között)
- Hossz: 4,93 m

● Integrált korlát
● Integrált rakodóajtó
● Integrált rakodórámpa
● Opcionálisan felszerelhető TLS 1,80m védőrácsok

Szintajtók
● Biztonságos be- és kirakodás
● Szintajtók minden emeleten
● Integrált vezérlés minden szintre

Hajtás
Az asztalemelő rendszer elektromechanikus 
meghajtású.
● Szükséges csatlakozási feszültség: 400V/50Hz 

(biztosíték min. 3 x 32A lomha)

Emelési sebesség
● Indulási sebesség: 5 m/min.
● Emelési sebesség: 10 m/min.

A Alapegység TLS
B Emelőállvány TLS közbenső 3,00x1,60m
C Emelőállvány TLS hátsó 3,00x1,60m
D Védőrács TLS 1,80m
E Védőlemez TLS
F Emelőárboc TLS 1,50m
G Teherhordó profil TLS 5,15m
H Nyomódúc TLS 3,70m
I Rögzítő födémhez TLS 0,40m
J Beállító eszköz TLS
K Szintajtó tartó TLS 0,40m
L Szintajtó TLS kilincscsel
M Szintajtó TLS határoló kapcsolóval
N Kapcsolódoboz TLS földszinti vezérléshez
O Kapcsolódoboz TLS szintajtó
P Emelőtraverz TLS
Q Emelőhimba TLS (parkolási pozícióban)

9767-318-01

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O
P

Q

Max. teherbírás:
mozgatás során: 1650 kg
be- és kirakodás során: 2650 kg

9767-326-01

4.93

2.70
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal TLS asztalemelő rendszer
Terhelési adatok

Lehorgonyzási erők 
rögzítési pontonként 

Figyelmeztetés:
Statikai követelmény szerint segédalátámasztást kell 
előírni.

Rögzítő födémhez TLS 0,40 m

Emelőárboc rögzítő TLS traverz 0,40 m

Talajnyomás aljzatra állításnál

A Segédalátámasztás

9767-307-02

FX(1) FY(1)

FZ(1)B

FZ(1)A

FX(0)

A

A Segédalátámasztás

9767-316-01

FX(1)

FX(2)

FY(1)

FY(2)

FZ(1)B

FZ(1)A

FZ(2)

FX(0)

A

Födémtávolság
Függőleges támaszerő Dűbelerők Vízszintes megtámasztó 

erő

FZ(1)B,k
húzás nyírás

FX(0),kFZ(1)A,k FY(1),k (90° Fx-hez) FX(1),k

2,65 m 73 kN 26 kN 4 kN 32 kN 37 kN
3,00 m 73 kN 26 kN 4 kN 28 kN 33 kN
4,50 m 73 kN 26 kN 4 kN 18 kN 22 kN

Födémtávolság
Függőleges támaszerő Dűbelerők

FZ(2),k
nyírás

FY(2),k (90° Fx-hez) FX(2),k

2,65 m 2 kN 16 kN 16 kN
3,00 m 2 kN 16 kN 14 kN
4,50 m 2 kN 16 kN 11 kN
7,00 m 2 kN 8 kN 10 kN

Felépítési magasság 10 m 20 m 30 m 40 m
Összsúly árbocoldalanként 3500 kg 4100 kg 4600 kg 5200 kg
Talajnyomás 140 kN/m· 163 kN/m· 183 kN/m· 207 kN/m·
49999767019  - 05/2008 Ü a zsaluzás szakértői



TLS asztalemelő rendszer Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Alkalmazási terület / kivitelezési formák

Figyelmeztetés:
A Doka asztalemelő rendszert TLS a szerelés után és 
minden üzembe helyezés előtt a kezelési útmutatónak 
megfelelően ellenőrizze.

Előszerelés

➤ A TLS alapegységet az épület előtt, 
szabad,hozzáférhető helyen állítsa fel.

➤ A TLS alapprofilt 2,14m kétoldalt szerelje fel a TLS 
alapegységre.

➤ A közbenső TLS emelőállványt és a hátsó TLS 
emelőállványt helyezze a TLS alapegységhez és 
rögzítse.

Aljzatra állítva
Rendszerméretek:

a ... 1,35 m (±0,08 m)
b ... max. 7,00 m
c ... min. 0,30 m

Helyigény a talajra állított változatnál:

d ... 5,80 m
e ... 4,50 m

Kérjük, vegye figyelembe a "Doka TLS 
asztalemelő rendszer" szerelési és 
üzemeltetési útmutatót!

☞ Nagy teherbírású, sima aljzat szükséges!

A Alapegység TLS
B Emelőállvány TLS közbenső 3,00x1,60m
C Emelőállvány TLS hátsó 3,00x1,60m
D Alapprofil TLS 2,14m

9767-317-01

A B

C

D

9767-312-01

b

a

c

9767-310-01

e

d
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal TLS asztalemelő rendszer
Felépítés
➤ Az alapprofil TLS merevítőt kétoldalt szerelje fel.

Az alapegység az orsók segítségével beállítható.
➤ Az alapegységet az árboccsatlakozók alatt 

alátétfákkal ékelje alá, a fellépő erők levezetésére.

Az alapegység így már stabil az első TLS 
emelőárboc rögzítésig történő felépítésre.

A TLS emelőárbocot hosszabbítsa meg és végezze 
el az épülethez rögzítését.
➤ Helyezzen fel kétoldalt további TLS emelőárboc 

1,50 m elemeket és végezze el rögzítésüket.

➤ A TLS emelőárboc rögzítő traverz rögzítése az 
előkészített felfüggesztési helyeken.

➤ A TLS emelőárboc rögzítő felszerelésekor ügyeljen 
az emelőárboc függőleges elhelyezkedésére.

➤ Szintajtók és szintvezérlők felszerelése.

D Alapprofil TLS 2,14m
E Merevítő alapprofilhoz TLS
F Orsó aljzatra állításhoz
G Alátétfa

97
67

-3
12

-0
2

DG

E

F
F

☞ Fontos figyelmeztetés:
➤ A TLS emelőárboc rögzítő nélküli 

üzemeltetés tilos.

A Emelőárboc rögzítő TLS traverz 0,40m
B Kónuszcsavar B 7cm
C Univerzális kúszózsalu kónusz 15,0
D Tömítőhüvely K 15,0
E Anker véglemezzel 15,0

A Emelőárboc rögzítő TLS traverz 0,40m
B Emelőárboc rögzítő TLS merevítő
C Emelőárboc rögzítő TLS árboc-csatlakozó

9767-325-01

A

B

C D

E

9767-328-01

A B C
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TLS asztalemelő rendszer Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Felépítési magasság 40 m-ig 
További TLS emelőárboc elemek elhelyezésével és a 
TLS emelőárboc rögzítők  rendszeres beépítésével 
max. 40 m magasságig építhető fel.

a ... 1,35 m (±0,08 m)
b ... max. 7,00 m (kikötési távolság)
c ... max. 4,50 m 
(emelési magasság az utolsó emelőárboc rögzítés felett) 
d ... max. 40,00 m
e ... min. 0,30 m

Figyelmeztetés:
A TLS kapcsolószekrény földszinti vezérléshez és a 
TLS kapcsolószekrény szintajtóhoz 10 m fix 
vezérlőkábellel van felszerelve.
Ha a kapcsolószekrény kábeltartó távolsága > 10 m 
TLS vezérlőkábel 20,0m használata szükséges.

Kitolóállvány
A TLS asztalemelő rendszer kitolóállványként is 
használható.
Alkalmazási eset:
● A felső szint elkészítése után a Doka 

födémasztalokat Dokamatic áthelyező hevederekkel 
13,00m vagy emelővillákkal szállítják el.

A TLS kapcsolószekrény szintajtóhoz
B TLS kapcsolószekrény földszinti vezérléshez
C Kapcsolószekrény kábeltartóhoz

9767-331-01

a

b
b

c

d

e

A

B

C

9767-330-01
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal TLS asztalemelő rendszer
Födémre függesztve
Rendszerméretek:

a ... min. 2,65 m - max. 4,50 m
b ... max. 4,50 m (Emelési magasság)
c ... min. 0,30 m
d ... 4,95 m

Felépítés
➤ Helyezzen fel kétoldalt további TLS emelőárboc 

1,50 m elemeket és végezze el rögzítésüket.
➤ A két TLS emelőárbocra egyenként egy TLS 

emelőtraverzt szereljen fel.
➤ A TLS rögzítő födémhez pozícionálása mindkét 

oldalon.
➤ Teherhordó profil TLS 5,15m beemelése az 

alapegység tartóiba (üreges profil).
➤ A darura függesztett TLS emelőhimbát  rögzítse a 

két TLS emelőtraverzhez.
➤ A TLS alapprofilt 2,14m tolja be a  TLS 

alapegységbe.

➤ A TLS nyomórudat 3,70m a lábrész fogadójának két 
oldalán csapszeggel rögzítse és biztosítsa.

➤ A TLS alapegységet emelő állvány segítségével 
óvatosan emelje meg, míg a teherhordó profil TLS 
5,15m alul szabaddá válik.

➤ A TLS nyomórudat 3,70m billentse a teherhordó 
profilokhoz, majd csapszeggel rögzítse ahhoz, és 
biztosítsa.

➤ Az előszerelt alapegységet daruval felemelheti az 
előkészített felfüggesztési helyre, rögzítheti, és 
elvégezheti a beállítást.

➤ Szintajtók és szintvezérlők felszerelése.

9767-307-02

a
b

d

c

A Rögzítő födémhez TLS 0,40m
B Teherhordó profil TLS 5,15m
C TLS Nyomórúd 3,70m 

C Nyomódúc TLS 3,70m

9767-314-01

A

C

B

97
67
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1

C

53999767019  - 05/2008 Ü a zsaluzás szakértői



TLS asztalemelő rendszer Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Emelési magasság növelése
Az emelőárbocok bővítése födémre függesztett 
alkalmazás esetén max. 10,00 m emelési magasságot 
tesz lehetővé.
A TLS emelőárbocot rögzítse az épülethez, és 
hosszabbítsa meg.
➤ A TLS emelőárboc rögzítő traverz rögzítése az 

előkészített felfüggesztési helyeken.

➤ A TLS emelőárboc rögzítő felszerelésekor ügyeljen 
az emelőárboc függőleges elhelyezkedésére.

➤ Helyezzen fel kétoldalt további TLS emelőárbocokat 
1,50m és végezze el rögzítésüket.

a ... min. 2,65 - 4,50 m
b ... max. 7,00 m (ankerezési távolság)
c ... max. 4,50 m 
(emelési magasság az utolsó emelőárboc rögzítő felett) 
d ... max. 10,00 m
e ... min. 0,30 m
➤ Szintajtók és szintvezérlők felszerelése.

A Emelőárboc rögzítő TLS traverz 0,40m
B Kónuszcsavar B 7cm
C Univerzális kúszózsalu kónusz 15,0
D Tömítőhüvely K 15,0
E Anker véglemezzel 15,0

A Emelőárboc rögzítő TLS traverz 0,40m
B Emelőárboc rögzítő TLS merevítő
C Emelőárboc rögzítő TLS árboc-csatlakozó

9767-325-01

A

B

C D

E

9767-328-01

A B C

9767-316-01

a

b

d

c

e
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal TLS asztalemelő rendszer
Jegyzetek
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TLS asztalemelő rendszer Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Asztalemelő rendszer áthelyezése és beállítása

Figyelmeztetés:
Az asztalemelő rendszert csak olyan födémterületeken 
helyezze el, amelyeknek nincs kinyúló része.

Az asztalemelő rendszer áthelyezéséhez a két 
emelőárbocra TLS egy-egy emelőtraverzt TLS kell 
szerelni (fülek motoroldalon).

A TLS emelőtraverzekre később a daruhorogra 
függesztett TLS emelőhimbát erősítik fel.

Az áthelyezés után a TLS emelőhimbát ismét vissza 
kell helyezni a TLS emelőállvány tartójába.

Asztalemelő rendszer beállítása
A födémsík eltéréseitől függően két beállítási lehetőség 
áll rendelkezésre:
● Orsó a rögzítő födémhez TLS
● A teherhordó profil és födém közötti kiékelés ill. a 

távolság beállítása TLS beállító eszközzel

Kérjük, vegye figyelembe a "Doka TLS 
asztalemelő rendszer" szerelési és 
üzemeltetési útmutatót!

A Emelőtraverz TLS

A Emelőtraverz TLS
B Emelőhimba TLS

9767-322-01

A

9767-323-01

A

B

B Emelőhimba TLS
C Emelőállvány TLS hátsó 3,00x1,60m

A be- és kizsaluzás során rövid utak elérése 
érdekében érdemes lehet az asztalemelő 
rendszert egy szinten többször áthelyezni.

A Beállító eszköz TLS
B Doka expresszanker 16x125mm

9767-324-01

C

B

9767-320-01
A

B
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal TLS asztalemelő rendszer
Doka födémasztalok áthelyezése
Szintenként egy ember manőverezi a Doka 
födémasztalokat hidraulikus mozgatókocsival és 
csatlakozó hajtóművel. Az automatikus áthelyezési 
folyamat során a következő Doka födémasztalt készítik 
elő ill. a felsőbb szinten a megfelelő helyre 
pozícionálják. 

Általános áthelyezési útmutató

Az áthelyezés folyamata
Alsó szint
➤ Mozgassa a TLS emelőállványt a szinthez.
➤ Nyissa ki a szintajtót.
➤ Süllyessze le a rakodórámpát és nyissa ki az 

emelőállvány ajtóit.

➤ Az asztalt állítsa le az emelőállványra.
A hidraulikus mozgatókocsit kezelő személy mindig 
az épület felőli oldalon helyezkedik el.

➤ Hidraulikus mozgatókocsi DF kihúzása.
➤ Adott esetben az asztal rögzítése (peremasztalok 

peremgerendával, állvánnyal ...).
Az emelőállványban darufülek találhatók a Doka 
asztalok rögzítéséhez.

➤ Zárja az emelőállvány ajtóit és hajtsa fel a 
rakodórámpát.

➤ Zárja a szintajtókat.

➤ Az asztalt az emelőállvány segítségével helyezze át 
a következő szintre.

Felső szint:
➤ Nyissa ki a szintajtót.
➤ Süllyessze le a rakodórámpát és nyissa ki az 

emelőállvány ajtóit.
➤ Az asztalt mozgassa ki az állványból.

➤ Zárja az emelőállvány ajtóit és hajtsa fel a 
rakodórámpát.

➤ Zárja a szintajtókat.
➤ A TLS emelőállványt mozgassa ismét az alsó 

szintre.

☞ Fontos figyelmeztetés:
● Az asztalokat minden építési fázisban 

széltehernek ellenállóan kell elhelyezni.
● Az áthelyezés során a max. szélsebesség 

72 km/h.
● Az áthelyezés és elmozgatás során az 

asztalon, vagy a TLS asztalemelő 
rendszeren nem tartózkodhatnak 
személyek, és nem lehetnek rögzítetlen 
tárgyak.

9767-308-01

A legutolsó asztal áthelyezése után az 
asztalemelő rendszerrel a hidraulikus 
mozgatókocsi DF is átszállítható a következő 
szintre.

9767-307-03

9767-309-01
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TLS asztalemelő rendszer Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Rögzítés az épületszerkezethez
Szerkezeti elemek:

A rögzítés helyének előkészítése és a felfüggesztés 
ugyanazzal az univerzális kúszókónusszal (A) 
történik.

A következő szerkezeti elemeket a kónuszcsavar B7-el 
lehet rögzíteni az univerzális kúszózsalu kónuszhoz.

Rögzítő födémhez TLS 0,40m
Az asztalemelő rendszer biztonságos 
felfüggesztéséhez minden működési fázisban.

Szintajtó tartó 0,40m
A szintajtók rögzítéséhez.

Emelőárboc rögzítő TLS 
traverz 0,40m
Az emelőárboc rögzítő TLS traverzzel rögzítik a TLS 
emelőárbocokat az építményhez. 

A rögzítési helyek előkészítése és a 
függesztési helyek kialakítása

➤ Kerülje el az előre beépített kónusz és a vibrátor 
érintkezését.

Szerszámszükséglet:
● Racsnis hajtókar 3/4"
● Univerzális kónuszkulcs 15,0/20,0 (univerzális 

kúszózsalu kónuszhoz)
● Hosszabbító 20cm 3/4"
● Csapos dugókulcs 50 (kónuszcsavar B7-hez)
A szerszám a TLS szerszámosdobozban található.

A Univerzális kúszózsalu kónusz 15,0
B Tömítőhüvely K (elvesző elem)
C Kónuszcsavar B 7cm
D Anker véglemez (elvesző elem)
F Jelölés

● Betontakarás a kónusz oldalán: 5,5 cm
● Betontakarás a véglemez felöli oldalon a minimális 

födémvastagságnál: 2 cm 
● Kiegészítő vasszerlés a statikai igényeknek 

megfelelően.

Minimális födémvastagság
Anker véglemezzel 15,0 11,5cm 19 cm
Anker véglemezzel 15,0 16cm 24 cm
Anker véglemezzel 15,0 40cm 48 cm

9767-321-01

D

F

C

B

A

9767-332-02

Figyelmeztetés!
➤ A véglemezes ankert mindig ütközésig 

(jelölés) csavarja be az univerzális 
kúszózsalu kónuszba.
A túl csekély becsavarási hossz a későbbi 
alkalmazás során csökkent teherbíráshoz és 
a felfüggesztési hely tönkremeneteléhez - 
ennek következtében személyi- és anyagi 
kárhoz vezethet.

➤ Az ankerrudakat tilos hegeszteni, vagy 
hevíteni törésveszély miatt!

➤ A rögzítési pont előkészítéséhez és 
felfüggesztési helyekhez kizárólag 
kónuszcsavar B 7cm-t használjon (a 
nagyteherbírású csavar feje pirossal van 
jelölve)!

9767-329-02

9767-325-01
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal TLS asztalemelő rendszer
A rögzítési hely előkészítése

b ... 40 cm (± 1 cm)
➤ A kónuszcsavar B 7 cm-t  csavarozza be az 

univerzális kúszózsalu kónuszba.
➤ A véglemezes ankert ütközésig (jelölés) csavarja be 

az univerzális kúszózsalu kónuszba.

➤ A véglemezes ankert dróttal rögzítse a vasaláshoz.

Figyelmeztetés:
Az univerzális kúszózsalu kónuszt tömítőhüvely K-val 
(B) szállítjuk. Minden további felhasználás esetén 
használjon új tömítőhüvelyt! 

Felfüggesztési pont
➤ A TLS rögzítő födémlemezhez (D) a  kónuszcsavar 

B 7cm -rel (C) kerül rögzítésre az univerzális 
kúszózsalu kónuszba 15,0 (A) . 100 Nm meghúzási 
nyomaték (20 kg kb. 50 cm hosszon) elegendő. 

Az ezen túlmenő, erőszakos feszítés az ankerrúd 
sérüléséhez ill. töréséhez vezethet!

A kónuszcsavar B 7cm becsavarozásához és 
rögzítéséhez az univerzális kúszózsalu kónuszba csak 
a racsnis hajtókar 3/4" használható.

☞ Fontos figyelmeztetés:
➤ A előkészített rögzítési helyet mindig az 

alatta lévő felfüggesztési hellyel egyenesbe 
kell hozni (± 1cm vízszintes irányban).

☞ ● Az univerzális kúszózsalu kónusz tengelye a 
betonfelülettel derékszögben álljon - a 
maximális szögeltérés 2°.

● Az előkészített rögzítési pontok és 
felfüggesztési helyek ábra szerinti 
pozícionálási tűréseit tartsa be.

a ... 327 cm (± 2 cm)
b ... 40 cm (± 1 cm)

● Az univerzális kúszózsalu kónusz teteje a 
betonfelülettel síkban kerüljön beépítésre.

● A menetet védje a szennyeződések ellen.

9767-306-01

b

9767-332-01

b
a

Racsnis 
hajtókar 3/4"

Racsnis hajtókar 3/4" 
hosszabbítóval

Meghajtó kilincsmű MF 
3/4"

A beton szükséges nyomószilárdsága a meglévő 
rögzítési terhek felvételéhez a következő tényezőktől 
függ:
● Véglemezes anker hossza
● Vasalás
● Távolság a betonszéltől
A jellemző nyomószilárdság minimumértéke (fck,cube): 
10 N/mm2 (100 kg/cm2)

9767-332-03

A
B

C

D

Tr687-200-01
Tr687-200-01 Tr687-200-01
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TLS asztalemelő rendszer Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
A szintajtók csatlakoztatási lehetőségei

A szintajtót a sarokgerendával helyezze a tartókba (E)  
és a gyűrűs csavarral (F) biztosítsa.

A Szintajtó TLS kilincscsel
B Szintajtó TLS határoló kapcsolóval
C Kapcsolódoboz TLS
D Rögzítő födémhez TLS 0,40m

9767-327-03

A

B

D

C

Rögzítő födémhez TLS 0,40m Szintajtó tartó TLS 0,40m Emelőárboc rögzítő TLS traverz 0,40m

9767-334-01

E

F

9767-336-01

E

F

9767-335-01

E

F
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal TLS asztalemelő rendszer
TLS emelőárboc 1,50m elemek mennnyiségének 
meghatározása

Aljzatra állítva

a ... Alkalmazási magasság
b ... 2,40 m
c ... min. 1,30 m

1) Az eredményt egész számra kerekítse.
Összes emelőárboc száma TLS 1,50m = 2 x n

Födémre függesztve

n ... 
Darabszám1) =

Alkalmazási magasság(a) - 2,40 m(b) + 
1,30 m (c)

1,50 m

9767-333-01

b

a
c

d ... Menetmagasság Összes emelőárboc száma TLS TLS 
1,50m

2,80m-ig 4
4,30m-ig 6
5,80m-ig 8
7,30m-ig 10
8,80m-ig 12

10,00m-ig 14

9767-307-02

d
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Általános tudnivalók
Szállítás, rakatképzés és raktározás
A kompakt felépítés miatt egymás felett 6 Dokamatic 
asztal helyezhető el a teherautón – könnyebb a 
logisztika, és csökkennek a szállítási költségek.

Rakat és szállítási állapot

Asztalok köztes raktározása

Asztalok átemelése
A Dokamatic áthelyező heveder 13,00m segítségével 
egyes elemek és teljes elemrakatok helyezhetők át.
Áthelyező egységenként 2 Dokamatic áthelyező 
heveder szükséges.
A legfontosabb ismérvek:
● Az elemrakat biztonságos áthelyezéséhez 

hevedersarukat használnak
● Hevedersaruk kiesés elleni biztosítása
● Mozgatható, 8 m hosszú védőtömlő lehetővé teszi 

az asztalok vízszintes áthelyezését és védi a 
heveder anyagát.

☞ Max. 6 elemet rakjon egymásra!

Méretek cm-ban Dokamatic asztal 
27mm

Dokamatic asztal 
21mm

a (6 elem) 262,6 258,0
b (5 elem) 218,0 215,0

c 43,6 43,0
d 8,9 8,9

☞ A kész asztalok köztes raktározása során a 
következő biztonsági szempontokat kell 
figyelembe venni:
● Csak sík és teherbíróképes aljzatra szabad 

helyezni.
● A kész asztalokat soha ne tegye egymásra 

födémtámaszokkal, még 90°-kal bebillentve 
se.

● Exponált helyen biztosítsa szélteher ellen.

9767-203-01

9767-203-02

a

b

cd

Max. teherbírás: 2000 kg

Kérjük, vegye figyelembe a kezelési utasítást!

☞ Előre elkészített asztalszerkezetek szállítása 
és raktározása során a következő biztonsági 
szempontokat kell betartani:
● Az elemeket úgy kell fel- és lerakodni, 

szállítani és egymásra helyezni, hogy az 
elemek ne essenek le, csússzanak el, és a 
rakat ne boruljon fel vagy essen szét.

● Az elemeket csak sík és teherbíró aljzatra 
szabad helyezni.

● A függesztő eszköz β hajlásszöge max. 30°.
● Az elemeket csak akkor szabad a 

függesztékről leakasztani, ha biztonságosan 
felfeküdt. 

● Nem szabad az elemrakatra felmászni.
● Tehergépkocsin történő szállításnál az 

elemeket le kell kötni.
62 999767019  - 05/2008 Üa zsaluzás szakértői



Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal Általános tudnivalók
Elemrakatok szállítása
Az asztal felszerkezetek rakatban átemelhetők integrált 
hevedersarus Dokamatic áthelyező heveder 13,00m 
használata esetén.

➤ A Dokamatic áthelyező heveder (A) hevedersaruit 
(B) tolja rá teljesen a kereszttartóra, közben ügyeljen 
a jobbos vagy balos helyzetre, és mindkét 
hevedersarut ugyanazon tartón pozícionálja.

➤ A második áthelyező hevedert hasonló módon 
készítse elő, és a hevedersaruk segítségével tolja a 
tartóra. Közben ügyeljen az áthelyező hevederek 
szimmetrikus elhelyezésére.

Asztalok áthelyezése
Az áthelyező heveder 13,0m alkalmas asztal 
felszerkezetek és kész asztalok emelésére. A 13 m 
hosszú heveder lehetővé teszi a talajról történő be- és 
kiakasztást.

Figyelmeztetés:
Az integrált hevedersarukat (B) eközben az áthelyező 
heveder 13,00m  földről kezelése érdekében nem 
tolják a kereszttartókra.A hevedersaruk maradhatnak a 
hevederen vagy szükség esetén levehetők.

Vigyázat!
➤ Az ábra szerinti átemelésre csak akkor 

kerülhet sor, ha a hevedersarukat 
megfelelően szerelték fel, és az áthelyező 
hevederek nem tudnak elcsúszni.

➤ Egyszerre max. 6 elemet helyezzen át.

9767-281-01

9767-266-01

A

B

☞ Figyelmeztetés: ha az asztal:
● peremcsíkkal előszerelt (C) 
● nagy felületű héjjal borított (teljes 

szélességben)

e ... kb. 1,0 cm
Felszegelt palló (D) (kb. 15 x 5 x 60 cm) 
akadályozza meg, hogy az áthelyező heveder 
(A) a peremcsíkot megsértse vagy leszakítsa.

9265-204-01

B

9767-265-01

97
67

-2
80

-0
1

e

A

C

D
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Általános tudnivalók Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Szükségalátámasztás, betontechnológia és kizsaluzás

Mikor kell kizsaluzni?
A betonozáskor fellépő teher (a vasbeton födém súlya) 
a magasépítésnél rendszerint a födém méretezett 
terhelésének (önsúly + állandó + esetleges terhek) kb. 
50%-át teszi ki).
A kizsaluzás ezért már a beton 28 napos 
szilárdságának 50%-os elérése után megtörténhet. 
A födém terhelési biztonsága ekkor már megfelel a 
kész szerkezetnek.

Miért van szükségalátámasztás a 
kizsaluzás után?
A fiatal födémre jutó esetleges terhelések 
felvételéhez, ill. a fölötte fekvő födém betonozásból 
adódó terhének felvételéhez szükség lehet 
szükségalátámasztásra az építkezés lefolyásától 
függően.

A póttámaszok helyes felállítása
A póttámaszok átveszik a teherelosztás feladatát a 
fiatal és az alatta fekvő födém között. Ez a födémek 
merevségének arányától függ.
A következő határesetekre meg lehet adni a 
póttámaszok zsalutámaszokra vonatkozó 
arányszámát:
● csak kb. 0,4 póttámasz szükséges 

zsalutámaszonként, ha két hasonló merevségű 
födémről van szó.

● csak kb. 0,8 póttámasz szükséges 
zsalutámaszonként, ha az alsó födémnek 
lényegesen nagyobb a merevsége (alaplemez).

A fiatal beton szilárdságának 
kialakulása
A beton szilárdságának alakulását a felhasznált 
cementtől függően a diagrammról lehet leolvasni. Adott 
előfeltétel a 20°C-os átlagos betonhőmérséklet a 
szilárdulási idő alatt.

Víz/kötőanyag (cement)= 0,50

A fiatal beton behajlása
A beton rugalmassági együtthatója már 3 nap után eléri 
a 28 napos érték több, mint 90%-át – függetlenül a 
betonkészítési eljárástól. Ezzel a fiatal beton 
elasztikusa alakváltozásnak csak lényegtelen 
megnövekedése következik be.
A kúszó alakváltozás, ami csak néhány év múlva 
szűnik meg, az elasztikus deformálódás többszörösét 
teszi ki.
A korai kizsaluzás azonban – pl. 3 nap után a 28 nap 
helyett – csupán kevesebb, mint 5%-al járul az 
összdeformáció megnövekedéséhez.
Ezzel szemben a deformáció kúszó része 50-től 100%-
os szórást mutat az átlagértékhez viszonyítva a 
különböző tényezők következtében, mint pl. az adalék 
anyagok szilárdsága, vagy a levegő páratartalma. 
Ezért a födém összlehajlása gyakorlatilag független a 
kizsaluzás időpontjától.

☞ Fontos figyelmeztetés:
Abban az esetben, ha a zsalutámaszok ekkor 
még nincsenek kilazítva, akkor ezek továbbra 
is a födém önsúlyával vannak terhelve.
Ez a fölötte fekvő födém betonozása esetén 
a támaszra eső terhelés 
megduplázódásához vezethet.
Erre a túlterhelésre a támaszok nincsenek 
méretezve.  Ennek következtében károsodhat 
a zsalu, a födémtámaszok és a szerkezet.

☞ Meg kell kérdezni a szakembert!
Általában a szükséges alátámasztás kérdését 
a fenti adatoktól függetlenül az illetékes 
szakemberrel tisztázni kell. Kétséges 
esetekben, és különösen rendkívüli esetekben, 
amikor a födémszerkezetek nem azonosak, a 
felelős statikust is be kell vonni a munkába.
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal Általános tudnivalók
Repedések a fiatal betonban
A fiatal betonban gyorsabban alakul ki a kötőszilárdság 
a vasalás és a beton között, mint a nyomószilárdság. 
Ebből következik, hogy a korai szilárdságnak nincs 
negatív befolyása a repedések nagyságára és 
eloszlására a vasbeton szerkezetek húzóerőnek kitett 
oldalán.
Más repedési jelenségeket, pl. amelyet zsugorodás, túl 
korai kizsaluzás, vagy korlátozott deformálódás, stb. 
okoz, megfelelő utókezelési eljárásokkal hatásosan ki 
lehet küszöbölni.

A fiatal beton utókezelése
A fiatal, helyszínen előállított beton olyan hatásoknak 
van kitéve, amelyek repedéseket, valamint lassabb 
megszilárdulást idéznek elő, mint pl.:
● idő előtti kiszáradás
● gyors lehűlés az első napokban
● túl alacsony hőmérséklet vagy fagy
● a betonfelület mechanikus sérülései
● stb.
A legegyszerűbb védekezési eljárás, ha a zsalut 
hosszabb ideig fennhagyjuk a betonfelületen. Ezt az 
eljárást az utókezelés ismert pótintézkedései mellett 
mindenképpen alkalmazni kell.

Kizsaluzási eljárás 7,5 m-nél 
nagyobb fesztávú födémeknél
Ha vékony, nagy fesztávú födémek (pl. parkolóházak) 
kerülnek kivitelezésre, a következőkre kell figyelemmel 
lenni:
A födémterület kizsaluzásánál (kilazításánál) rövid 
ideig járulékos terhek nehezülnek a még ki nem lazított 
támaszokra, amelyek a támaszok túlterheléséhez és 
sérüléséhez vezethetnek.
Ezekhez a különösen vékony betonfödémekhez a 
födémzsaluzás tervezése, illetve méretezése során a 
szokásos méretezésen túlmenően a kizsaluzási 
folyamat során fellépő terheléseket is figyelembe 
kell venni.
Kérjük, egyeztessen Doka-technikusával.

l ... Födém fesztáv 7,50 m-től

☞ Alapvetően a következők érvényesek:
A kizsaluzást födém közepétől (mezőközép) 
kiindulva a födém széle felé haladva kell 
elvégezni. 
Nagy fesztávok esetén ezt az eljárásmódot 
kötelező betartani!

A Teherátrendeződés

9767-214-01

l

A A
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Általános tudnivalók Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
A Doka szerviz ajánlata

Doka eszközszerviz

Hogy az Ön zsaluja a következő használatra 
kifogástalan állapotban legyen
Doka zsaluja felülvizsgálatát, tisztítását és 
karbantartását szívesen átvállalja Öntől a Doka - 
eszközszervíz.  Zsaluját képzett munkatársaink és 
speciális készülékeink segítségével gyorsan és 
kedvező költséggel ismét a legjobb formájába hozzuk.
Az Ön előnye: Önnek mindig felhasználásra kész 
zsaluja lesz és ezenkívül megnöveli zsaluja 
élettartamát.
Ezenkívül: Ön csak jól gondozott zsaluval éri el a kívánt 
szép betonfelületeket.
Modern berendezésekben energia és környezetkímélő 
módszerrel gondosan megtisztítjuk az Ön zsaluját. 

Doka ügyféltréning

A zsalutréning kifizetődik
A zsaluzási munkák képezik a munkabérek 
legnagyobb részét a szerkezetépítésnél. A modern 
zsaluberendezés segít a racionalizálásban. De az 
egész építési munkafolyamat hatékony megjavítása is 
az eredmények jelentős fejlődésével jár, amely szintén 
figyelmet érdemel.
Ennek eléréséhez nemcsak jobb berendezés 
szükséges, hanem annak jobb ismerete is. Ebben segít 
a Doka tréningprogramjával, amellyel mindenki a saját 
helyén járul hozzá a teljesítmény növeléséhez és a 
költségek csökkentéséhez.
A Doka ügyféltréningen utalás történik a 
biztonságtechnikailag optimális zsalufelszerelésre és 
zsalukezelésre, és ezzel a munkabiztonság is 
növekszik az építkezésen.
A Doka tréningprogramra Önnek is érdemes 
odafigyelni.
Az Ön közelében levő Doka kirendeltség szívesen 
ad részletes tájékoztatást a Doka 
tréningprogramról.
a zsaluzás szakértői66 999767019  - 05/2008 Ü
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
 Termékáttekintés
Cikkszám[kg] Cikkszám[kg]
Doka födémzsalurendszerekDokamatic asztal

Dokamatic asztal 2,50x4,00m 21mm 515,0 586200000
Dokamatic asztal 2,50x5,00m 21mm 656,0 586201000
Dokamatic asztal 2,00x4,00m 21mm 480,0 586202000
Dokamatic asztal 2,00x5,00m 21mm 600,0 586203000
Dokamatic-Tisch

Dokamatic asztal 2,50x4,00m 27mm 560,0 586204000
Dokamatic asztal 2,50x5,00m 27mm 685,0 586205000
Dokamatic asztal 2,00x4,00m 27mm 522,0 586206000
Dokamatic asztal 2,00x5,00m 27mm 625,0 586207000
Dokamatic-Tisch

Doka zsaluhéj 3-S plus 21mm 9,7/200cm 2,0 186109000
Doka zsaluhéj 3-S plus 21mm 9,7/250cm 2,5 186110000
Doka zsaluhéj 3-S plus 21mm 20/200cm 4,2 186107000
Doka zsaluhéj 3-S plus 21mm 20/250cm 5,3 186108000
Doka-Schalungsplatte 3-S plus 21mm

Doka zsaluhéj 3-S plus 27mm 9,7/200cm 2,5 187052000
Doka zsaluhéj 3-S plus 27mm 9,7/250cm 3,1 187053000
Doka zsaluhéj 3-S plus 27mm 20/200cm 5,2 187050000
Doka zsaluhéj 3-S plus 27mm 20/250cm 6,5 187051000
Doka-Schalungsplatte 3-S plus 27mm

Dokamatic asztalváz 2,50x4,00m 418,0 586208000
Dokamatic asztalváz 2,50x5,00m 536,0 586209000
Dokamatic asztalváz 2,00x4,00m 402,0 586210000
Dokamatic asztalváz 2,00x5,00m 508,0 586211000
Dokamatic-Tischrost

Doka födémtámasz Eurex 20 250 12,9 586086000
magasság: 152 - 250 cm
Doka födémtámasz Eurex 20 300 15,3 586087000
magasság: 172 - 300 cm
Doka födémtámasz Eurex 20 350 17,8 586088000
magasság: 197 - 350 cm
Doka födémtámasz Eurex 20 400 22,2 586089000
magasság: 227 - 400 cm
Doka födémtámasz Eurex 20 550 34,6 586090000
magasság: 297 - 550 cm
Doka födémtámasz Eurex 20 top 700 48,0 586139000
magasság: 383 - 700 cm
Doka-Deckenstütze Eurex 20

Doka födémtámasz Eurex 30 250 14,8 586092000
magasság: 152 - 250 cm
Doka födémtámasz Eurex 30 300 16,7 586093000
magasság: 172 - 300 cm
Doka födémtámasz Eurex 30 350 20,5 586094000
magasság: 197 - 350 cm
Doka födémtámasz Eurex 30 400 24,9 586095000
magasság: 227 - 400 cm
Doka födémtámasz Eurex 30 450 29,2 586119000
magasság: 248 - 450 cm
Doka-Deckenstütze Eurex 30

Támasztóláb 1,20m 20,7 586145000
Stützbein 1,20m

Univerzális nyitószerszám 3,7 582768000
Universal-Lösewerkzeug

3-SO lemez az ÖNORM B3023 
szerint
a ragasztás főzés és időjárás álló
A beton felé néző oldal: kiváló 
minőségű MUF műgyanta felület, 
amelyre egy további PUR záróréteg 
és korund hintés van felhordva
A betonnal ellentétes oldal: kiváló 
minőségű MUF műgyanta felület

3-SO lemez az ÖNORM B3023 
szerint
a ragasztás főzés és időjárás álló
A beton felé néző oldal: kiváló 
minőségű MUF műgyanta felület, 
amelyre egy további PUR záróréteg 
és korund hintés van felhordva
A betonnal ellentétes oldal: kiváló 
minőségű MUF műgyanta felület

horganyzott
Megeng. teherbírás: Bármely 
kihúzott magasságnál 20 kN az 
EN 1065 szabvány szerint.

horganyzott
Megeng. teherbírás: Bármely 
kihúzott magasságnál 30 kN az 
EN 1065 szabvány szerint.

horganyzott
magasság: 120 cm

horganyzott
hosszúság: 75,5 cm
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Termékáttekintés Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Cikkszám[kg] Cikkszám[kg]

Dokamatic asztalheveder 12 4,00m 122,5 586212000
Dokamatic asztalheveder 12 5,00m 154,0 586213000
Dokamatic-Tischriegel

Dokamatic billentőfej 40 17,1 586214000
Dokamatic-Schwenkkopf 40

Dokamatic asztalállvány 1,00/2,00m 92,0 586218000
Dokamatic asztalállvány 1,00/2,50m 103,0 586217000
Dokamatic-Tischbühne

Dokamatic állványkonzol 1,00m 19,5 586227000
Dokamatic-Bühnenkonsole 1,00m

Dokamatic állványszélesítő 0,50/2,00m 32,5 586220000
Dokamatic állványszélesítő 0,50/2,50m 34,3 586219000
Dokamatic-Bühnenverbreiterung

Dokamatic szélesítőprofil 0,50m 6,0 586228000
Dokamatic-Verbreiterungsprofil 0,50m

Dokamatic állványprofil 1,00m 11,0 586221000
Dokamatic-Bühnenprofil 1,00m

Univerzális szélzsaluzó sarok 30cm 1,0 586232000
Universal-Abschalwinkel 30cm

Doka gurulóállvány Z
Doka-Fahrgerüst Z
A következőkből áll:
(A) Toldható keret Z 1,00m 6,7 586016000
(B) Toldható keret Z 2,00m 11,3 586017000
(C) Korlátkeret Z 1,00m 4,1 586021000
(D) Korlátoszlop Z 1,80m 6,5 586022000
(E) Munkaszint Z fedéllel 1,80m 17,5 586023000
(F) Munkaszint Z fedél nélkül 1,80m 17,0 586024000
(G) Keresztperem Z 1,35m 4,0 586025000
(H) Hosszperem Z 1,80m 5,1 586026000
(I) Átlós merevítő rúd Z 2,00m 3,0 586027000
(J) Vízszintes merevítő rúd Z 1,80m 2,8 586028000
(K) Háromszögkar Z 5,3 586029000

(kép nélkül)
(L) Gördítőkerék Z D200mm 7,1 586030000
(M) Fellépő kengyel Z 2,5 586031000
(N) Munkaszintátló Z 2,5 586032000

(kép nélkül)
(O) Ballasztsúly Z 10,0 586033000

(kép nélkül)

Dokamatic támaszcsatlakozó 1,3 586215000
Dokamatic-Stützenanschluss

Dokamatic állványcsatlakozó 3,4 586216000
Dokamatic-Gerüstanschluss

Dokamatic asztalkeret 1,50m 59,8 586224000
Dokamatic-Tischrahmen 1,50m

kék, lakkozott
A hevederprofilok távolsága: 5,3 cm
Tehetetlenségi nyomaték: 728,0 cm4

Ellenállási nyomaték: 121,4 cm3

horganyzott
hosszúság: 60 cm

horganyzott fémrészek
sárgára lazúrozott fa részek
Szállítási állapot: összecsukva

horganyzott
hosszúság: 112 cm
magasság: 124 cm

horganyzott fémrészek
sárgára lazúrozott fa részek

horganyzott
hosszúság: 49 cm

horganyzott

horganyzott
magasság: 21 cm
Csomagolási egység: 20 darab

Alu
A felépítési és felhasználási utasítást 
figyelembe kell venni!

horganyzott
magasság: 26 cm
Csomagolási egység: 0 darab

horganyzott
magasság: 27 cm

horganyzott
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal Termékáttekintés
Cikkszám[kg] Cikkszám[kg]

Andráskereszt 9.150 5,2 582773000
Andráskereszt 9.200 6,6 582774000
Andráskereszt 9.250 8,0 582775000
Andráskereszt 9.300 10,0 582323000
Andráskereszt 12.150 5,7 582612000
Andráskereszt 12.200 6,9 582614000
Andráskereszt 18.100 6,1 582620000
Diagonalkreuz

Dokamatic kiegészítéstartó 2,45m 10,0 183045000
Dokamatic-Einschubträger 2,45m

Rugós tartófej H20 DF 0,77 586179000
Haltekopf H20 DF

Dokamatic szélfa 4x8cm 2,60m 4,2 183046000
Dokamatic-Stirnholz 4x8cm 2,60m

Rugós csapszeg 16mm 0,25 582528000
Federbolzen 16mm

T léc 21/42 2,00m 0,34 580196000
T-Leiste 21/42 2,00m

Hidraulikus mozgatókocsi DF 566,0 586080000
Umsetzwagen DF
A vele szállított szerszámok:
(A) Beállító emelő DF 6,0 586063000
(B) Feszítőkengyel 8 2,7 582751000

4 darab
horganyzott
szélesség: 19 cm
magasság: 46 cm
kulcsméret: 30 mm
Az ankerrudakat nem szabad hegeszteni, vagy felhevíteni, mert 
eltörhetnek!

Kitámasztókerék mozgatókocsihoz DF 40,0 586015000
Ausleger für Umsetzwagen DF

Magasító keret DF 82,0 586079000
Aufsatzrahmen DF

Alu-magasítókeret DM 2,25m 59,2 586238000
Alu-Aufsatzrahmen DM 2,25m

horganyzott

sárgára lazúrozott

horganyzott
hosszúság: 19 cm
szélesség: 11 cm
magasság: 8 cm

sárgára lazúrozott

horganyzott
hosszúság: 15 cm
Csomagolási egység: 100 darab

szürke

horganyzott
hosszúság: 181 cm
szélesség: 130 cm
magasság: 154 - 303 cm
Maximális terhelés: 1500 kg
A kezelési utasítást figyelembe kell 
venni!
A hidraulika meghajtásához 
szükséges elektromos 
csatlakozás:220V /50 Hz

horganyzott
hosszúság: 128,4 cm
A kezelési utasítást figyelembe kell 
venni!

horganyzott
hosszúság: 134 cm
szélesség: 130 cm
magasság: 75 cm
A kezelési utasítást figyelembe kell 
venni!

Alu
hosszúság: 187 cm
szélesség: 128 cm
magasság: 225 cm
A kezelési utasítást figyelembe kell 
venni!
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Termékáttekintés Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Cikkszám[kg] Cikkszám[kg]

Csatlakozó hajtómű DF 512,0 586062000
Andockantrieb DF

Emelővilla DM 1,5t állítható 1134,0 586233000
Umsetzgabel DM 1,5t verstellbar

Függőleges hosszabbító DM 1,5t 3,30m 240,0 586235000
Vertikalverlängerung DM 1,5t 3,30m

Tartórögzítő H20 emelővillához 1,5t 4,5 586236000
Aufsatzklemme H20 für Gabel 1,5t

Magasítóprofil H20 emelővillához 1,5t 34,1 586237000
Aufsatzprofil H20 für Gabel 1,5t

Emelővilla rúd DF 1t 263,0 586068000
Ausleger DF 1t

Emelővilla rúd DF 1,5t 475,0 586064000
Ausleger DF 1,5t

Emelővilla DF 1t 0,90m 220,0 586069000
Emelővilla DF 1t 1,30m 245,0 586070000
Emelővilla DF 1t 2,00m 274,0 586071000
Gabel DF 1t

Emelővilla DF 1,5t 0,90m 480,0 586065000
Emelővilla DF 1,5t 1,30m 520,0 586066000
Emelővilla DF 1,5t 2,00m 540,0 586067000
Gabel DF 1,5t

Kiegyenlítő heveder FF20/50 9,1 587532000
Ausgleichslasche FF20/50

Elemösszekötő FF20/50 Z 6,0 587533000
Elementverbinder FF20/50 Z

Tartórögzítő kapocs Top50 1,2 580081000
Trägerklammer Top50

Összekötő csapszeg 10cm 0,34 580201000
Verbindungsbolzen 10cm

Rugós sasszeg 6mm 0,06 580204000
Federvorstecker 6mm

kék, lakkozott
hosszúság: 100 cm
szélesség: 100 cm
magasság: 130 cm
A kezelési utasítást figyelembe kell 
venni!

horganyzott
hosszúság: 634 cm
szélesség: 245 cm
magasság: 507 cm
Szállítási állapot: összecsukva
Maximális terhelés: 1500 kg
A kezelési utasítást figyelembe kell 
venni!

horganyzott
magasság: 352 cm
A kezelési utasítást figyelembe kell 
venni!

horganyzott
magasság: 45 cm
A kezelési utasítást figyelembe kell 
venni!

horganyzott
hosszúság: 83 cm
magasság: 52 cm
A kezelési utasítást figyelembe kell 
venni!

horganyzott
hosszúság: 336 cm
szélesség: 66 cm
magasság: 309 cm
Szállítási állapot: összecsukva
Maximális terhelés: 1000 kg
A kezelési utasítást figyelembe kell 
venni!

horganyzott
hosszúság: 456 cm
szélesség: 82 cm
magasság: 386 cm
Szállítási állapot: összecsukva
Maximális terhelés: 1500 kg
A kezelési utasítást figyelembe kell 
venni!

horganyzott
hosszúság: 411 cm
magasság: 58 cm
Maximális terhelés: 1000 kg
A kezelési utasítást figyelembe kell 
venni!

horganyzott
hosszúság: 638 cm
magasság: 71 cm
Maximális terhelés: 1500 kg
A kezelési utasítást figyelembe kell 
venni!

kék, lakkozott
hosszúság: 87 cm
Tehetetlenségi nyomaték: 97,2 cm4

Ellenállási nyomaték: 21,6 cm3

kék, lakkozott
hosszúság: 55 cm
Tehetetlenségi nyomaték: 97,2 cm4

Ellenállási nyomaték: 21,6 cm3

kék, lakkozott
magasság: 15 cm

horganyzott
hosszúság: 14 cm
Csomagolási egység: 100 darab

horganyzott
hosszúság: 13 cm
Csomagolási egység: 250 darab
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal Termékáttekintés
Cikkszám[kg] Cikkszám[kg]

Dokamatic gerendaheveder 60cm 21,1 586226000
Dokamatic-Unterzugslasche 60cm

Dokamatic szélzsalu egység 50cm 16,8 586223000
Dokamatic-Abschaleinheit 50cm

Framax sarokkötősín 12,8 588151000
Framax-Eckklemmschiene

Dokamatic szélrögzítő 0,70m 3,9 586222000
Dokamatic-Randklemme 0,70m

Rögzítő heveder 5,00m 2,8 586018000
Zurrgurt 5,00m

Doka expresszanker 16x125mm 0,31 588631000
Doka-Expressanker 16x125mm

Doka feszítő spirál 16mm 0,009 588633000
Doka-Coil 16mm

Dokamatic áthelyező heveder 13,00m 10,5 586231000
Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m

Beállítótámasz 340 támaszfejjel 28,0 580671000
Justierstütze 340 mit Stützenkopf

Beállítótámasz 540 támaszfejjel 35,2 580673000
Justierstütze 540 mit Stützenkopf

Toldat korlát T 1,80m 17,7 584373000
Einschubgeländer T 1,80m

Védőkorlát tartó S 11,5 580470000
Schutzgeländerzwinge S

Védőkorlát tartó T 12,3 584381000
Schutzgeländerzwinge T

kék, lakkozott
magasság: 68 cm

horganyzott
hosszúság: 71 cm
magasság: 57 cm

kék, lakkozott
hosszúság: 60 cm

horganyzott

sárga
Megeng. húzóerő: 10 kN

horganyzott
hosszúság: 18 cm
Csomagolási egység: 10 darab
A beépítési utasítást figyelembe kell 
venni!

horganyzott
átmérő: 1,6 cm
Csomagolási egység: 100 darab
A beépítési utasítást figyelembe kell 
venni!

zöld
Maximális terhelés: 2000 kg
A kezelési utasítást figyelembe kell 
venni!
A GS-jel csak a hevederre érvényes!

horganyzott
hosszúság: 190 - 341 cm
Az ide vonatkozó biztonságtechnikai 
rendelkezéseket figyelembe kell 
venni.

horganyzott
hosszúság: 309 - 550 cm
Az ide vonatkozó biztonságtechnikai 
rendelkezéseket figyelembe kell 
venni.

horganyzott

horganyzott
magasság: 123 - 171 cm

horganyzott
magasság: 122 - 155 cm
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Termékáttekintés Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Cikkszám[kg] Cikkszám[kg]

Védőkorlát 1,10m 5,6 584384000
Schutzgeländer 1,10m

Csaphüvely 24mm 0,03 584385000
Steckhülse 24mm

Csavarhüvely 20,0 0,03 584386000
Schraubhülse 20,0

Szalagfeszítő B 5,00m 3,5 580394000
Bandzwinge B 5,00m

Műanyag kalapács 4kg 4,5 586097000
Kunststoffhammer 4kg

Racsnis hajtókar 1/2" 0,73 580580000
Umschaltknarre 1/2"

Csapos dugókulcs 30 1/2" 0,20 580575000
Stecknuss 30 1/2"

TLS asztalemelő rendszer

Alapegység TLS 2336,0 586301000
Basiseinheit TLS

Emelő állvány TLS közbenső 3,00x1,60m 310,0 586307000
Hubbühne TLS mitte 3,00x1,60m

Emelő állvány TLS hátsó 3,00x1,60m 376,0 586308000
Hubbühne TLS hinten 3,00x1,60m

Védőrács TLS 1,80m 22,0 586334000
Schutzgitter TLS 1,80m

Acél védőlemez TLS jobb 12,0 586309000
Acél védőlemez TLS bal 12,0 586310000
Schutzblech TLS

Emelőárboc TLS 1,50m 82,0 586328000
Hubmast TLS 1,50m

horganyzott
magasság: 134 cm

szürke
hosszúság: 16,5 cm
átmérő: 2,7 cm

sárga
hosszúság: 20 cm
átmérő: 3,1 cm

horganyzott

kék
hosszúság: 110 cm

horganyzott
hosszúság: 30 cm

hosszúság: 431 cm
szélesség: 242 cm
magasság: 274 cm

magasság: 139 cm

magasság: 139 cm

horganyzott
hosszúság: 141 cm
magasság: 121 cm

sárgára lakkozott
hosszúság: 85 cm
szélesség: 32 cm
magasság: 73 cm

horganyzott
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal Termékáttekintés
Cikkszám[kg] Cikkszám[kg]

Teherhordó profil TLS 5,15m 210,0 586317000
Abstützprofil TLS 5,15m

Nyomórúd TLS 3,70m 70,0 586318000
Druckstrebe TLS 3,70m

Rögzítő födémhez TLS 0,40m 39,0 586315000
Deckenauflager TLS 0,40m

Beállító eszköz TLS 10,0 586336000
Justiereinheit TLS

Kábelvezető TLS 2,0 586333000
Kabelführung TLS

Emelőárboc rögzítő TLS traverz 0,40m 92,0 586329000
Hubmastverankerung TLS Traverse 0,40m

Emelőárboc rögzítő TLS támasz 22,0 586331000
Hubmastverankerung TLS Strebe

Emelőárboc rögzítő TLS árboc-csatlakozó 15,0 586332000
Hubmastverankerung TLS Mastanschluss

Alapprofil TLS 2,14m 28,0 586312000
Bodenprofil TLS 2,14m

Merevítő alapprofilhoz TLS 12,0 586313000
Strebe für Bodenprofil TLS

Szintajtó tartó TLS 0,40m 35,0 586319000
Träger für Etagentüre TLS 0,40m

Szintajtó TLS kilincscsel 33,0 586321000
Etagentüre TLS mit Griff

Szintajtó TLS határoló kapcsolóval 32,0 586322000
Etagentüre TLS mit Endschalter

Kapcsolódoboz TLS földszinti vezérléshez 7,0 586323000
Schaltkasten TLS Bodensteuerung

Kapcsolódoboz TLS szintajtóhoz 7,0 586324000
Schaltkasten TLS Etagentüre

Vezérlő kábel TLS 20,0m kék 4,0 586303000
Vezérlő kábel TLS 20,0m piros 4,0 586304000
Steuerkabel TLS

horganyzott

horganyzott

horganyzott
hosszúság: 72,5 cm
szélesség: 32,1 cm
magasság: 22,3 cm

horganyzott
hosszúság: 42 cm
szélesség: 16 cm
magasság: 16 cm

horganyzott
hosszúság: 35 cm

horganyzott
hosszúság: 450 cm

horganyzott
hosszúság: 153,5 cm
szélesség: 50 cm

horganyzott
hosszúság: 72,6 cm
szélesség: 66 cm

horganyzott

horganyzott
hosszúság: 257,3 cm

horganyzott
hosszúság: 344 cm

hosszúság: 153 cm
magasság: 126 cm

hosszúság: 153 cm
magasság: 126 cm

magasság: 53 cm

magasság: 53 cm
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Termékáttekintés Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal
Cikkszám[kg] Cikkszám[kg]

Rúd határolókapcsolóhoz TLS 5,0 586325000
Endschalterschiene TLS

Emelőtraverz TLS 19,0 586327000
Hebetraverse TLS

Emelőhimba TLS 62,0 586326000
Hebeträger TLS

Doka négyágú lánc 3,20m 15,0 588620000
Doka-Vierstrangkette 3,20m

Kónuszcsavar B 7cm 0,86 581444000
Konusschraube B 7cm

Univerzális kúszózsalu kónusz 15,0 1,3 581977000
Universal-Kletterkonus 15,0

Tömítőhüvely K 15,0 0,03 581976000
Dichtungshülse K 15,0

Anker véglemezzel 15,0 11,5cm 0,96 581868000
Anker véglemezzel 15,0 16cm 1,0 581997000
Anker véglemezzel 15,0 40cm 1,4 581999000
Sperranker 15,0

Szerszámosdoboz TLS 17,0 586337000
Werkzeugbox TLS
A következőkből áll:
(A) Pofás csillagkulcs 8 0,03 586343000

2 darab
(B) Pofás csillagkulcs 10 0,04 586342000

2 darab
(C) Pofás csillagkulcs 13 0,06 586341000

2 darab
(D) Pofás csillagkulcs 17 0,16 586340000

2 darab
(E) Pofás csillagkulcs 19 0,14 582837000

2 darab
(F) Pofás csillagkulcs 22 0,20 582838000

2 darab
(G) Pofás csillagkulcs 24 0,25 582839000

2 darab
(H) Pofás csillagkulcs 30 0,43 582840000

2 darab
(I) Racsnis hajtókar 3/4" 1,5 580894000

horganyzott
hosszúság: 50 cm

(J) Csapos dugókulcs 50 0,81 581449000
(K) Univerzális kónuszkulcs 15,0/20,0 0,90 581448000

horganyzott
hosszúság: 9 cm
kulcsméret: 50 mm

(L) Hüvelyes dugókulcs 24 L 0,30 586364000
(M) Hosszabbító 20cm 3/4" 0,68 580683000
(N) Gömbvégű inbuszkulcs-készlet 0,60 586346000
(O) Csavarhúzó laposfejű 0,6x3,5 0,20 586344000
(P) Csavarhúzó laposfejű 1x5,5 0,20 586366000
(Q) Dugókulcs készlet 1/2" 29-részes 2,0 586345000

Nyomatékkulcs TLS 75-400Nm 2,2 586338000
Drehmomentschlüssel TLS 75-400Nm

horganyzott
hosszúság: 186 cm

horganyzott
hosszúság: 76,5 cm

horganyzott
hosszúság: 325 cm

Maximális terhelés: β-os 
hajlásszögnél 30°: 2400 kg (2 ágú), 
ill. 3600 kg (4 ágú függesztékkel)
A kezelési utasítást figyelembe kell 
venni!

krómozott
hosszúság: 10 cm
átmérő: 7 cm
kulcsméret: 50 mm
Csomagolási egység: 35 darab

horganyzott
hosszúság: 13 cm
átmérő: 5 cm
Csomagolási egység: 25 darab
Szerszám: univerzális-kónuszkulcs 
15,0/20,0

narancs
hosszúság: 12 cm
átmérő: 6 cm
Csomagolási egység: 300 darab

kezeletlen
Az ankerrudakat nem szabad 
hegeszteni, vagy felhevíteni, mert 
eltörhetnek!
Pótszerelvényt statikai 
követelmények alapján kell 
megállapítani.
A beépítési utasítást figyelembe kell 
venni!

hosszúság: 69 cm
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Alkalmazási utasítás Dokamatic asztal Termékáttekintés
Cikkszám[kg] Cikkszám[kg]

Szerszámosláda TLS 6,1 586369000
Wartungs-Werkzeugbox TLS
A következőkből áll:
(A) Kenőpatron TLS 0,46 586368000
(B) Kenőanyag-kinyomó TLS 0,93 586367000
(C) Résmérő-készlet 0,05-1,00mm 0,06 586350000
(D) Seeger-fogó külső gyűrűhöz 40-100mm 0,30 586348000
(E) Vízpumpafogó 250mm 0,32 586347000
(F) Csillagcsavarhúzó PZ 2 csavarhoz 0,15 586351000
(G) Pofás csillagkulcs 14 0,07 586349000
(H) Digitális mérőeszköz TLS 0,22 586353000
(I) Bábu-dugó TLS 4 rúdhoz 0,04 586352000

Agylehúzó TLS D200 4,1 586370000
Scheibenabzieher TLS D200

magasság: 27 cm
kulcsméret: 22 mm
75999767019  - 05/2008 Ü a zsaluzás szakértői



Nagy felületek még gyorsabb zsaluzása:
Dokamatic asztallal

A készre szerelt Dokamatic asztalok mind vízszintesen, mind függőlegesen gyorsan áthelyezhetők, így csökkennek 
a bérköltségek. Különösen sokoldalú és biztonságos minden födémformához és magassághoz, mivel állványhoz, 

gerenda-, kiegészítő- és szélzsaluzathoz beépíthető tartozékokkal rendelkezik.
A Dokamatic asztalok bérelhetők vagy megvásárolhatók akár bérletből is

az Ön közelében lévő bármelyik Doka lerakatban.
Hívjon fel bennünket!

A Doka-csoport központi gyára Amstettenben

Nemzetközi Doka
Österreichische Doka
Schalungstechnik GmbH
Josef Umdasch Platz 1
3300 Amstetten / Ausztria
Telefon: +43 (0)7472 605-0
Telefax: +43 (0)7472 64430
E-Mail: Oest.Doka@doka.com
Internet:  www.doka.com

Magyarország:

Magyar Doka
Zsalutechnika Kft.
Törökkő u. 5-7.
1037 Budapest
Tel.: (1) 436-7373
Fax: (1) 368-6044
E-Mail: Magyar@doka.com
Internet: www.doka.hu

Dél-magyarországi Képviselet
Magyar Doka
Zsalutechnika Kft.
János u. 11.
7621 Pécs
Tel.: (72) 511-343
Fax: (72) 511-345
Mobil: (30) 9526-415
E-Mail: Pecs@doka.com

Miskolci lerakat
Magyar Doka
Zsalutechnika Kft.
Vágóhíd u. 9.
3527 Miskolc
Tel.: (46) 506-356
Fax: (46) 506-354
Mobil: (30) 222-0375
E-Mail: Miskolc@doka.com

Győri lerakat
Magyar Doka
Zsalutechnika Kft.
Platánfa u. 6.
9027 Győr
Tel.: (96) 519-248
Fax: (96) 519-249
Mobil: (30) 9641-037
E-Mail: Gyor@doka.com

Doka lerakatok és vezérképviseletek:

Kína
Korea
Kuvait
Lengyelország
Lettország
Libanon
Líbia
Litvánia
Luxemburg
Malajzia
Marokkó
Mexikó
Nagy-Britannia
Németország
Norvégia
Olaszország
Oroszország
Portugália
Románia
Szerbia
Spanyolország
Svájc
Svédország

Algéria
Bahrain
Belgium
Brazília
Bulgária
Csehország
Dánia
Dél-Afrika
Egyesült Arab Emirátusok
Észtország
Finnország
Franciaország
Görögország
Guatemala
Hollandia
Horvátország
Irán
Írország
Izland
Izrael
Japán
Jordánia
Katar

Szaúd-Arábia
Szenegál
Szingapúr
Szlovákia
Szlovénia
Tajvan
Thaiföld
Törökország
Tunézia
Új-Zéland
Ukrajna
USA
a zsaluzás szakértői
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