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Grundläggande säkerhetsinformation
Användargrupper

Upplysningar till detta dokument

▪ Detta dokument riktar sig till de personer som arbe-

▪ Detta dokument kan även gälla som en allmän mon-

▪
▪
▪

▪

tar med den beskrivna Dokaprodukten/systemet och
innehåller uppgifter om standardutförande för monteringen och den ändamålsenliga användningen av
systemet.
Alla personer som arbetar med respektive produkt
måste känna till innehållet i det här underlaget och
vara förtrodd med säkerhetsinformationen i det.
Kunden måste undervisa och instruera personer
som inte kan läsa det här underlaget eller har problem med att läsa och förstå det.
Kunden ska se till att den av Doka tillhandahållna
informationen (t.ex. användarinformationen, monterings- och bruksanvisning, ritningar osv.) är tillgänglig och aktuell, att information om den har meddelats
samt att den är åtkomlig för användarna på arbetsplatsen.
Doka anger i den aktuella tekniska dokumentationen
och på de tillhörande formritningarna arbetsmiljöåtgärder för säker användning av Dokaprodukterna i
de visade tillämpningarna.
Användaren är i sina projekt alltid skyldig att följa gällande lokala lagar, normer och arbetsmiljöföreskrifter
och om nödvändigt vidta ytterligare eller andra lämpliga arbetsmiljöåtgärder.

▪

▪

terings- och bruksanvisning eller ingå i monteringsoch bruksanvisning för ett särskilt byggprojekt.
Bilderna, animeringarna och videorna som visas
i det här underlaget är till en del monteringstillstånd och därför inte alltid säkerhetstekniskt
fullständiga.
Säkerhetsanordningar som eventuellt inte visas på
bilderna, animeringarna och videorna ska dock
användas av kunden i enlighet med de aktuellt gällande föreskrifterna.
Ytterligare säkerhetsanvisningar, speciellt varningar, finns upptagna i de enskilda kapitlen!

Planering
▪ Se till att arbetsplatserna är säkra när formen

▪

används (t.ex. för montering och demontering, för
ombyggnadsarbeten och flytt, etc.). Det måste gå att
komma åt arbetsplatserna på ett säkert sätt!
Avvikelser mot detta dokuments uppgifter eller
användning på annat sätt kräver en särskild statisk kontroll samt en kompletterande monteringsanvisning.

Riskbedömning

Föreskrifter/arbetarskydd

▪ Kunden ansvarar för att en riskbedömning upprättas,

▪ Vid användning av våra produkter ska i respektive

dokumenteras, genomförs och revideras på varje
byggarbetsplats.
Denna dokumentation utgör en grund för den arbetsplatsspecifika riskbedömningen och anvisningarna
för tillhandahållande och användning av systemet
genom användaren. Den ersätter dock inte denna.
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▪

land gällande lagar, normer och arbetsmiljöföreskrifter och andra säkerhetsföreskrifter beaktas.
Vid fallolycka eller om ett föremål har fallit mot resp.
in i sidoskyddet samt dess tillbehör får detta endast
fortsatt användas om det har kontrollerats av en kunnig person.
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För användningens alla faser gäller

Montering

▪ Kunden måste se till att montering och demontering,

▪ Materielen/systemet ska innan det används kontroll-

▪

▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪

flyttning samt ändamålsenlig användning av produkten leds och övervakas av personer med lämpliga
fackkunskaper enligt gällande lagar, normer och
föreskrifter.
Dessa personers arbetsförmåga får inte påverkas av
alkohol, läkemedel eller droger.
Doka-produkter är tekniska arbetshjälpmedel som
endast ska användas för yrkesbruk i enlighet med
respektive Doka-användarinformation och/eller
annan av Doka utgiven teknisk dokumentation.
Stabiliteten och bärförmågan för samtliga komponenter och enheter måste säkerställas under alla
byggfaser!
Utkragningar, anpassningar, etc. får beträdas först
om åtgärder för stabiliteten har vidtagits (t.ex. genom
avsträvningar).
De funktionstekniska anvisningarna, säkerhetsanvisningarna och lastuppgifterna ska beaktas noga
och följas. Om de inte följs kan det innebära risk för
olyckor och allvarliga personskador (livsfara) samt
avsevärda materiella skador.
Brandkällor är inte tillåtna vid formen. Värmare är
endast tillåtna om de användes korrekt på motsvarande avstånd från formen.
Kunden måste ta hänsyn till alla slags väderförhållanden på själva utrustningen och vid användningen
och lagringen av utrustningen (t.ex. hala ytor, halkfara, vindpåverkan etc.) och vidta förutseende åtgärder för att säkra utrustningen och omkringliggande
områden samt för att skydda personalen.
Alla kopplingar ska regelbundet kontrolleras med
avseende på funktion och att de sitter fast.
I synnerhet ska skruv- och kilkopplingar, beroende
på byggprocessen och speciellt efter exceptionella
händelser (t.ex. efter en storm), kontrolleras och vid
behov efterdras.
Det är strängt förbjudet att svetsa och hetta upp
Doka-produkter, särskilt stag-, upphängnings-,
skarv- och gjutdelar etc.
Svetsning medför en allvarlig strukturförändring i
dessa delars material. Det medför en drastisk minskning av brottlasten vilket innebär en hög säkerhetsrisk.
Det är tillåtet att kapa enskilda spännstag med
metallkapskivor (endast stagänden blir varm), man
måste dock se till att gnistorna inte hettar upp och
därmed skadar andra spännstag.
Svetsning är endast tillåten för de artiklar där Dokadokumentationen uttryckligen så anger
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▪

▪
▪

eras med avseende på aktuellt skick. Skadade eller
deformerade delar samt delar som är försvagade till
följd av slitage, korrosion eller rötangrepp (t.ex.
svampangrepp) ska inte användas.
Om våra säkerhets- och formsystem används med
system från andra tillverkare innebär det risker, vilka
kan leda till person- och sakskador. Därför krävs en
särskild kontroll av användaren om system blandas.
Montering ska ske enligt gällande lagar, normer och
föreskrifter av kundens utbildade personal samtidigt
som säkerhetsinspektioner tillämpas om det krävs.
Ändringar på Doka-produkterna är inte tillåtet och
utgör en säkerhetsrisk.

Montering
▪ Doka produkter/system skall ställas upp så att all lastinverkan leds bort säkert!

Gjuta
▪ Beakta de tillåtna trycken på nygjuten betong. För

höga gjutningshastigheter leder till att formarna
överbelastas, ger högre nedböjningar och innebär
fara för brott.

Avformning
▪ Avforma först när betongen har uppnått tillräcklig
▪

▪

hållfasthet och när ansvarig person ger order om
avformning!
Använd inte kran för att dra loss formen när den ska
rivas. Använd lämpligt verktyg t.ex. träkil, riktverktyg
eller systemanordning som t.ex. Framax avformningshörn.
Äventyra inte stabiliteten för bygg-, ställnings- och
formdelar vid avformningen!
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Transportera, stapla och lagra
▪ Beakta alla giltiga nationella föreskrifter för transport

▪
▪
▪
▪

av formar och ställningar. För systemformar måste
de angivna Doka-lyftdonen användas.
Om typen av lyftdon inte är definierat i de här underlaget, måste kunden använda lyftdon om passar för
användningsfallet och uppfyller föreskrifterna.
Vid flytt måste man se till att formsjoket och dess
enskilda delar klarar av de uppträdande krafterna.
Ta bort lösa delar eller säkra de så att de inte kan
glida eller falla ned!
När formar eller formtillbehör flyttas med kran får
inga personer medtransporteras, t.ex. på arbetskonsoler eller transporthäckar.
Alla delar ska lagras säkert varvid den speciella
Doka-informationen i detta dokuments motsvarande
kapitel ska beaktas!

Underhåll
▪ Som reservdelar ska endast Doka-originaldelar

användas. Reparationer ska endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserade företag.

Övrigt
Viktuppgifterna är medelvärden baserade på nytt material och kan avvika på grund av materialtoleranser.
Dessutom kan vikterna skilja sig åt genom nedsmutsning, genomfuktning etc.
Med reservation för ändringar p.g.a. teknisk utveckling.

Symboler
I det här underlaget används följande symboler:
FARA
Varnar för en extremt farlig situation, beaktas inte anvisningen i den här situationen
leder det till dödsfall eller allvarlig bestående
skada.

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

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

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

Instruktion
Visar att handlingar ska utföras av användaren.

Visuell kontroll
Visar att utförda handlingar måste kontrolleras visuellt.

Tips
Ger värdefull användarinformation.

Hänvisning
Hänvisar till ytterligare dokument.
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Avsedd användning
Doka träbalkar är balkar av trä avsedda att användas i
valv- och väggformar.
Träbalkar får endast användas vid belastningar som
ges från formens omedelbara stöd i betongkonstruktionen, dock ej vid större enskilda laster där det samtidigt
finns en stor spännvidd (t.ex. fasadbalkar).
Exempel på användning

9768-200-01

Information om avsedd användning finns i
användarinformationen för Doka-formsystemen (t.ex. Dokaflex, Dokamatic formbord, träbalksform Top 50).
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Möjlig felaktig användning
VARNING
➤ Använd principiellt Doka träbalk ”stående”.
Undantaget är användningsfall som visas tillåts
i underlag från Doka. (T.ex. när man gör underliggande balkar med balktving 20 etc.)

VARNING
➤ Användning som visas nedan är förbjudna
och andra liknande användningsområden!
Använd inte som plattform.

9791-206-01

9791-205-01

9791-200-01

Korrekt ”stående” användning
Felaktig "liggande" användning
(lastriktningen parallell mot
(lastriktning på tvären mot balklibalklivet).
vet).
Väggform

Valvform

9791-201-01

9791-220-01

9791-219-01

Använd inte för att göra gångvägar.

Upplag a för balken ≥ 15 cm tillå- Upplag a för balken < 15 cm ej tiltet.
låtet.

a

a

Använd inte som fasadbalk (stor enskild last vid stor spännvidd).

9791-223-01

9791-223-02

SN028-200-03

Inga stumskarvar tillåtet (t.ex. på toppskruvar).

9791-223-03
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999791010 - 09/2021

Användarinformation Träbalkar

999791010 - 09/2021

9

Användarinformation Träbalkar

Teknisk status
Följande kvalitetskriterier definierar statiskt tillåten grad
av skada eller försvagning.
Vid skador utöver detta är användning ej längre tillåtet.

Splittring på flänssidan
▪ upp till a = 10 mm djup och en längd b på 500 mm
tillåtet på en sida.

Fläns
b

Sprickor på snedden (på tvären mot fibrerna)

a

▪ ej tillåtet.
9791-210-02

9791-208-01

Raka sprickor (parallellt med flänsen)
▪ parallellt till flänsen upp till a = 2 mm bredd tillåtet.
▪ Flänsen får inte gå att dra isär.
a

9791-211-02

Sned splittring över kanten
▪ upp till a = 30 mm över diagonalen och upp till en
längd på 500 mm tillåtet.

a
9791-213-01
9791-214-01

b

9791-207-01

9791-214-01

9791-207-02
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Sågsnitt

Hål

▪ Ytliga sågsnitt upp till a = 2 mm djup är tillåtet.

▪ ej tillåtet undantaget systemhål:

9791-207-09

a

- Fastsättning av väggbalkar med träbalksklämma
b

a

b
9791-209-02

9791-207-07

a ... 15 mm
b ... 112 mm
Håldiameter max. 10 mm

- Fastsättning formbordshuvud med träbalksklämma
a

c

9791-209-01

9791-207-08

a ... 15 mm
c ... 396 mm
Håldiameter max. 10 mm

Flänsände
▪ Splittring a upp till 60 mm är tillåtet.

- Fastsättning av formträ
d

9791-221-01

d ... 113 mm
Håldiameter max. 12 mm

- Systemhål i plastskyddet på Doka träbalk top

9791-212-01

a
9791-222-01

Håldiameter max. 10 mm

9791-212-02

▪ Skador på plastskyddet påverkar inte bärförmågan

men uppfyller inte alltid kvalitetskraven för Doka-hyrformar.
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Balkliv

Hål i balklivet

Skador på balklivet
▪ endast mindre och på en sida av balken är tillåtet.

9791-216-01

Tillåtna hål:
▪ Standardhål
- 2 hål Ø 21,5 mm finns i varje standardbalk
▪ extra systemhål för:
- Flänskralle
- Fästplatta
- Skarvbalk
- Formbordshuvud 30
- Lyftögla
- Portalhuvud
Förutom systemhålen är ett hål per löpmeter upp till
Ø 20 mm tillåtet.
Om det finns flertalet hål är det sammantagna intrycket
av balken avgörande.

9791-207-04

Skador på balklivets ände

9791-215-01

▪ upp till maximalt a = 20 mm tillåtet
a

9791-207-06

Fläns lossar från balkliv
9791-217-01

▪ ej tillåtet.

9791-207-03
9791-207-05
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Fläns/balkliv
Svampangrepp
Mögel/blånad
Utseende:
▪ Svarta punkter
▪ Vita trådar
▪ Blåa till svarta missfärgningar
Missfärgat trä från mögel/blånad påverkar inte balkens bärförmåga.
VARNING
➤ Mögel/blånad kan förekomma i kombination
med svampar som angriper trä (rötsvampar).
Rötsvampar
Rötsvampar minskar balkens bärförmåga.
VARNING
➤ Sortera bort balkar som är försvagade från
rötsvamp!
Man känner igen de här ställena med minskad
tryckhållfasthet jämfört med ej angripna ställen
genom att göra trycktest med en stjärnskruvmejsel.
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Allmänt
Observera:
Beakta förvaringsinstruktioner för att uppnå en maximal
livslängd (se kapitel ”Transportera, stapla och lagra”)
och var noga med varsam hantering, särskilt vid
avformning av valv.
För att förhindra en eventuell avfärgning från
nya träbalkar vid direkt kontakt med betong,
rekommenderar vid att träbalkarna täcks över
med fiberduk.

Återvinning av restmaterial
Doka träbalkar innehåller ej träskyddsmedel och kan
därför återvinnas.
Termisk återvinning i lämpliga förbränningsanläggningar rekommenderas. Förbränning i öppen eld eller i
värmepannor är ej lämpligt.
De nationella föreskrifterna ska beaktas.
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Transportera, stapla och lagra
➤ Stapla alltid endast en typ tillsammans, dvs. blanda
inte balk N och P i en stapel.

Transport
▪ Flytta alltid balkstapeln med band – använd inte ked-

P

jor.

N

N

N
N

P

P

P

N

P

N
N

N

9791-204-01

➤ Stapla alltid balkar med kantskydd. Kantskydden
kan vara av plast, trä eller kartong.
9791-218-02

INFORMATION
Vid lös transport av balkar utan stapling måste
man se till att balkarna inte kan glida!

Balkstapel
▪ max. 2800 kg per stapel

Markens egenskaper för stapling
b

▪ Maximal marklutning 3%.
▪ Underlaget måste vara tillräckligt hårdgjort och
▪

9791-202-01

a

100

6,50 m till
12,00 m
40

2

2

3

108 cm
105 cm
113 cm

108 cm
64 cm
69 cm

108 cm
44 cm
47 cm

2

3

4

< 5,90m
Max. balkantal per stapel
Minsta antal virkesunderlägg
(min. 8 x 8 x 100 cm)
Mått a
Mått b vid träbalk H20 P
Mått b vid träbalk H20 N
Max. antal staplar på varandra

▪

Balklängder
5,90m
till < 6,50m
60

Skydd mot väderpåverkan
▪ Skydda balkstapeln med extrem väderpåverkan

▪

9791-224-01
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9791-224-03

jämnt. Optimalt är att lagringsytorna är gjutna eller
stensatta.
Lagring på asfalt:
Beakta att beroende på lagrade delar måste det finnas en extra lastfördelning genom virkesunderlägg,
tillpassningsremsor eller plåtar.
Lagring på annat underlag (sand, grus...):
Vidtag lämpliga åtgärder för lagringen (t.ex. underläggskivor).

såsom solstrålning eller väta genom att lagra under
skyddstak eller täcka över med andningsaktiva presenningar. Detta minskar sprickbildning, svampangrepp och mögel.
Det är viktigt att undvika att täcka in helt.

9791-224-02
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Doka träbalk H20 top
Mått:

40

80

90

96422-200-01

21.5

200

a

224

96422-800

Uppgifter i mm
Balktyp
N
P

Livtjocklek a [mm]
29,4
22,0

Längder:
Längd [m]
1,80 - 5,90

Träbalken H20 top är en balk med massivt balkliv
enligt EN 13377 med innovativ ändförstärkning av
polyuretan för ökad motståndskraft mot mekaniska påfrestningar.

Montering
▪ Balkar av trä eller trämaterial med massivt balkliv
▪
▪
▪
▪

enligt EN 13377.
Balkflänsträ av gran maskinsorterat och 100% av
balkflänsarna testade med drag-provbelastningsförfarande.
Balkliv
- H20 P: av specialspånskivor.
- H20 N: av treskiktsskiva.
Ändförstärkning av polyuretan.
2 systemhål på balkänden.

Limning
Använt lim är kontrollerade eller godkända system för
bärande användning inomhus och utomhus.

Ytor
Gul lasyr utan träskyddsmedel.

Tekniska data

Med ändförstärkning

För detaljer se artikellista:

Toleranser:
Tolerans
± 1,0 mm
+ 0 / - 3,0 mm

Höjd
Längd

Vikt:
Balktyp
N
P

Vikt [kg/lpm]
4,7
5,3

Mekaniska egenskaper
(tillåtna värden från EN 13377 bilaga E):
Tvärkraft Q [kN]
Tillåten moment [kNm]
Böjstyvhet EI [kNm2]
Tillåten avstånd [m]

11,0
5,0
450
4,00

För värdena har hänsyn tagits till ett γF = 1,5,ett kmod på 0,9 och ett γM
= 1,3.
Vid avvikande användningsförhållanden och/eller en fukthalt > 20%
ska värdena anpassas efter detta.

Användning
För användning i vägg- och valvformssystem, tunnelformar, självklättrande formar etc.
Balkflänsmarkeringar i steg på 50 cm för systemen
Dokaflex och Dokaflex 30 tec.
Den innovativa ändförstärkningen av polyuretan leder
till en avsevärd reducering av skadorna på balkänden.
Observera:
Det är möjligt att sätta kundens namn på balken.

Observera:
Alla värden i tabellerna avser en träfuktighet vid leverans på 12 ± 2%.
Förändringar av träfuktigheten kan påverka vikten och
dimensionerna och balkarnas mekaniska egenskaper.
Doka träbalk H20 top belastas i riktning mot balkhöjden.
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Träbalk H20 eco
Mått:

80

90

96423-200-01

200

21.5

40

96423-800

a

224

Uppgifter i mm
Balktyp
N
P

Livtjocklek a [mm]
29,4
22,0

Längder:

Träbalken H20 eco är en balk med massivt balkliv
enligt EN 13377 med armerad ändförstärkning
genom sneddning av bakändarnas och extra
plastnit i balkflänsen.

Montering
▪ Balkar av trä eller trämaterial med massivt balkliv
enligt EN 13377.

▪ Balkflänsträ av gran maskinsorterat och 100% av
▪
▪
▪

balkflänsarna testade med drag-provbelastningsförfarande.
Balkliv
- H20 P: av specialspånskivor
- H20 N: av treskiktsskiva
Ändförstärkning genom sneddning av balkändarna
och extra plastnit i balkflänsen.
2 systemhål på balkänden.

Längd [m]
< 1,80
1,80 - 9,00
> 9,00 - 12,00

rakt kapad
Med ändförstärkning
rakt kapad

För detaljer se artikellista.

Toleranser:
Höjd
Längd till 6 m
Längd > 6 m

Tolerans
± 1,0 mm
+ 0 / - 2,0 mm
± 3,0 mm

Vikt:
Balktyp
N
P

Vikt [kg/lpm]
4,7
5,3

Mekaniska egenskaper
(tillåtna värden från EN 13377 bilaga E):
Tvärkraft Q [kN]
Tillåten moment [kNm]
Böjstyvhet EI [kNm2]
Tillåten avstånd [m]

11,0
5,0
450
4,00

För värdena har hänsyn tagits till ett γF = 1,5,ett kmod på 0,9 och ett γM
= 1,3.
Vid avvikande användningsförhållanden och/eller en fukthalt > 20%
ska värdena anpassas efter detta.

Limning
Använt lim är kontrollerade eller godkända system för
bärande användning inomhus och utomhus.

▪ Brandegenskaper: D - s2, d0

Ytor

Användning

Gul lasyr utan träskyddsmedel.

För användning i vägg- och valvformssystem, tunnelformar, självklättrande formar etc
Balkflänsmarkeringar i steg på 50 cm för systemen
Dokaflex och Dokaflex 30 tec.

Tekniska data
Observera:
Alla värden i tabellerna avser en träfuktighet vid leverans på 12 ± 2%.
Förändringar av träfuktigheten kan påverka vikten och
dimensionerna och balkarnas mekaniska egenskaper.
Doka träbalk H20 eco belastas i riktning mot balkhöjden.
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Observera:
Det är möjligt att sätta kundens namn på balken.
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Användarinformation Träbalkar

Nedböjningsdiagram
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Användarinformation Träbalkar

Artikellista
[kg]

Artikel nr.

8,5
11,5
12,5
13,6
15,5
16,9
18,3
21,2
23,0
27,7
4,7
4,7

189011000
189012000
189013000
189014000
189015000
189016000
189017000
189018000
189019000
189020000
189010000
189021000

[kg]

Artikel nr.

9,5
13,0
14,1
15,4
17,5
19,1
20,7
23,9
26,0
31,3
46,8
5,3
5,3

189940000
189936000
189937000
189930000
189941000
189942000
189931000
189943000
189932000
189955000
189956000
189999000
189957000

Artikel nr.
[kg]
Artikellista

Doka träbalk H20 top N 1,80m
Doka träbalk H20 top N 2,45m
Doka träbalk H20 top N 2,65m
Doka träbalk H20 top N 2,90m
Doka träbalk H20 top N 3,30m
Doka träbalk H20 top N 3,60m
Doka träbalk H20 top N 3,90m
Doka träbalk H20 top N 4,50m
Doka träbalk H20 top N 4,90m
Doka träbalk H20 top N 5,90m
Doka träbalk H20 top N .....m
Doka träbalk H20 top N .....m BS
Doka-Träger H20 top N

Doka träbalk H20 eco P 1,80m
Doka träbalk H20 eco P 2,45m
Doka träbalk H20 eco P 2,65m
Doka träbalk H20 eco P 2,90m
Doka träbalk H20 eco P 3,30m
Doka träbalk H20 eco P 3,60m
Doka träbalk H20 eco P 3,90m
Doka träbalk H20 eco P 4,50m
Doka träbalk H20 eco P 4,90m
Doka träbalk H20 eco P 5,90m
Doka träbalk H20 eco P 9,00m
Doka träbalk H20 eco P .....m
Doka träbalk H20 eco P .....m BS
Doka-Träger H20 eco P

gullaserad

gullaserad

Doka träbalk H20 top P 1,80m
Doka träbalk H20 top P 2,45m
Doka träbalk H20 top P 2,65m
Doka träbalk H20 top P 2,90m
Doka träbalk H20 top P 3,30m
Doka träbalk H20 top P 3,60m
Doka träbalk H20 top P 3,90m
Doka träbalk H20 top P 4,50m
Doka träbalk H20 top P 4,90m
Doka träbalk H20 top P 5,90m
Doka träbalk H20 top P .....m
Doka träbalk H20 top P .....m BS
Doka-Träger H20 top P

9,5
13,0
14,1
15,4
17,5
19,1
20,7
23,9
26,0
31,3
5,3
5,3

189701000
189702000
189703000
189704000
189705000
189706000
189707000
189708000
189709000
189710000
189700000
189711000

Doka träbalk H20 eco P 1,10m
Doka träbalk H20 eco P 1,25m
Doka träbalk H20 eco P 12,00m
Doka-Träger H20 eco P

5,8 189958000
6,6 189939000
63,6 189993000

gullaserad

gullaserad

Trälasur gul 5l
Holzlasur gelb 5l

Doka träbalk H20 eco N 1,80m
Doka träbalk H20 eco N 2,45m
Doka träbalk H20 eco N 2,65m
Doka träbalk H20 eco N 2,90m
Doka träbalk H20 eco N 3,30m
Doka träbalk H20 eco N 3,60m
Doka träbalk H20 eco N 3,90m
Doka träbalk H20 eco N 4,50m
Doka träbalk H20 eco N 4,90m
Doka träbalk H20 eco N 5,90m
Doka träbalk H20 eco N .....m
Doka träbalk H20 eco N .....m BS
Doka-Träger H20 eco N

8,5
11,5
12,5
13,6
15,5
16,9
18,3
21,2
23,0
27,7
4,7
4,7

5,0 176005000

189283000
189271000
189272000
189273000
189284000
189285000
189276000
189286000
189277000
189287000
189299000
189289000

gullaserad

Doka träbalk H20 eco N 1,25m
Doka träbalk H20 eco N 12,00m
Doka-Träger H20 eco N

5,9 189282000
56,4 189288000

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

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

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