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Úvod Informace pro uživatele Doka-nosná konstrukce Staxo 100

Základní bezpečnostní pokyny

Skupiny uživatelů
● Tato informace pro uživatele (návod pro montáž a 

použití) je určena těm osobám, které pracují s 
popsaným systémem/produktem firmy Doka a 
obsahuje údaje pro montáž a použití popsaného 
systému podle specifikace.

● Všechny osoby pracující s příslušným produktem 
musí být seznámeny s touto dokumentací a 
bezpečnostními pokyny v ní obsažené.

● Osoby, které nejsou schopny tuto dokumentaci 
přečíst nebo které obtížně chápou její obsah, musí 
být zákazníkem poučeny a zaškoleny.

● Zákazník musí zabezpečit, aby informace pro 
uživatele  (např. informace pro uživatele, návod k 
montáži a použití, návod k provozu, plány, atd.), 
poskytované firmou Doka byly oznámeny a byly k 
dispozici pro uživatele v místě použití.

Poznámky k této dokumentaci
● Tato informace pro uživatele může také sloužit jako 

všeobecně platný návod pro montáž a použití nebo 
ji lze začlenit do specifického návodu pro montáž a 
použití na staveništi.

● Některá vyobrazení v této brožuře znázorňují 
situaci v průběhu montáže a nejsou proto z 
bezpečnostně technického hlediska vždy 
kompletní.

● Další bezpečnostní pokyny, zvláště varování se 
nacházejí v jednotlivých kapitolách!

Projektování
● Při instalaci bednění je nutno zajistit bezpečnost 

pracoviště (například při montáži a demontáži, 
přestavbách, přemisťování, atd.). K pracovišti musí 
být zajištěn bezpečný přístup!

● Odchylky od údajů této dokumentace nebo 
použití produktu nad rámec této dokumentace 
vyžadují zvláštní statické posouzení a doplňující 
návod k montáži.

Pro všechny fáze použití platí
● Zákazník je povinen zajistit, aby montáž a demontáž 

produktu, jeho přemisťování a použití zajišťovaly a 
řídily pouze oprávněné osoby s dostatečnou 
odborností.

● Produkty firmy Doka je nutno používat výhradně v 
souladu s příslušnými informacemi pro uživatele 
nebo jinou technickou dokumentací vypracovanou 
firmou Doka. 

● Ve všech fázích výstavby je nutno zajistit stabilitu 
všech dílů a jednotek!

● Funkční a technické návody, bezpečnostní pokyny a 
údaje o zatížení je nutno přesně respektovat a 
dodržovat. Jejich nedodržení může způsobit úrazy a 
těžké ublížení na zdraví (ohrožení života) a také 
značné věcné škody.

● V oblasti bednění nejsou přípustné zdroje 
otevřeného ohně. Topná zařízení jsou povolena 
pouze v případě řádného použití v dostatečné 
vzdálenosti od bednění.

● Přizpůsobte pracovní postupy povětrnostním 
podmínkám (např. nebezpečí sklouznutí). V případě 
extrémních povětrnostních podmínek učiňte v 
předstihu opatření pro zabezpečení zařízení příp. 
okolního prostoru a zajištění bezpečnosti 
pracovníků.

● U všech spojů je nutno pravidelně kontrolovat jejich 
usazení a funkci.
Zvláště je nutno zkontrolovat a event. dotáhnout 
šroubová a klínová spojení a to v závislosti na 
průběhu stavby a zvláště po výjimečných událostech 
( např. po bouři).

Montáž
● Zákazník  musí zkontrolovat před použitím příslušný 

stav materiálu/systému. Poškozené, deformované 
díly a rovněž díly, jejichž funkce je zeslabena 
opotřebením, korozí nebo stářím se nesmí používat.

● V případě použití našich bednících systémů v 
kombinaci s bednícími systémy jiných výrobců hrozí 
nebezpečí, která mohou vést k újmě na zdraví a 
věcným škodám a proto je zde nutná zvláštní 
kontrola.

● Montáž musí provádět pracovník zákazníka, který 
má odpovídající kvalifikaci.
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Obedňování
● Produkty/systémy firmy Doka je nutno instalovat tak, 

aby bylo spolehlivě odvedeno zatížení, které na ně 
působí!

Betonování
● Dodržujte přípustné zatížení čerstvým betonem. 

Příliš rychlé betonování má za následek přetížení 
bednění, jeho prohýbání a možné poškození.

Odbedňování
● Odbedňujte teprve poté, když  beton dosáhl 

dostatečné pevnosti a odbedňování nařídila 
zodpovědná osoba.

● Při odbedňování se bednění nesmí odtrhávat 
jeřábem. Použijte vhodné nástroje jako např. 
dřevěné klíny, páčidla nebo systémové zařízení jako 
např. odbedňovací rohy Framax.

● Při odbedňování nesmí dojít k narušení stability částí 
stavby, lešení nebo bednění!

Přeprava, stohování a skladování
● Dodržujte platné předpisy pro přepravu bednění a 

lešení. Kromě toho je předepsáno používání 
závěsných prostředků firmy Doka.

● Odstranit volné díly, event. zajistit proti sesuvu a 
spadnutí!

● Všechny díly se musí bezpečně skladovat, přičemž 
je nutno dodržovat speciální upozornění firmy Doka 
v příslušných kapitolách této příručky pro uživatele.

Přepisy / bezpečnost práce
● Aby bylo zajištěno bezpečné použití našich 

produktů, musí být rovněž dodržovány předpisy pro 
ochranu zdraví při práci a ostatní bezpečnostní 
předpisy, platné v zemi uživatele.

Upozornění dle EN 13374:
● V případě pádu osoby nebo předmětu na resp. do 

bočního ochranného systému stejně jako do jeho 
příslušenství, smí být boční ochranné zařízení dále 
použito pouze tehdy, pokud ho přezkouší osoba s 
odpovídající odborností.

Údržba
● Je nutno používat pouze originální náhradní díly 

firmy Doka.

Symboly
V tomto dokumentu jsou používány následující 
symboly:

Různé
Technické změny z důvodu dalšího vývoje vyhrazeny.
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry v cm.

Důležité informace
Nedodržení může mít za následek narušení 
funkce nebo vznik věcných škod.

Pozor / Varování / Nebezpečí
Nedodržení může mít za následek věcné 
škody a může vést až k těžkým ublížením na 
zdraví (nebezpečí života).

Instrukce 
Tímto symbolem se upozorňuje na nutnost 
provedení úkonu ze strany uživatele.

Vizuální kontrola
Tímto symbolem se upozorňuje na nutnost 
vizuální kontroly provedeného úkonu.

Tip
Upozorňuje na užitečné rady a tipy.

Odkaz
Odkazuje na další dokumentaci.

☞
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Eurokódy u  Doky
V Evropě byla koncem roku 2007 zavedena jednotná 
soustava norem pro stavebnictví,  tzv. Eurokódy (EC).  
Tyto  kódy slouží jako celoevropský základ pro 
specifikaci výrobků, veřejné zakázky a matematické 
průkazní řízení.
 EC jsou  celosvětové nejvíce vyvinuté stavební normy.
EC budou ve skupině Doka standardně používány od 
konce roku 2008.  Dojde tak k nahrazení DIN- norem 
jako Doka-standardu k měření produktů.

Velmi rozšířený koncept „σdov-porovnávání skutečného 
a dovoleného napětí  je v EC  nahrazen novým 
bezpečnostním konceptem.
EC srovnávají působení (zatížení) a odpor (nosnost). 
Dosavadní bezpečnostní faktor v dovoleného napětí je 
rozdělen do několika dílčích bezpečnostních 
koeficientů.Bezpečnostní úroveň zůstává stejná!

Porovnání bezpečnostních konceptů (Příklad)

Ed Návrhový účinek zatížení 
(E ... effect; d ... design)
Vnitřní síly v konstrukci od Fd
(VEd, NEd, MEd)

Rd Návrhová hodnota únosnosti
(R ... resistance; d ... design)
únosnost prvku
(VRd, NRd, MRd)

Fd Návrhová hodnota zatížení
Ocel: Rd =

Rk Dřevo: Rd = kmod ·
Rk

Fd = γF · Fk γM γM

(F ... force)
Fk Charakteristická hodnota zatížení 

"skutečné zatížení", užitné zatížení
(k ... characteristic)
např. vlastní tíha, užitné zatížení, tlak betonu, 
vítr

Rk Charakteristická hodnota únosnosti
např. zatížitelnost do meze kluzu

γF Dílčí součinitel pro zatížení
(na straně zátěže; F ... force)
např. pro  vlastní tíhu, užitné zatížení, tlak 
betonu, vítr
hodnoty z EN 12812

γM Dílčí součinitel pro material
(na straně materiálu; M...material)
např. pro ocel nebo dřevo
hodnoty z EN 12812

kmod Modifikační faktor (pouze u dřeva –  
zohlednění vlhkosti a doby působení zátížení)
např. pro  Doka- nosník H20
hodnoty dle EN 1995-1-1 a EN 13377

E
d

R
d

σdov-koncept EC/DIN-koncept

Fskut ≤ Fdov Ed ≤ Rd

A Stupeň zatížení

60 [kN]

60<70 [kN]

115.5 [kN]

� ~ 1.65

F
kluz

F
dov

F
skut

98
01

3-
10

0

A

90 [kN]

115.5 [kN]

90<105 [kN]

R
k

R
d

E
d

�
M

= 1.1

�
F

= 1.5

98
01

3-
10

2

A

"Dovolené hodnoty" uváděné v Doka - 
materiálech (např.: Qdov = 70 kN) 
neodpovídají návrhovým hodnotám (např.: 
VRd = 105 kN)! 
➤ Zabraňte bezpodmínečně záměně!
➤ V našich materiálech budeme nadále uvádět 

dovolené hodnoty. 
Následující dílčí bezpečnostní koeficienty byly 
zohledněny:
γF = 1,5
γM, Dřevo = 1,3
γM, Ocel = 1,1
kmod = 0,9
Tímto způsobem je možné zjistit z přípustných 
hodnot všechny jmenovité hodnoty pro výpočet 
EC.
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Popis systému

Popis systému

Nosná konstrukce Staxo 100 – 
výkonná a rychlá nosná konstrukce 
z oceli s integrovanými 
bezpečnostními prvky
Staxo 100 se vyznačuje osvědčenými výhodami 
systému Staxo - robustností, rychlostí, všestranností. 
Systém Staxo 100 byl navíc opatřen rozsáhlým 
bezpečnostním příslušenstvím a došlo k výraznému 
navýšení nosnosti.
Základ této nosné konstrukce tvoří robustní rámy z 
pozinkované oceli ve třech výškách.
Staxo vyniká vysokou nosností, jednoduchou a rychlou 
montáží pomocí integrovaných spojovacích částí a 
mnohostrannými možnostmi použití.
Staxo nabízí ideální řešení pro přenesení velkých 
zatížení v pozemním i inženýrském stavitelství.

Výkonná nosná konstrukce
● vysoká nosnost: až do 97 kN na každou nohu
● s lehkými jednotlivými díly (do výšky rámu 1,20 m i 

pro ruční manipulaci)
● ergonomická konstrukce: jednoduché ovládání dílů

... zrychluje práci
● malý počet systémových dílů usnadňuje manipulaci, 

neztrácí se čas hledáním
● spojovací díly jsou integrované v rámech a nemohou 

se tak ztratit
● k montáži není třeba žádné nářadí

... poskytuje optimální bezpečnost
● vysoká stabilita díky širokému rámu 1,52 m
● protiskluzové výstupné příčky integrované v rámu
● úchytné body pro bezpečnostní postroj

... je flexibilní
● využití nosnosti díky volitelným vzdálenostem rámů 

od 0,60 m do 3,00 m. (od 1,00m v rastru po 50 cm). 
● 3 výšky rámů pro hrubé přizpůsobení na 

požadované výšky v rastru po 30 cm: 0,90, 1,20 a 
1,80 m

● jemné nastavení hlavovými a patními vřeteny
● kombinované použití se stropními podpěrami a 

Dokaflexem

... je hospodárný
● jednoduchá a rychlá montáž věží:

- možná montáž na ležato i na stojato
- Vysoké věže lze sestavit pomocí jeřábu z 

jednotek předmontovaných na ležato na zemi
- Montážní podlážky usnadňují montáž a demontáž 

věží a vrchní konstrukce
● pomocí pojezdových zařízení lze kompletní bednicí 

stoly rychle přemístit na další místo použití
● transportní jednotka TG pro vysokozdvižný vozík 

usnadňuje montáž a demontáž, stejně jako přepravu 
věží nosných konstrukcí Doka.
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Oblasti použití
Nosná konstrukce Staxo se zvláště hodí:
● jako skruž u staveb mostů, 

kde vzniká velké zatížení a je potřebná vysoká 
stabilita k odvedení horizontálních sil vznikajících 
působením větru

● v pozemním stavitelství, 
např. u staveb správních budov a parkovišť, kde se 
použitím velkoplošných jednotek bednicích stolů 
ušetří bednicí čas

● u staveb průmyslových výškových budov a 
elektráren, jako nosná konstrukce pro všechny 
případy použití

Doka-Schodišťová věž 250
Doka-Schodišťová věž 250 se skládá z rámů 1,20m a z 
několika lehkých schodišťových prvků z hliníku.
Schodišťová věž je rychle sestavitelná a umožňuje 
rychlý a bezpečný výstup pracovníků k pracovnímu 
místu.

Bližší informace viz "Návod k použití Doka-
Schodišťová věž 250"!
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Přehled systému

Montáž

a ... vzdálenosti rámů = 60* / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 cm
b ... šířka rámů = 152 cm
* pouze pro typy rámů 1,20 a 0,90m

Systémové díly Staxo 100
Hlavice  (A) 

Rám Staxo 100  (B) 

A hlavice
B rám Staxo 100
C diagonální kříž
D paty
E montážní podlážka

98
00

3-
22

8-
01

a

b

A

C
B

E

C

D

vřeteno 
čtyřcestné 

hlavice
vřeteno hlavice

vřeteno nosné 
70 horní + 

upínací matice 
B

vidlicová 
hlavice D

Horní stavitelná vřetena pro nosné konstrukce. Pro 
uchycení a výškové nastavení horní konstrukce. 

Otočná, bez 
možnosti 

výškového 
nastavení.

Volitelně lze 
použít jeden 

nebo dva 
bednicí nosníky 

H20 Doka.

Slouží k uchycení hlavních 
nosníků (např. ocelové paždíky, 

ocelové profily).

Slouží k 
uchycení 
hlavních 

nosníků (např. 
ocelové 

paždíky WS10, 
nebo zdvojené 
bednicí nosníky 

H20).
 Podélné 

nosníky jsou 
zajištěny proti 

překlopení.

Rám Staxo 100 - 
1,80m

Rám Staxo 100 - 
1,20m

Rám Staxo 100 - 
0,90m

Pozinkovaný ocelový rám. Spojovací díly k nastavování rámů Staxo 
jsou vestavěné a proto neztratitelné.
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Diagonální kříže (C) 

Upozornění:
K horizontálnímu vyztužení rámů se používají 
diagonální kříže 9.xxx.
U pater, kde jsou umístěny montážní podlážky, odpadá 
horizontální vyztužení s diagonálními kříži. To však 
platí pouze v případě, že montážní podlážky zůstanou 
během celé doby použití (montáž, betonáž, atd.) 
instalovány odpovídajícím patře.

Paty  (D) 

Montážní podlážky  (E) 

Zásuvné vyztužení z ocelových 
trubek mezi rámy.
Identifikace podle:
● ražení (G) např. 18.250

- 18 = výšky rámů 1,80 m
- 250 = vzdálenosti rámů 

250 cm
● barevných úchytek se zářezy 

(H) (viz tabulka)

Označení Barevná 
úchytka Zářezy

diagonální kříž 9.060 černá —
diagonální kříž 9.100 zelená —
diagonální kříž 9.150 červená —
diagonální kříž 9.200 modrá —
diagonální kříž 9.250 žlutá —
diagonální kříž 9.300 oranžová —

diagonální kříž 12.060 černá 1
diagonální kříž 12.100 zelená 1
diagonální kříž 12.150 červená 1
diagonální kříž 12.200 modrá 1
diagonální kříž 12.250 žlutá 1
diagonální kříž 12.300 oranžová 1
diagonální kříž 18.100 zelená 3
diagonální kříž 18.150 červená 3
diagonální kříž 18.200 modrá 3
diagonální kříž 18.250 žlutá 3
diagonální kříž 18.300 oranžová 3

G

H

patní vřeteno Vřeteno nosné 70 + 
upínací matice B

Vřeteno nosné 130 + 
upínací matice B

Dolní stavitelné vřeteno  pro konstrukce.
Upínací matice B je sklopná a urychluje 

dlouhé šroubování vřetena.
Speciálně pro 

výšková přesazení, 
jako např. schody. 
Provedení jako u 

vřetena nosného 70. 
Podrobnosti viz 

kapitola 
"Dimenzování".

Montážní podlážka Montážní podlážka s průlezem

Hliníkové montážní podlážky s nebo bez  samojistícího průlezu k 
vytvoření bezpečných plošin.

Vestavěné zajištění proti zvednutí
Šířka 60 cm. Délky od 100 do 300 cm v rastru po 50 cm.

Dovolené provozní zatížení: 1,5 kN/m2 (150 kg/m2)
Třída zatížení 2 podle EN 12811-1:2003
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Popis systému Informace pro uživatele Doka-nosná konstrukce Staxo 100

Rám Staxo 100 v detailu

Vlastnosti rámů Staxo 100
Následující vlastnosti charakterizují rám Staxo 100 a 
umožňují tak rozlišení od původního rámu Staxo.

Integrovaný systém spojování
● V tahu pevné spojení se provádí pomoci 

vestavěných neztratitelných pérových pojistek s 
integrovanými čepy. Zafixování a uvolňování 
jediným pohybem ruky – bez nářadí.

Nástavbová funkce

Funkce při montáži pat
Spojovací čep (A) je volný = žlutá pérová pojistka (B) je 
stlačena dovnitř.

Funkce při montáži hlavic
Modrá pérová pojistka (C) je stlačena dovnitř.

☞ Důležitá informace:
Pouze rámy Staxo 100 splňují údaje o nosnosti 
uvedené v této dokumentaci!

Úchytný bod výhradně pro 
bezpečnostní postroj

Zavěšení jeřábu pro přemístění 
zakázáno!

A nálepka Staxo 100
B vyražené označení typu 18, 12 nebo 9
C šipka označující směr "nahoru a dolů" 
D úchytný bod pro bezpečnostní postroj
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Spojovací čep (A) je zafixován = 
žlutá pérová pojistka (B) je 

vytlačena ven.

Rámy jsou pevně spojené v tahu 
= modrá pérová pojistka (C) je 

vytlačena ven.
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Gravitační západka
● osvědčený systém spojování (bez ztratitelných dílů)
● zajišťuje diagonální kříže
● dvě definované polohy (uzavřeno - otevřeno)

Napojení spojek

a ... max. 16 cm (Výjimka: trubkové napojení pro konstrukční účely)
b ... průměr 48 mm
c ... průměr 75 mm

Tvar profilu
● nepatrná váha a zároveň vysoká nosnost
● robustní

Zakončení profilu
● pojistka proti vypadnutí spojovacího čepu
● ochrana proti poškození
● úložná plocha pro matice (možnost kluzu)

Pomocný výstup
● integrovaný výstupový žebřík
● dobré možnosti uchopení při ruční přepravě

uzavřeno otevřeno

A otočná spojka přechodová 48/76mm. 
Toto spojení neodpovídá DIN 4421 (DIN EN 74). Paralelně k 
trubkám rámů Staxo nesmí být odvedeny žádné síly.

B otočná spojka 48mm, případně normální spojka 48mm

9703-243-01

98003-222-01

c

a

a

b

B

A

Varování!
Nikdy nelezte nahoru po vnější straně věže! - 
Nebezpečí pádu a převrácení věže!
➤ Vždy lezte po vnitřní straně věže. Dbejte 

přitom na správnou polohu montážních 
podlážek (jako mezipodesty)!
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Popis systému Informace pro uživatele Doka-nosná konstrukce Staxo 100

Příklady použití
Bednící stoly a nosné věže se sestavují pomocí 
stejných systémových dílů.

Jednotky bednících stolů
● Pro vícenásobné použití lze z nosné konstrukce 

sestavit kompletní bednící stoly.

Kombinace s Dokaflexem
Nosnou konstrukci a průvlakovou kleštinu lze při 
bednění průvlaků optimálně kombinovat s Dokaflexem 
1-2-4.

Obvodový průvlak

Nosné věže
Díky vysoké nosnosti - až 97 kN na každou nohu - je 
Staxo 100 mimořádně pevná a odolná nosná 
konstrukce.
Bezpečně zajistí odvedení horizontálních sil 
vznikajících působením větru.
Velké vzdálenosti rámů zaručují již od začátku montáže 
vysokou stabilitu.
Malé vzdálenosti rámů lze využít na odvedení 
vysokého zatížení.

A nosná konstrukce
B Dokaflex 1-2-4
C průvlaková kleština 20
D zásuvný sloupek zábradlí T 1,80m, sloupek ochranného zábradlí 

S nebo zábradlí 1,50m
E upínací kurta 5,00m
F expreskotva Doka 16x125mm a pero Doka 16mm

98003-230-01

A B

D

E

C

F

Klíč vřetena usnadňuje otáčení upínací matice 
B – i při vysokém zatížení.

98003-231-01
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Podepření nosných konstrukcí
U mostních objektů, podchodů, nebo průmyslových 
staveb lze nosné konstrukce také ideálně kombinovat s 
nosníkovým bedněním Top50.
Tímto způsobem se mohou hospodárně obedňovat i 
složité stavební konstrukce, neboť se používají 
převážně standardní díly.

Podepření obloukového mostu

Vzorový řez – podepření bednění nosné konstrukce

9716-222-01

98003-232-01
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Přizpůsobení požadovanému půdorysu, výšce, tvaru a zatížení
Variabilita odstupů umožňuje stavět jednotlivé rámy v 
závislosti na zatížení, buď blízko, nebo dále od sebe.

Vždy se použije jen tolik materiálu, kolik je skutečně 
potřebné.

např.: vysoké zatížení – malé vzdálenosti rámů např.: malé zatížení – velké vzdálenosti rámů

půdorys půdorys

např.: přizpůsobení nepravidelným půdorysům
pomocí doplňkové nohy

98003-309-01 98003-311-01

98003-310-01 9716-263-01

98003-268-01

98003-269-01
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Přizpůsobení na požadovanou 
výšku
● hrubé přizpůsobení v rastru po 30 cm třemi výškami 

rámů 0,90 m, 1,20 m a 1,80 m
● jemné nastavení s milimetrovou přesností 

prostřednictvím různých hlavic a pat.

Rozměry systému

S několika patry
Použijte tabulku A "Výškový rozsah a přehled 
materiálu" dle kapitoly jednotlivého způsobu použití.

Tabulka B: Oblast hlavic

Hodnoty v cm 
Min.hodnoty bez vůle pro odbednění

Tabelka C: Oblast pat

Hodnoty v cm 
Min.hodnoty bez vůle pro odbednění

☞ Důležitá informace:
V závislosti na statickém provedení nosné 
konstrukce lze počítat s menšími délkami 
vytažení. Podrobnosti viz kapitola 
"Dimenzování".

Vřeteno hlavice a 
vřeteno čtyřcestné hlavice Vřeteno nosné 70 horní Vidlicová hlavice D

Rámy v nejvyšším patře
1,80 / 1,20 / 0,90m 1,80m 1,20m 0,90m 1,80 / 1,20 / 0,90m

LK max. 45,8 71,2 71,2 71,2 1,6
LK min. 7,8 8,4 8,4 24,9 1,6

Patní vřeteno Vřeteno nosné 70 
+ upínací matice B

Vřeteno nosné 130 
+ upínací matice B

Rámy ve spodním patře
1,80m 1,20m 0,90m 1,80m 1,20m 0,90m 1,80m 1,20m 0,90m

LF max. 46,2 46,2 46,2 71,2 71,2 71,2 131,2 131,2 --
LF min. 8,2 8,2 26,3 8,8 28,2 58,1 40,0 100,0 --
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S jedním patrem

Upozornění:
U samostatných pater nelze často dosáhnout min. 
hodnoty LH a LF vsazených hlavicových případně 
patních dílů podle tabulek B a C.
Zdůvodnění: Sečtou-li se dohromady délky vsazených 
patních nebo hlavicových dílů a integrovaného 
spojovacího čepu (V) v rámu, vychází větší rozměr než 
výška rámu.
V tabulce A jsou tyto skutečnosti u uvedených výšek již 
zohledněny.

Detail: Průřez trubky rámu

a b c
Spojovací čep 30,5 -- --
Patní vřeteno -- 69,2 --
Vřeteno nosné 70 -- 101,2 --
Vřeteno nosné 130 -- 173,0 --
Vřeteno hlavice -- -- 68,8
Vřeteno čtyřcestné hlavice -- -- 68,8
Vřeteno nosné 70 horní -- -- 100,9
Vidlicová hlavice D -- -- 10,0

98003-238-01

a
c

b

V
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Montáž  přehled

Montáž
Varianty montáže nosné konstrukce Staxo 100

montáž na ležato
standardní montáž montáž na stojato

s transportním zařízením TG pro 
vysokozdvižné vozíky ručně

předstihové zábradlí předstihový rám 1,20m a 
diagonální kříže

98003-213-01 98003-211-01
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Montáž na ležato

Montáž na ležato
Poznámka:
● Označení "vertikální" a "horizontální" např. u 

diagonálních křížů se vždy vztahuje na situaci při 
montáži stojící věže.

● Montáž začíná nejnižším (prvním) patrem.
● Šipka na rámu musí ukazovat nahoru.

(= žlutá pérová pojistka dole)

Montáž prvního patra
➤ Položte rámy nosné konstrukce podle výše 

uvedeného upozornění boční stranou na dřevěné 
podkladní profily (min. 4 cm vysoko).

Vertikální vyztužení rámů
➤ Spojte rámy diagonálními kříži (F) .

Horizontální vyztužení rámů

➤ Nasaďte diagonální kříže (K) na čepy s gravitačními 
západkami na horizontálních trubkách rámů a 
zajistěte je.

➤ Žluté pérové pojistky (E) stlačte na rámu (D) dovnitř 
(„otevřeno“) – spojovací čepy se mohou nyní volně 
pohybovat. 

➤ Zasuňte patní díly a zajistěte je. Viz kapitola 
"Přemísťování jeřábem".

☞ Všeobecně:
● Diagonální kříže zajistěte hned po nasunutí 

na čep gravitační západkou.

☞ Při montáži dbejte na správnou polohu žebříku 
vůči věži. 

Při pohledu z vnější strany se žebřík nachází 
vždy na levé straně.
To umožňuje v případě potřeby použití 
montážních podlážek (viz kapitola "Montáž na 
stojato s předsazeným zábradlím").
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Základní pravidlo:

Diagonální kříže 9.xxx se osazují:
● ve vzdálenosti dvou pater – počínaje prvním 

patrem.
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Montáž dalších pater

Upozornění:
Provádějte předmontáž jednotek o maximální výšce 
10 m.

➤ U rámu, které budete nasazovat zafixujte spojovací 
čepy (H) = žluté pérové pojistky (E) vytlačte ven.

➤ Nasaďte rámy a vytlačte modré pérové pojistky 
spodního rámu ven (“spojeno").

➤ Osaďte a zajistěte diagonální kříže (F) jako v prvním 
patře.

h ... max. 10 m

➤ V případě potřeby namontujte montážní podlážky
➤ Zavřete pojistku proti zvednutí.

98003-303-01
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Volitelně: zábradlí v nejvyšším patře
V případě požadavku na zajištění maximální 
bezpečnosti lze v nejvyšším patře namontovat  
předstihové zábradlí.
Montáž proveďte podle údajů v kapitole "Montáž na 
ležato s předstihovým zábradlím".

➤ Namontujte boční zábradlí Staxo 100 a zajistěte 
svorníkem s perem 16mm (N) proti vypadnutí.

Detail 1

➤ Namontujte čelní zábradlí Staxo 100 a zajistěte 
závlačkou s pružinou 4mm (O) proti vypadnutí.

Detail 2 a 3

L boční zábradlí Staxo 100
M čelní zábradlí Staxo 100

98003-312-01
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Postavení pomocí jeřábu
➤ Před zavěšením jeřábového závěsu zkontrolujte:

Postavení

➤ Zavěste jeřábový závěs na rámy nejvyšší části a 
celou věž postavte.

Demontáž
Po položení věže následuje demontáž v obráceném 
pořadí.

● Zda jsou všechny pérové pojistky uzavřené 
= vytlačeny ven (spojení rámů)

● Všechny gravitační západky musí být 
zavřené.

● Všechny patní díly musí být zajištěny.

☞ Max. délka vytažení pat během postavení: 
35 cm!

☞ Důležitá informace:
● Nosnou konstrukci postavte kolmo k staticky 

únosnému podkladu.
● Nosné konstrukce vyšší než 6 m ukotvěte, 

nebo je vzájemně zavětrujte s ostatními 
věžovými jednotkami.

Po ukončení postavení zkontrolujte, zda jsou 
všechny gravitační západky uzavřené.

98003-214-01

Zavěšení ze země:
Tento způsob se nesmí používat při 
přemísťování věží!
Potřebné množství materiálu:
● 3 kusy lešeňové trubky 48,3mm (G) 

- minimální délka: 
vzdálenost rámů + 1,00 m

● 6 kusů normální nebo otočné spojky 48mm 
(H) 

➤ Osaďte lešeňové trubky: 
- jednu mezi spodní rámy 
- dvě mezi horní rámy

➤ Zavěste dva řetězy nebo textilní popruhy na 
spodní lešeňovou trubku.

➤ Řetězy nebo textilní popruhy veďte po vnější 
straně věže a zaveďte je mezi nejvyšší 
lešeňové trubky.

a ... min. 0,5 m
b ... max. 0,2 m

Po postavení se řetězy nebo textilní popruhy 
odpojí ze země.

98003-218-01

a

G
H

b
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Montáž na stojato

Montáž na stojato s předsazeným zábradlím

Všeobecně:
● Šipka na rámu musí ukazovat nahoru.

(= žlutá pérová pojistka dole)

● Diagonální kříže zajistěte hned po nasunutí na čep 
gravitační západkou.

☞ Důležitá informace:
● Nosnou konstrukci postavte kolmo k staticky 

únosnému podkladu.
● Nosné konstrukce vyšší než 6 m ukotvěte, 

nebo je vzájemně zavětrujte s ostatními 
věžovými jednotkami.
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☞  Při montáži dbejte na správnou polohu příček 
žebříku vůči montážním podlážkám. 
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Příklad s vřetenem nosným 70 a vřetenem čtyřcestné 
hlavice.

Montáž prvního patra
➤ Nasaďte upínací matici B (A) na vřeteno nosné 70 

(B) , sklopte a zajistěte pomocí pérového čepu.

➤ Žluté pérové pojistky (E) stlačte na rámu (D) dovnitř 
(„otevřeno“) – spojovací čepy se mohou nyní volně 
pohybovat. 

➤ Zasuňte vřeteno nosné.

➤ Spojte rámy diagonálními kříži (F) .

Montáž druhého patra

Montáž předsazeného zábradlí
➤ Namontujte boční zábradlí Staxo 100 (L) nad 

diagonální kříže.

Detail zavěšení

➤ Namontujte čelní zábradlí Staxo 100 (M) nad rám 
Staxo 100.

Detail zavěšení

Pérový čep (C) musí v zajištěném stavu 
směřovat dolů.

98003-234-01
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Montáž montážních podlážek
➤ Položte montážní podlážky (G) na již zhotovené 

patro.

➤ Zavřete pojistku proti zvednutí.

Nástavba rámů
➤ Stoupněte si na montážní podlážky.
➤ U rámů, které budete nasazovat, aretujte spojovací 
čepy = žluté pérové pojistky (E) vytlačte ven.

➤ Nasaďte rámy a vytlačte modré pérové pojistky 
spodního rámu ven (“spojeno").

Vertikální vyztužení rámů
➤ Osaďte a zajistěte diagonální kříže (F) jako v prvním 

patře.

98003-209-01

G

98003-209-02

Spojovací čep (A) je zafixován = 
žlutá pérová pojistka (E) je 

vytlačena ven.

Rámy jsou pevně spojené v tahu 
= modrá pérová pojistka  (C) je 

vytlačena ven.

98003-272-01
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Montáž na stojato Informace pro uživatele Doka-nosná konstrukce Staxo 100

Montáž třetího patra

Vysunutí předsazeného zábradlí
1) Uveďte čelní zábradlí Staxo 100 do parkovací 

polohy.
2) Vysuňte boční zábradlí Staxo 100 o jedno patro 

výše.
3) Vysuňte opět čelní zábradlí Staxo 100 nahoru.

➤ Položte montážní podlážky.
➤ Stoupněte si na montážní podlážky.
➤ Nasaďte rám jako u 2. patra.
➤ Osaďte a zajistěte diagonální kříže (F) jako u 2. 

patra.

Horizontální vyztužení

➤ Nasaďte diagonální kříže (K) na čepy s gravitačními 
západkami na horizontálních trubkách rámů a 
zajistěte je.

Montáž dalších pater
➤ Nasaďte další rámy jako u 3. patra a vertikálně je 

vyztužte pomocí diagonálních křížů.

98003-208-01

1

3

2

2

98003-211-01

F

V případě požadavku na zajištění maximální 
bezpečnosti může být předstihové zábradlí 
ponecháno ve všech patrech s montážními 
podlážkami.

☞ Důležitá informace:
Pokud nejsou pokládány žádné montážní 
podlážky nebo jsou před definitivním použitím 
opět odstraněny, platí následující pravidlo.

Základní pravidlo:

Diagonální kříže 9.xxx se osazují:
● ve vzdálenosti dvou pater – počínaje prvním 

patrem.

98003-285-01

K
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Hlavice

Nasaďte hlavice
➤ Modré pérové pojistky (I) vrchních rámů stlačte 

dovnitř (“otevřeno“).
➤ Nasaďte hlavice (J) .

Podélné nosníky (jednotlivé nebo zdvojené bednící 
nosníky) pokládejte vždy centricky.
Rovněž u vřetena hlavice se mohou jednotlivé nosníky 
pootočením vycentrovat.

Demontáž
Demontáž se provádí v obráceném pořadí.

Varování!
➤ Delší přečnívající konce podélných nosníků 

je nutno zajistit proti nadzvednutí (např. 
prkennou příložkou na spoji nosníků nebo 
upevněním k hlavici).

☞ Důležitá informace:
➤ Při přemísťování věžových jednotek, nebo 

předmontovaných komponentů těchto celků 
se řiďte pokyny v kapitole “Přemísťování 
jeřábem“!
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Montáž na stojato Informace pro uživatele Doka-nosná konstrukce Staxo 100

Montáž na stojato: s předsazeným rámem 1,20m

Všeobecně:
● Šipka na rámu musí ukazovat nahoru.

(= žlutá pérová pojistka dole)

● Diagonální kříže zajistěte hned po nasunutí na čep 
gravitační západkou.

Příklad s vřetenem nosným 70 a vřetenem čtyřcestné 
hlavice.

Montáž prvního patra
➤ Nasaďte upínací matici B (A) na vřeteno nosné 70 

(B) , sklopte a zajistěte pomocí pérového čepu.

➤ Žluté pérové pojistky (E) stlačte na rámu (D) dovnitř 
(„otevřeno“) – spojovací čepy se mohou nyní volně 
pohybovat. 

➤ Zasuňte vřeteno nosné.

➤ Spojte rámy diagonálními kříži (F) .

☞ Důležitá informace:
● Nosnou konstrukci postavte kolmo k staticky 

únosnému podkladu.
● Nosné konstrukce vyšší než 6 m ukotvěte, 

nebo je vzájemně zavětrujte s ostatními 
věžovými jednotkami.
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Pérový čep (C) musí v zajištěném stavu 
směřovat dolů.

98003-265-01
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B

C

B

D

E

E

98003-263-01

F



Informace pro uživatele Doka-nosná konstrukce Staxo 100 Montáž na stojato

31999800315  - 09/2008  Odbornícinabedneníˇ

Montáž montážních podlážek
➤ Položte montážní podlážky (G) do spodní roviny.

➤ Zavřete pojistku proti zvednutí.

Montáž druhého patra

Nástavba rámů
➤ U rámů, které budete nasazovat, aretujte spojovací 
čepy = žluté pérové pojistky (E) vytlačte ven.

➤ Nasaďte rámy a vytlačte modré pérové pojistky 
spodního rámu ven (“spojeno").

➤ Nasuňte diagonální kříže (F) na spodní čepy s 
gravitačními západkami a zajistěte je.

Vertikální vyztužení rámů
➤ Posuňte montážní podlážky (G) nahoru.
➤ Nasuňte diagonální kříže (F) na horní čepy s 

gravitačními západkami a zajistěte je.

98003-273-01

G

98003-209-02

Spojovací čep (A) je zafixován = 
žlutá pérová pojistka (E) je 

vytlačena ven.

Rámy jsou pevně spojené v tahu 
= modrá pérová pojistka  (C) je 

vytlačena ven.

98003-262-01
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Montáž na stojato Informace pro uživatele Doka-nosná konstrukce Staxo 100

Montáž třetího patra

Nástavba rámů
➤ Nasaďte rám 1,20m jako u 2. patra.
➤ Nasuňte diagonální kříže (F) na spodní čepy s 

gravitačními západkami a zajistěte je.

Položení montážních podlážek a vertikální 
vyztužení rámů
➤ Položte montážní podlážky (G) na již zhotovené 

patro.
➤ Nasuňte diagonální kříže (F) na horní čepy s 

gravitačními západkami a zajistěte je.

Horizontální vyztužení

➤ Nasaďte diagonální kříže (K) na čepy s gravitačními 
západkami na horizontálních trubkách rámů a 
zajistěte je.

98003-264-01

F

98003-261-01

G

☞ Důležitá informace:
Pokud nejsou pokládány žádné montážní 
podlážky nebo jsou před definitivním použitím 
opět odstraněny, platí následující pravidlo.

Základní pravidlo:

Diagonální kříže 9.xxx se osazují:
● ve vzdálenosti dvou pater – počínaje prvním 

patrem.

98003-285-01

K
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Montáž dalších pater
➤ Nasaďte další rámy jako u 3. patra a vertikálně je 

vyztužte pomocí diagonálních křížů.

Hlavice

Nasaďte hlavice
➤ Modré pérové pojistky (I) vrchních rámů stlačte 

dovnitř (“otevřeno“).
➤ Nasaďte hlavice (J) .

Podélné nosníky (jednotlivé nebo zdvojené bednící 
nosníky) pokládejte vždy centricky.
Rovněž u vřetena hlavice se mohou jednotlivé nosníky 
pootočením vycentrovat.

Demontáž
Demontáž se provádí v obráceném pořadí.

☞ Jednotlivé montážní podlážky umístěte v 
patrech střídavě na jedné a druhé straně.
V posledním patře položte stejně jako v prvním 
patře dvě montážní podlážky, jednu s 
průlezem. Dbejte přitom na polohu průlezu.

98003-259-01

G

G

Varování!
➤ Delší přečnívající konce podélných nosníků 

je nutno zajistit proti nadzvednutí (např. 
prkennou příložkou na spoji nosníků nebo 
upevněním k hlavici).

☞ Důležitá informace:
➤ Při přemísťování věžových jednotek, nebo 

předmontovaných komponentů těchto celků 
se řiďte pokyny v kapitole “Přemísťování 
jeřábem“!
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Montáž na stojato Informace pro uživatele Doka-nosná konstrukce Staxo 100

Montáž na stojato vysokozdvižným vozíkem

Transportní zařízení TG pro 
vysokozdvižné vozíky
Transportní zařízení TG pro vysokozdvižné vozíky 
slouží výhradně pro montáž, demontáž a přepravu věží 
Staxo a d2.

Potřebné množství materiálu:

Max. výšky nosných konstrukcí

Požadavky na vysokozdvižný vozík resp. 
teleskopický vysokozdvižný vozík
● Min. nosnost: 4000 kg
● Kabina řidiče s ochrannou střechou
● Rozestup vidlic: 850 mm

● Povolená prodloužení vidlic:
- uzavřené prodloužení vidlic 1)

- teleskopické vidlice
● Min. délka vidlic:

 vzdálenost rámů nosné konstrukce + 400 mm
● max. šířka vidlic: 195 mm
● max. výška vidlic: 71 mm

Řiďte se pokyny v provozní příručce!

Poz. Označení Stk.

 (A) Transportní zařízení TG pro vysokozdvižné 
vozíky 1

 (B) Víceúčelový paždík WS10 Top50 2,00m 2
 (C) Spojovací čep 10cm 4
 (D) Závlačka s pružinou 6mm 4
 (E) Lešeňová trubka 48,3mm 1,00m 2
 (F) Šroubová spojka 48mm 50 4
 (G) Lešeňová trubka 48,3mm 2,00m 1
 (H) Otočná spojka 48mm 2

Manipulační provaz (volitelně)dodávka stavby 1

Varování!
➤ V průběhu montáže nebo demontáže, 

zvedání nebo spouštění věže se pod 
zavěšeným břemenem nesmí nacházet 
žádné osoby.

Max. nosnost:
● při použití uzavřeného prodloužení vidlic: 1000 kg
● při použití teleskopických vidlic: 600 kg
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H

s horní konstrukcí bez horní konstrukce

při pojezdu při zdvihu
a max. 7,20 m max. 9,00 m
b max. 9,00 m max. 12,60 m
c max. 5,40 m max. 9,00 m
d max. 3,60 m max. 3,60 m

Varování!
➤ Použití otevřeného prodloužení vidlic je 

zakázáno.

A uzavřené prodloužení vidlic
B otevřené prodloužení vidlic

1) 1) Dbejte na následující údaje výrobce:
● nosnost prodloužených vidlic
● požadovaná délka stávajících vidlic

Tr745-200-05

a

c

c

b

d

d

92807-207-01

A

92807-208-01
B
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Transport jednotek nosné konstrukce

Montáž jednotek nosných konstrukcí

➤ Jednotlivá patra montujte na zemi.
➤ Vytvořte z jednotlivých pater pomocí 

vysokozdvižného vozíku jednotku nosné konstrukce.

Demontáž
Demontáž se provádí v obráceném pořadí.

☞ Při pojezdu dbejte především na:
● Při jakékoliv manipulaci v průběhu zvedání, 

montáže a pojíždění musí být kromě řidiče 
vysokozdvižného vozíku přítomna speciálně 
instruovaná kontrolující osoba.

● Sklon pojezdové dráhy max. 2%.
● Podklad musí být dostatečně nosný, pevný a 

hladký (např. beton).

☞ ➤ Vytvoření a spojení jednotlivých pater dle 
popisu v kapitole "Montáž na stojato"!

☞ Důležitá informace:
Demontujte z jednotky nosné konstrukce vždy 
jen nejspodnější patro.

Tr745-200-05
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Přemísťování

Přemísťování
Možnosti přemísťování

pojízdnými jednotkami jeřábem
vysokozdvižným vozíkem resp. 
teleskopickým vysokozdvižným 

vozíkem

stavebnicový systém (se zvedáky)  zvedací vozík TG

98003-299-01 98003-300-0198003-298-01 98003-296-01
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Přemísťování Informace pro uživatele Doka-nosná konstrukce Staxo 100

Přemísťování pomocí pojízdných jednotek
Rychlou a jednoduchou přepravu předmontovaných 
bednících stolů na další místo nasazení umožňují 
pojízdné jednotky.
K dispozici jsou dvě varianty. Jeřáb se používá jen 
tehdy, když se musí přemísťovací jednotky dopravit o 
jedno podlaží výš.
U všech pojízdných jednotek jsou integrovány 
následující funkce:
● zdvižení
● pojíždění
● ustavování
● spouštění

Příklad se zubovým zvedákem 70:

Varianty pojízdných jednotek:
● zvedací vozík TG
● stavebnicový systém (se zvedáky)

Stavebnicový systém (se zvedáky)
Optimální přizpůsobení požadavkům staveniště.
Můžete si vybrat mezi 2 typy zvedáků a 2 typy koleček.

➤ Zubový zvedák s adaptérem upevněte na rám nosné 
konstrukce.

➤ Patní díly zajistěte proti vypadnutí. Viz kapitola 
"Přemísťování jeřábem".

Potřebné množství materiálu pro jednu 
přemísťovací jednotku

☞ Důležitá informace:
Při standardních horních konstrukcích 
dodržujte poměr výšky bednicích stolů resp. 
věží max. 1:3 (šířka:výška). Atypické 
konstrukce je nutno staticky přezkoušet.

9716-259-01

Max. nosnost:
1000 kg / zubový zvedák 70
(výška zdvihu 70 cm) s pružným kolečkem
1500 kg / zubový zvedák 125
(výška zdvihu 125 cm) s těžkým kolečkem 15 kN

☞ ● Podklad musí být dostatečně nosný, pevný a 
hladký (např. beton).

Řiďte se pokyny v provozní příručce!

Poz. Označení Počet
A zubový zvedák 70 nebo 125 4
B adaptér Staxo/d2 4
C pružné kolečko nebo těžké kolečko 15kN 4
D transportní podvozek 4

98003-226-01

A

C

D

B
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Pomůcka pro přepravu samostatného zvedáku
Transportní podvozek (A)  se nasadí do připojovacích 
objímek okrajové příruby a usnadní přepravu 
samostatných pojízdných jednotek.

Zvedací vozík TG
Snadno obsluhovatelný, hydraulický zdvižný vozík pro 
pohodlné přemísťování lehkých až středně těžkých 
bednících stolů. Usnadňuje obedňování a 
odbedňování, jakož i horizontální přemísťování.
● nenamáhavé zdvihání pomocí hydrauliky
● pomalé, postupné spouštění – ovládání na držadle
● snadné manévrování díky třem řídícím kolečkům
● malá konstrukční šířka 82 cm. Možný průjezd 

prázdných vozíků dveřními otvory.

➤ Zvedací vozík TG  (A) přisuňte k čelní straně 
bednícího stolu – závěsný profil (B) zezdola uchytí 
spodní příčnou trubku rámu.

➤ Patní díly zajistěte proti vypadnutí. Viz kapitola 
"Přemísťování jeřábem".

Potřebné množství materiálu pro jednu 
přemísťovací jednotku

9716-220-01

A Max. nosnost zdvihacího vozíku TG: 1000 kg

☞ ● Podklad musí být dostatečně nosný, pevný a 
hladký (např. beton).

● sklon pojezdové dráhy max 5%.
● Pomocí dvou zvedacích vozíků TG se 

mohou přepravovat max. trojvazbové 
bednící stoly o max. výšce 5 m.

Řiďte se pokyny v provozní příručce!

Poz. Označení Počet
A zvedací vozík TG 2

98003-225-01

A

B



Odbornícinabedneníˇ40 999800315  - 09/2008

Přemísťování Informace pro uživatele Doka-nosná konstrukce Staxo 100

Přemísťování jeřábem

Pro vertikální přemísťování jsou bednící stoly vybaveny 
transportní tyčí 15,0 a deskou podélného nosníku 
15,0. Tyto součásti umožňují jednoduché upevnění 
transportních lan.

Montáž
➤ Namontujte transportní tyč 15,0 (A) a desku 

podélného nosníku 15,0 (B) .

Příprava

Vzájemné spojování horní konstrukce
➤ např. podélný a příčný nosník spojte pomocí 

příponky a bednící desku přibijte hřebíky.

Spojování horní konstrukce s hlavicovými díly
➤ např. stahovacím dílem 15,0 (D) , deskou pro 

vidlicovou hlavu (E)  a křídlovou maticí 15,0 (F) .

Zajištění hlavicových dílů proti vysunutí
➤ Zavěste jistící třmen (G) na příčné trubce rámu.

Zajištění patních dílů proti vypadnutí: U 
patního vřetena (H) a vřetena nosného 70, 
případně 130 pomocí upínací matice B
➤ Zavěste jistící třmen (I)  na příčné trubce rámu.

☞ Důležitá informace:
Přemísťujte společně jednotky nosné 
konstrukce o max. výšce 20m !

Max. nosnost:
1000 kg / transportní tyč 15,0 – při centrickém 
rozkladu zatížení

Bednící desku provrtejte vrtákem ø20 mm. K 
uzavření se hodí kombinovaná zátka kotevního 
otvoru rámu R20/25.

Řiďte se pokyny v provozní příručce!

Varování!
Nebezpečí od uvolněných a nezajištěných dílů.
➤ Před přemísťováním se řiďte následujícími 

body!

9720-276-01

5.1 5.1

A

B

U vřetena hlavice U vřetena čtyřcestné hlavice

pouze pomocí desky pro 
vidlicovou hlavu a = 28 cm (od 

roku výroby 2002)
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Pevné spojení rámů v tahu
➤ Uzavřete žlutou (K) a modrou (L)  pérovou pojistku = 

vytlačte je směrem ven.

Průběh přemísťování
➤ Zavěste jeřábové lano na transportní tyč 15,0 a 

přemístěte bednící stůl na nové místo nasazení. 
Úhel sklonu β max. 30°.

Postup přemísťování u staveb skeletových 
konstrukcí
➤ Odlehčete stůl šroubováním patních dílů.
➤ Upevněte pojízdné jednotky.
➤ Zasuňte a zajistěte patní díly.

➤ Spusťte stůl s pomocí pojízdných jednotek a posuňte 
ho až k zarážce výjezdu (M) .

➤ Odstraňte přední pojízdné jednotky.
➤ Transportní tyč 15,0 zašroubujte do předmontované 

desky podélného nosníku 15,0.
➤ Zavěste jeřábové lano na transportní tyč 15,0 a 

napněte ho.

➤ Vyjeďte se stolem tak, aby poslední rovina rámů 
zůstala stát na stropě.

➤ Osaďte další transportní tyče a zavěste jeřábová 
lana.

➤ Zadní lana zkraťte zvedákem (N) aby stůl visel ve 
vodorovné poloze.

➤ Pomocí jeřábu stůl vysuňte a přemístěte.

Je zakázáno, aby se na bednícím stole během 
přemísťování nacházely volně ležící předměty 
jako např. nářadí, nebo jiný materiál!
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Přemísťování Informace pro uživatele Doka-nosná konstrukce Staxo 100

Přemísťování pomocí vysokozdvižného vozíku

Transportní zařízení TG pro 
vysokozdvižné vozíky
Informace o produktu  transportní zařízení TG pro 
vysokozdvižné vozíky a požadavky na vysokozdvižný 
vozík naleznete v kapitole "Montáž na stojato 
vysokozdvižným vozíkem".

Max. výšky nosných konstrukcí

Transport jednotek nosné konstrukce

Řiďte se pokyny v provozní příručce!

s horní konstrukcí bez horní konstrukce

při pojezdu při zdvihu
a max. 7,20 m max. 9,00 m
b max. 9,00 m max. 12,60 m
c max. 5,40 m max. 9,00 m
d max. 3,60 m max. 3,60 m

☞ Při pojezdu dbejte především na:
● Při jakékoliv manipulaci v průběhu zvedání, 

montáže a pojíždění musí být kromě řidiče 
vysokozdvižného vozíku přítomna speciálně 
instruovaná kontrolující osoba.

● Sklon pojezdové dráhy max. 2%.
● Podklad musí být dostatečně nosný, pevný a 

hladký (např. beton).

Tr745-200-05

a

c

c

b

d

d
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Dimenzování přehled

Dimenzování

Statická provedení

Nosná konstrukce Staxo 100

standardní použití zvláštní použití

max. 70 kN na každou nohu max. 85 kN na každou nohu max. 97 kN na každou nohu

použitelné typy rámů
●1,80 m
●1,20 m
●0,90 m

●1,20 m
●0,90 m

●1,20 m
●0,90 m

V posledním a nejspodnějším patře 
musí být bezpodmínečně použit typ 

rámu 0,90m

nosná 
konstrukce 

držená v horní 
části

volně stojící 
nosná 

konstrukce

nosná konstrukce držená v horní 
části

nosná konstrukce držená v horní 
části

max. výtažné délky hlavic LK
45 cm 30 cm 30 cm 25 cm**
70 cm* 45 cm* 45 cm* 40 cm*

max. výtažné délky pat LF
70 cm 30 cm 30 cm 25 cm**

130 cm* 45 cm* 45 cm* 40 cm*
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☞ Důležitá informace:
U výtažných délek označených * je nutné 
zavětrování hlavic resp. pat.
U výtažných délek označených ** je nutné 
odstranit spojovací čep.
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Standardní použití: nosnost až 70 kN

Standardní použití: nosnost až 70 kN/noha

Výškový rozsah a přehled materiálu
Podle vzdálenosti rámů zvolte odpovídající diagonální 
kříže.

Možné typy rámů - 1,80m, 1,20m a 0,90m.

☞ ● Minimální hodnoty hmin. tabulky A platí pouze 
v případě, když se v nejnižším patře použije 
nejvyšší možný rám.

● V tabulce A zohledněte místo pro 
spouštění ve výši 6 cm!

● Hodnoty LK a LF jsou uvedeny podle 
diagramů pro dimenzování. Konstrukčně 
jsou částečně možné i větší délky vytažení – 
viz strana 15 "Rozměry systému", tabulky B 
a C.

98003-219-01

h

hF h
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Tabulka A

V přehledu materiálu nejsou zahrnuty montážní podlážky. 
Montážní podlážky plánujte podle varianty provedení. Podlážky nahrazují diagonální kříže 9.xxx potřebné k horizontálnímu vyztužení, pokud se 
nacházejí ve stejné rovině. Zohledněte tuto sníženou spotřebu v přehledu materiálu.
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Varianta 1

LK = max. 30 cm
LF = max. 30 cm

Varianta 2
LK = max. 45 cm
LF = max. 70 cm

Varianta 3
LK = max. 45 cm
LF = max. 130 cm

Základní materiál
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h [m] 
min. - max.

h [m] 
min. - max.

h [m] 
min. - max.

1,20 1,75 - 1,80 4 4 2,06 - 2,35 4 4 2,78 - 2,95 4 4 - 2 - 1 2 -
1,80 2,02 - 2,40 4 4 2,06 - 2,95 4 4 2,78 - 3,55 4 4 - - 2 1 - 2
1,80 2,20 - 2,40 4 4 2,52 - 2,95 4 4 --- 4 4 4 - - 5 - -
2,10 2,32 - 2,70 4 4 2,52 - 3,25 4 4 3,24 - 3,85 4 4 2 2 - 3 2 -
2,40 2,62 - 3,00 4 4 2,82 - 3,55 4 4 3,54 - 4,15 4 4 - 4 - 1 4 -
2,70 2,92 - 3,30 4 4 2,92 - 3,85 4 4 3,24 - 4,45 4 4 2 - 2 3 - 2
3,00 3,22 - 3,60 4 4 3,22 - 4,15 4 4 3,54 - 4,75 4 4 - 2 2 1 2 2
3,30 3,52 - 3,90 4 4 3,52 - 4,45 4 4 4,44 - 5,05 4 4 2 4 - 4 4 -
3,60 3,82 - 4,20 4 4 3,82 - 4,75 4 4 4,14 - 5,35 4 4 - - 4 1 - 4
3,90 4,12 - 4,50 4 4 4,12 - 5,05 4 4 4,44 - 5,65 4 4 2 2 2 4 2 2
4,20 4,42 - 4,80 4 4 4,42 - 5,35 4 4 4,74 - 5,95 4 4 - 4 2 2 4 2
4,50 4,72 - 5,10 4 4 4,72 - 5,65 4 4 5,04 - 6,25 4 4 2 - 4 4 - 4
4,80 5,02 - 5,40 4 4 5,02 - 5,95 4 4 5,34 - 6,55 4 4 - 2 4 2 2 4
5,10 5,32 - 5,70 4 4 5,32 -6,25 4 4 5,64 - 6,85 4 4 2 4 2 4 4 2
5,40 5,62 - 6,00 4 4 5,62 - 6,55 4 4 5,94 - 7,15 4 4 - - 6 2 - 6
5,70 5,92 - 6,30 4 4 5,92 - 6,85 4 4 6,24 - 7,45 4 4 2 2 4 4 2 4
6,00 6,22 - 6,60 4 4 6,22 - 7,15 4 4 6,54 - 7,75 4 4 - 4 4 2 4 4
6,30 6,52 - 6,90 4 4 6,52 - 7,45 4 4 6,84 - 8,05 4 4 2 - 6 4 - 6
6,60 6,82 - 7,20 4 4 6,82 - 7,75 4 4 7,14 - 8,35 4 4 - 2 6 2 2 6
6,90 7,12 - 7,50 4 4 7,12 - 8,05 4 4 7,44 - 8,65 4 4 2 4 4 5 4 4
7,20 7,42 - 7,80 4 4 7,42 - 8,35 4 4 7,74 - 8,95 4 4 - - 8 2 - 8
7,50 7,72 - 8,10 4 4 7,72 - 8,65 4 4 8,04 - 9,25 4 4 2 2 6 5 2 6
7,80 8,02 - 8,40 4 4 8,02 - 8,95 4 4 8,34 - 9,55 4 4 - 4 6 3 4 6
8,10 8,32 - 8,70 4 4 8,32 - 9,12 4 4 8,64 - 9,85 4 4 2 - 8 5 - 8
8,40 8,62 - 9,00 4 4 8,62 - 9,55 4 4 8,94 - 10,15 4 4 - 2 8 3 2 8
8,70 8,92 - 9,30 4 4 8,92 - 9,85 4 4 9,24 - 10,45 4 4 2 4 6 5 4 6
9,00 9,22 - 9,60 4 4 9,22 - 10,15 4 4 9,54 - 10,75 4 4 - - 10 3 - 10
9,30 9,52 - 9,90 4 4 9,52 - 10,45 4 4 9,84 - 11,05 4 4 2 2 8 5 2 8
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Standardní použití: nosnost až 70 kN Informace pro uživatele Doka-nosná konstrukce Staxo 100

Diagram možností

Přizpůsobení sklonům
● Přizpůsobení sklonu pomocí dřevěného klínu = 

nemá žádný vliv na vetknutí.
- např. klínem pro vřeteno hlavice nebo klínovým 

uložením Staxo
● Přizpůsobení sklonu pomocí středící lišty = vřeteno 

hlavice není vetknuté.
- např. pomocí šroubu se šestihrannou hlavou 

M20x230

Nosná konstrukce Staxo 100

držená v horní části volně stojící

Vřeteno hlavice vetknuto v obou 
rovinách

Vřeteno hlavice vetknuto jen v 
jedné rovině

Vřeteno hlavice vetknuto v obou 
rovinách

Vřeteno hlavice vetknuto jen v 
jedné rovině

e ≤ 50 cm e ≤ 50 cm
Vzdálenost rámů 1,5 - 3,0 m

Diagram 2 a 3
Vzdálenost rámů 1,5 - 3,0 m

Diagram 4 a 5
Vzdálenost rámů 1,5 - 3,0 m

Diagram 14 a 15
Vzdálenost rámů 1,5 - 3,0 m

Diagram 16 a 17
Vzdálenost rámů 0,6 - 1,0 m

Diagram 6 a 7
Vzdálenost rámů 0,6 - 1,0 m

Diagram 8 a 9
Vzdálenost rámů 1,0 m

Diagram 18 a 19
Vzdálenost rámů 1,0 m

Diagram 20 a 21
Důkaz musí být proveden v rovině vzpěr a v rovině rámu.
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☞ Důležitá informace:
Zakládání musí být zvlášť prokázáno k tomu 
způsobilou osobou. Přitom je nutno dbát 
zejména na měrný tlak na jednotku plochy!
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Nosná konstrukce držená v horní 
části
Podklady pro ověření správnosti:
1. Na základě výtažných délek vřeten v oblasti pat (LF1 

a LF2) stanovte příslušný sektor  A nebo B podle 
diagramu 1.
Z toho vyplývají omezení v oblasti hlavic – viz. 
Vysvětlivky k diagramu 1.
Sektor B je rozdělen do 2 částí:
- B1 ... vyztužení vřeten není nutné
- B2 ... nutné vyztužení vřeten lešeňovou trubkou 

(Z) 
2. Na základě výsledků A nebo B stanovte podle 

následujících diagramů č.2 až 9 dovolené vertikální 
zatížení a výšku nosné konstrukce.

Diagram 1: Zjištění oblasti použití

a ... max. excentricita spojky 10 cm

Příklad použití: Výškové přizpůsobení na stupních 
(kombinace oblastí B1 a B2)

Rovina vzpěr: 
např. LF1 = 25 cm, LF2 = 75 cm: B1 (vyztužení lešeňovou trubkou není 
nutné)
rovina rámu 1: (na vyobrazení vpravo)
např. LF1 = 75 cm, LF2 = 75 cm: B2 (vyztužení lešeňovou trubkou 
nutné)
Rovina rámu 2: (na vyobrazení vlevo)
např. LF1 = 25 cm, LF2 = 25 cm: A (vyztužení lešeňové trubky není 
zapotřebí)

Příklad použití: Vytažení vřetene u všech vřeten 
nad 70 cm (všechny roviny v oblasti B2)
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Výtažná délka patního vřetena, vřetena 
nosného 2 LF2 [cm]

A výtažná délka vřetena hlavice LK max. 30 cm 
B výtažná délka vřetena hlavice LK max. 45 cm

Rovina vzpěr Rovina rámů

V vřeteno hlavice, vřeteno čtyřcestné hlavice, vřeteno nosné 70 
horní nebo vidlicová hlavice D

W rám Staxo 100 1,80/1,20/0,90m
X patní vřeteno nebo vřeteno nosné
Z lešeňová trubka 48,3mm s otočnými spojkami 48mm (je 

zapotřebí jen v oblasti B2 dle diagramu 1)
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L K
L F

2

L F
2 L F

1a

a

L F
1

L K

D otočná spojka 48mm
E diagonální kříž
F upínací matice B
W rám Staxo 
X vřeteno nosné 130
Z lešeňová trubka 48,3mm

☞ Při použití vřetena nosného 70 horní a 
výtažných délkách nad 30 resp. 45 cm je nutné 
vřetena zavětrovat lešeňovými trubkami!
K tomuto účelu připevněte lešeňovou trubku na  
příčnou trubku rámu Staxo.
Totéž platí, pokud nejsou vřetena nosná 70 
horní spojena víceúčelovými paždíky nebo 
nosníky Doka.

V vřeteno nosné 70 horní
Y zavětrování je nutné pouze tehdy, když vřetena nejsou spojena 

prostřednictvím bednění dna.
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Nosná konstrukce držená v horní 
části

Vzdálenost rámů 1,5 - 3,0 m
Počet rovin rámů ≥2

Vřetena hlavice vetknuta v obou rovinách

e ≤ 50 cm 

Stanovení příslušného sektoru A nebo B viz diagram 1.
Příslušná zatížení větrem zjistěte podle místních norem.

Rovina vzpěr Rovina rámu
a ... 1,5 - 3,0 m
h ... viz diagramy

V Vřeteno hlavice, vřeteno čtyřcestné hlavice, vřeteno nosné 70 horní nebo 
vidlicová hlavice D
W Rám Staxo 100  1,80/1,20/0,90m
X Patní vřeteno nebo vřeteno nosné
Z Lešeňová trubka 48,3mm s otočnými spojkami 48mm (je zapotřebí jen v 
oblasti B2 dle diagramu 1)

Následující diagramy neplatí pro roviny nosných konstrukcí tvořené jen 
jediným rámem Staxo 100.
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Diagram 2 (sektor A z diagramu 1)
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Diagram 3 (sektor B1 a B2 z diagramu 1)

Výška nosné konstrukce h [m] Výška nosné konstrukce h [m]

A aerodynamický tlak qk=0 kN/m2 (v=0 m/s = 0 km/h)
B aerodynamický tlak qk=0,2 kN/m2 (v=17,9 m/s = 64,4 km/h)
C aerodynamický tlak qk=0,8 kN/m2 (v=35,8 m/s = 129 km/h)
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Nosná konstrukce držená v horní 
části

Vzdálenost rámů 1,5 - 3,0 m
Počet rovin rámů ≥2

Vřeteno hlavice vetknuto jen v jedné rovině

Stanovení příslušného sektoru A nebo B viz diagram 1.
Příslušná zatížení větrem zjistěte podle místních norem.

Rovina vzpěr Rovina rámu
a ... 1,5 - 3,0 m
h ... viz diagramy

V Vřeteno hlavice, vřeteno čtyřcestné hlavice, vřeteno nosné 70 horní nebo 
vidlicová hlavice D
W Rám Staxo 100  1,80/1,20/0,90m
X Patní vřeteno nebo vřeteno nosné
Z Lešeňová trubka 48,3mm s otočnými spojkami 48mm (je zapotřebí jen v 
oblasti B2 dle diagramu 1)

Následující diagramy neplatí pro roviny nosných konstrukcí tvořené jen 
jediným rámem Staxo 100 1,80m.
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Diagram 4 (sektor A z diagramu 1)
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Diagram 5 (sektor B1 a B2 z diagramu 1)

Výška nosné konstrukce h [m] Výška nosné konstrukce h [m]

A aerodynamický tlak qk=0 kN/m2 (v=0 m/s = 0 km/h)
B aerodynamický tlak qk=0,2 kN/m2 (v=17,9 m/s = 64,4 km/h)
C aerodynamický tlak qk=0,8 kN/m2 (v=35,8 m/s = 129 km/h)
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Odbornícinabedneníˇ50 999800315  - 09/2008

Standardní použití: nosnost až 70 kN Informace pro uživatele Doka-nosná konstrukce Staxo 100

Nosná konstrukce držená v horní 
části

Vzdálenost rámů 1,0 m
Počet rovin rámů ≥2

Vřetena hlavice vetknuta v obou rovinách

e ≤ 50 cm 

Stanovení příslušného sektoru A nebo B viz diagram 1.
Příslušná zatížení větrem zjistěte podle místních norem.

Rovina vzpěr Rovina rámu

a ... 1,0 m
h ... viz diagramy

V Vřeteno hlavice, vřeteno čtyřcestné hlavice, vřeteno nosné 70 horní nebo 
vidlicová hlavice D
W Rám Staxo 100  1,80/1,20/0,90m
X Patní vřeteno nebo vřeteno nosné
Z Lešeňová trubka 48,3mm s otočnými spojkami 48mm (je zapotřebí jen v 
oblasti B2 dle diagramu 1)

Následující diagramy neplatí pro roviny nosných konstrukcí tvořené jen 
jediným rámem Staxo 100 1,80m.
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Diagram 6 (sektor A z diagramu 1)
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Diagram 7 (sektor B1 a B2 z diagramu 1)

Výška nosné konstrukce h [m] Výška nosné konstrukce h [m]

A aerodynamický tlak qk=0 kN/m2 (v=0 m/s = 0 km/h)
B aerodynamický tlak qk=0,2 kN/m2 (v=17,9 m/s = 64,4 km/h)
C aerodynamický tlak qk=0,8 kN/m2 (v=35,8 m/s = 129 km/h)
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Informace pro uživatele Doka-nosná konstrukce Staxo 100 Standardní použití: nosnost až 70 kN

51999800315  - 09/2008  Odbornícinabedneníˇ

Nosná konstrukce držená v horní 
části

Vzdálenost rámů 1,0 m
Počet rovin rámů ≥2

Vřeteno hlavice vetknuto jen v jedné rovině

Stanovení příslušného sektoru A nebo B viz diagram 1.
Příslušná zatížení větrem zjistěte podle místních norem.

Rovina vzpěr Rovina rámu

a ... 1,0 m
h ... viz diagramy

V Vřeteno hlavice, vřeteno čtyřcestné hlavice, vřeteno nosné 70 horní nebo 
vidlicová hlavice D
W Rám Staxo 100  1,80/1,20/0,90m
X Patní vřeteno nebo vřeteno nosné
Z Lešeňová trubka 48,3mm s otočnými spojkami 48mm (je zapotřebí jen v 
oblasti B2 dle diagramu 1)

Následující diagramy neplatí pro roviny nosných konstrukcí tvořené jen 
jediným rámem Staxo 100 1,80m.
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Diagram 8 (sektor A z diagramu 1)
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Diagram 9 (sektor B1 a B2 z diagramu 1)

Výška nosné konstrukce h [m] Výška nosné konstrukce h [m]

A aerodynamický tlak qk=0 kN/m2 (v=0 m/s = 0 km/h)
B aerodynamický tlak qk=0,2 kN/m2 (v=17,9 m/s = 64,4 km/h)
C aerodynamický tlak qk=0,8 kN/m2 (v=35,8 m/s = 129 km/h)

98
00

3-
10

8

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
0 5 10 15 20

63.2
62.3
59.6

55.9
55.2

53.0

54.8

53.6
49.9

54.0

52.1

46.1

53.6

50.8

53.2

47.9

4.
20

 m

6.
00

 m

9.
60

 m

13
.2

0 
m

16
.8

0 
m

20
.4

0 
m

A
B

C

98
00

3-
10

9

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
0 5 10 15 20

43.6

42.1

37.7

43.6

42.1

37.7

43.2

40.6

32.7

42.3

38.5

41.2

36.0

39.9

4.
75

 m

6.
55

 m

10
.1

5 
m

13
.7

5 
m

17
.3

5 
m

20
.9

5 
m

A
B

C



Odbornícinabedneníˇ52 999800315  - 09/2008

Standardní použití: nosnost až 70 kN Informace pro uživatele Doka-nosná konstrukce Staxo 100

Volně stojící nosná konstrukce

Vzdálenost rámů 1,5 - 3,0 m
Počet rovin rámů ≥2

Vřetena hlavic vetknuta

Rovina vzpěr Rovina rámu
LK max. ... 30 cm (se zavětrováním lešeňovou trubkou 45 cm)
LF max. ... 30 cm (se zavětrováním lešeňovou trubkou 45 cm)
Způsoby zavětrování viz strana 47
a ... 1,5 - 3,0 m
h ... max. 6,0 m

A Vřeteno hlavice, vřeteno čtyřcestné hlavice, vřeteno nosné 70 horní nebo 
vidlicová hlavice D
B Rám Staxo 100 1,80/1,20/0,90m
C Patní vřeteno nebo vřeteno nosné

Důkaz musí být proveden v rovině vzpěr a v rovině rámu.
Menší z obou zjištěných výsledků je pro dimenzování směrodatný.
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Diagram 15

Dovolené horizontální zatížení FH/noha [kN] Dovolené horizontální zatížení FH/noha [kN]
Diagramy platí u montáže horní konstrukce s víceúčelovými paždíky a nosníky Doka H20 s maximální vzdáleností nosníku e 50 cm. 

Hodnoty z diagramu nejsou závislé na vzdálenosti rovin rámů.

A aerodynamický tlak qk=0 kN/m2 (v=0 m/s = 0 km/h)
B aerodynamický tlak qk=0,2 kN/m2 (v=17,9 m/s = 64,4 km/h)
C aerodynamický tlak qk=0,8 kN/m2 (v=35,8 m/s = 129 km/h)
D minimální zatížení proti prokluzu µ = 0,3 v qk = 0,8 kN/m2 

(v=35,8 m/s = 129 km/h)
E minimální zatížení proti prokluzu µ = 0,3 v qk = 0,0 kN/m2 

(v=0 m/s = 0 km/h)
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Informace pro uživatele Doka-nosná konstrukce Staxo 100 Standardní použití: nosnost až 70 kN

53999800315  - 09/2008  Odbornícinabedneníˇ

Volně stojící nosná konstrukce

Vzdálenost rámů 1,5 - 3,0 m
Počet rovin rámů ≥2

Vřeteno hlavice volné

Rovina vzpěr Rovina rámu
LK max. ... 30 cm (se zavětrováním lešeňovou trubkou 45 cm)
LF max. ... 30 cm (se zavětrováním lešeňovou trubkou 45 cm)
Způsoby zavětrování viz strana 47
a ... 1,5 - 3,0 m
h ... max. 6,0 m

A Vřeteno hlavice, vřeteno čtyřcestné hlavice, vřeteno nosné 70 horní nebo 
vidlicová hlavice D
B Rám Staxo 100 1,80/1,20/0,90m
C Patní vřeteno nebo vřeteno nosné

Důkaz musí být proveden v rovině vzpěr a v rovině rámu.
Menší z obou zjištěných výsledků je pro dimenzování směrodatný.
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Diagram 17

Dovolené horizontální zatížení FH/noha [kN] Dovolené horizontální zatížení FH/noha [kN]
Hodnoty z diagramu nejsou závislé na vzdálenosti rovin rámů.

A aerodynamický tlak qk=0 kN/m2 (v=0 m/s = 0 km/h)
B aerodynamický tlak qk=0,2 kN/m2 (v=17,9 m/s = 64,4 km/h)
C aerodynamický tlak qk=0,8 kN/m2 (v=35,8 m/s = 129 km/h)
D minimální zatížení proti prokluzu µ = 0,3 v qk = 0,8 kN/m2 

(v=35,8 m/s = 129 km/h)
E minimální zatížení proti prokluzu µ = 0,3 v qk = 0,0 kN/m2 

(v=0 m/s = 0 km/h)
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Standardní použití: nosnost až 70 kN Informace pro uživatele Doka-nosná konstrukce Staxo 100

Volně stojící nosná konstrukce

Vzdálenost rámů 1,0 m
Počet rovin rámů ≥3

Vřetena hlavic vetknuta

Rovina vzpěr Rovina rámu
LK max. ... 30 cm (se zavětrováním lešeňovou trubkou 45 cm)
LF max. ... 30 cm (se zavětrováním lešeňovou trubkou 45 cm)
Způsoby zavětrování viz strana 47
FVR ... vertikální zatížení krajní noha
a ... 1,0 m
h ... max. 6,0 m
A Vřeteno hlavice, vřeteno čtyřcestné hlavice, vřeteno nosné 70 horní nebo 
vidlicová hlavice D
B Rám Staxo 100 1,80/1,20/0,90m
C Patní vřeteno nebo vřeteno nosné

Důkaz musí být proveden v rovině vzpěr a v rovině rámu.
Menší z obou zjištěných výsledků je pro dimenzování směrodatný.
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Diagram 19

Dovolené horizontální zatížení FH/noha [kN] Dovolené horizontální zatížení FH/noha [kN]
Diagramy platí u montáže horní konstrukce s víceúčelovými paždíky a nosníky Doka H20 s maximální vzdáleností nosníku e 50 cm. 

Hodnoty z diagramu nejsou závislé na vzdálenosti rovin rámů.

A aerodynamický tlak qk=0 kN/m2 (v=0 m/s = 0 km/h)
B aerodynamický tlak qk=0,2 kN/m2 (v=17,9 m/s = 64,4 km/h)
C aerodynamický tlak qk=0,8 kN/m2 (v=35,8 m/s = 129 km/h)
D minimální zatížení proti prokluzu µ = 0,3 v qk = 0,8 kN/m2 

(v=35,8 m/s = 129 km/h)
E minimální zatížení proti prokluzu µ = 0,3 v qk = 0,0 kN/m2 

(v=0 m/s = 0 km/h)
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Informace pro uživatele Doka-nosná konstrukce Staxo 100 Standardní použití: nosnost až 70 kN

55999800315  - 09/2008  Odbornícinabedneníˇ

Volně stojící nosná konstrukce

Vzdálenost rámů 1,0 m
Počet rovin rámů ≥3

Vřeteno hlavice volné

Rovina vzpěr Rovina rámu
LK max. ... 30 cm (se zavětrováním lešeňovou trubkou 45 cm)
LF max. ... 30 cm (se zavětrováním lešeňovou trubkou 45 cm)
Způsoby zavětrování viz strana 47
FVR ... vertikální zatížení krajní noha
a ... 1,0 m
h ... max. 6,0 m
A Vřeteno hlavice, vřeteno čtyřcestné hlavice, vřeteno nosné 70 horní nebo 
vidlicová hlavice D
B Rám Staxo 100 1,80/1,20/0,90m
C Patní vřeteno nebo vřeteno nosné

Důkaz musí být proveden v rovině vzpěr a v rovině rámu.
Menší z obou zjištěných výsledků je pro dimenzování směrodatný.
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Diagram 20
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Diagram 21

Dovolené horizontální zatížení FH/noha [kN] Dovolené horizontální zatížení FH/noha [kN]
Hodnoty z diagramu nejsou závislé na vzdálenosti rovin rámů.

A aerodynamický tlak qk=0 kN/m2 (v=0 m/s = 0 km/h)
B aerodynamický tlak qk=0,2 kN/m2 (v=17,9 m/s = 64,4 km/h)
C aerodynamický tlak qk=0,8 kN/m2 (v=35,8 m/s = 129 km/h)
D minimální zatížení proti prokluzu µ = 0,3 v qk = 0,8 kN/m2 

(v=35,8 m/s = 129 km/h)
E minimální zatížení proti prokluzu µ = 0,3 v qk = 0,0 kN/m2 

(v=0 m/s = 0 km/h)
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Informace pro uživatele Doka-nosná konstrukce Staxo 100

Odbornícinabedneníˇ

Zvláštní použití: nosnost až 85 kN

Zvláštní použití: nosnost až 85 kN/noha

Výškový rozsah a přehled materiálu
Podle vzdálenosti rámů zvolte odpovídající diagonální 
kříže.

Možné typy rámů - 1,20m a 0,90m.

Tabulka A

V přehledu materiálu nejsou zahrnuty montážní podlážky. 
Montážní podlážky plánujte podle varianty provedení. Podlážky 
nahrazují diagonální kříže 9.xxx potřebné k horizontálnímu 
vyztužení, pokud se nacházejí ve stejné rovině.  Zohledněte tuto 
sníženou spotřebu v přehledu materiálu.

☞ ● Minimální hodnoty hmin. tabulky A platí pouze 
v případě, když se v nejnižším patře použije 
nejvyšší možný rám.

● V tabulce A zohledněte místo pro 
spouštění ve výši 6 cm!

● Hodnoty LK a LF jsou uvedeny podle 
diagramů pro dimenzování. Konstrukčně 
jsou částečně možné i větší délky vytažení – 
viz strana 15 "Rozměry systému", tabulky B 
a C.
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h [m] 
min. - max.

1,20 1,75 - 1,80 4 4 - 2 1 2
1,80 2,18 - 2,40 4 4 4 - 5 -
2,10 2,32 - 2,70 4 4 2 2 3 2
2,40 2,62 - 3,00 4 4 - 4 1 4
2,70 3,10 - 3,30 4 4 6 - 8 -
3,00 3,22 - 3,60 4 4 4 2 6 2
3,30 3,52 - 3,90 4 4 2 4 4 4
3,60 3,82 - 4,20 4 4 - 6 2 6
3,90 4,12 - 4,50 4 4 6 2 8 2
4,20 4,42 - 4,80 4 4 4 4 6 4
4,50 4,72 - 5,10 4 4 2 6 4 6
4,80 5,02 - 5,40 4 4 - 8 2 8
5,10 5,32 - 5,70 4 4 6 4 9 4
5,40 5,62 - 6,00 4 4 4 6 7 6
5,70 5,92 - 6,30 4 4 2 8 5 8
6,00 6,22 - 6,60 4 4 - 10 3 10
6,30 6,52 - 6,90 4 4 6 6 9 6
6,60 6,82 - 7,20 4 4 4 8 7 8
6,90 7,12 - 7,50 4 4 2 10 5 10
7,20 7,42 - 7,80 4 4 - 12 3 12
7,50 7,72 - 8,10 4 4 6 8 10 8
7,80 8,02 - 8,40 4 4 4 10 8 10
8,10 8,32 - 8,70 4 4 2 12 6 12
8,40 8,62 - 9,00 4 4 - 14 4 14
8,70 8,92 - 9,30 4 4 6 10 10 10
9,00 9,22 - 9,60 4 4 4 12 8 12
9,30 9,52 - 9,90 4 4 2 14 6 14

☞ Důležitá informace:
● Větší výtažné délky až max. 45 cm jsou 

možné, pokud je provedeno odpovídající 
zavětrování hlavic resp. pat lešeňovou 
trubkou.

● Použití vřetena nosného 70 a vřetena 
nosného 70 horní je v zásadě přípustné. Při 
kombinaci s menšími rámy je však nutné 
dbát na omezení uvedená na str. 15 
"Rozměry systému", tabulky B a C.
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Nosná konstrukce držená v horní 
části

Vzdálenost rámů 0,6 - 3,0 m
Počet rovin rámů ≥2

Vřetena hlavice vetknuta v obou rovinách

e ≤ 50 cm 

Dovolené vertikální zatížení Fv/noha pro a = 1,0 m a 
0,6 m

Zavětrování v oblasti hlavic
Nutné, pokud je výtažná délka v oblasti hlavic LK mezi 
30 až 45 cm.

Vyztužení v oblasti pat
Nutné, pokud je výtažná délka v oblasti pat LF mezi 30 
až 45 cm.
Zavětrování proveďte obdobně jako v oblasti hlavic.

Rovina vzpěr Rovina rámu
a ... 0,6 - 3,0 m
h ... viz diagramy
LK max. ... 30 cm (se zavětrováním lešeňovou trubkou 45 cm)
LF max. ... 30 cm (se zavětrováním lešeňovou trubkou 45 cm)

V Vřeteno hlavice, vřeteno čtyřcestné hlavice, vřeteno nosné 70 horní nebo 
vidlicová hlavice D
W Rám Staxo 100 1,20/0,90m
X Patní vřeteno nebo vřeteno nosné 70
Z lešeňová trubka 48,3mm s otočnými spojkami 48mm

Následující diagram neplatí pro roviny nosných konstrukcí tvořené jen 
jediným rámem Staxo 100.98003-292-01
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Diagram 10 pro a = 1,5 - 3,0 m

Výška nosné konstrukce h [m]

A aerodynamický tlak qk=0 kN/m2 (v=0 m/s = 0 km/h)
B aerodynamický tlak qk=0,2 kN/m2 (v=17,9 m/s = 64,4 km/h)
C aerodynamický tlak qk=0,8 kN/m2 (v=35,8 m/s = 129 km/h)
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a = 1,0 m a = 0,6 m
A 84,5 kN 80,9 kN
B 82,9 kN 74,4 kN
C 78,1 kN 54,9 kN

Max. nosnost: 11,4 m

D otočná spojka 48mm
F upínací matice B
V vřeteno čtyřcestné hlavice,vřeteno nosné nebo vřeteno nosné 

70 horní
Y pokud nejsou vřetena nosná 70 horní spojena víceúčelovými 

paždíky a nosníky Doka,je nutné je v odpovídajícím směru 
horizontálně zavětrovat lešeňovými trubkami.

Z lešeňová trubka 48,3mm
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Zvláštní použití: nosnost až 97 kN

Zvláštní použití: nosnost až 97 kN/noha

Výškový rozsah a přehled materiálu
Podle vzdálenosti rámů zvolte odpovídající diagonální 
kříže.

Možné typy rámů - 1,20m a 0,90m.

Tabulka A

V přehledu materiálu nejsou zahrnuty montážní podlážky. 
Montážní podlážky plánujte podle varianty provedení. Podlážky 
nahrazují diagonální kříže 9.xxx potřebné k horizontálnímu 
vyztužení, pokud se nacházejí ve stejné rovině. Zohledněte tuto 
sníženou spotřebu v přehledu materiálu.

☞ ● V tabulce A zohledněte místo pro 
spouštění ve výši 6 cm!

● Hodnoty LK a LF jsou uvedeny podle 
diagramů pro dimenzování. Konstrukčně 
jsou částečně možné i větší délky vytažení – 
viz strana 15 "Rozměry systému", tabulky B 
a C.

☞ Důležitá informace:
● V nejvyšším a v nejspodnějším patře musí 

být bezpodmínečně použit typ rámu 0,90m.
● Minimálních hodnot tabulky lze docílit pouze 

tehdy, když vymontujete vestavěný 
spojovací čep rámů.

● Větší výtažné délky až max. 40 cm jsou 
možné, pokud je provedeno odpovídající 
zavětrování hlavic resp. pat lešeňovou 
trubkou.

● Použití vřetena nosného 70 a vřetena 
nosného 70 horní je v zásadě přípustné. Při 
kombinaci s menšími rámy je však nutné 
dbát na omezení uvedená na str. 15 
"Rozměry systému", tabulky B a C.
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h [m] 
min. - max.

1,80 2,18 - 2,30 4 4 4 - 5 -
2,70 3,08 - 3,20 4 4 6 - 8 -
3,00 3,38 - 3,50 4 4 4 2 6 2
3,60 3,98 - 4,10 4 4 8 - 10 -
3,90 4,28 - 4,40 4 4 6 2 8 2
4,20 4,58 - 4,70 4 4 4 4 6 4
4,50 4,88 - 5,00 4 4 10 - 13 0
4,80 5,18 - 5,30 4 4 8 2 11 2
5,10 5,48 - 5,60 4 4 6 4 9 4
5,40 5,78 - 5,90 4 4 4 6 7 6
5,70 6,08 - 6,20 4 4 10 2 13 2
6,00 6,38 - 6,50 4 4 8 4 11 4
6,30 6,52 - 6,80 4 4 6 6 9 6
6,60 6,82 - 7,10 4 4 4 8 7 8
6,90 7,12 - 7,40 4 4 10 4 14 4
7,20 7,42 - 7,70 4 4 8 6 12 6
7,50 7,72 - 8,00 4 4 6 8 10 8
7,80 8,02 - 8,30 4 4 4 10 8 10
8,10 8,32 - 8,60 4 4 10 6 14 6
8,40 8,62 - 8,90 4 4 8 8 12 8
8,70 8,92 - 9,20 4 4 6 10 10 10
9,00 9,22 - 9,50 4 4 4 12 8 12
9,30 9,52 - 9,80 4 4 10 8 15 8
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Nosná konstrukce držená v horní 
části

Vzdálenost rámů 1,5 - 3,0 m
Počet rovin rámů ≥2

Vřetena hlavice vetknuta v obou rovinách

e ≤ 50 cm 

Zavětrování v oblasti hlavic
 Nutné, pokud je výtažná délka v oblasti hlavic LK mezi 
25 až 40 cm.

Vyztužení v oblasti pat
 Nutné, pokud je výtažná délka v oblasti hlavic LF mezi 
25 až 40 cm.
Zavětrování proveďte obdobně jako v oblasti hlavic.

Rovina vzpěr Rovina rámu
a ... 1,5 - 3,0 m
h ... viz diagramy
LK ... max. 25 cm (se zavětrováním lešeňovou trubkou 40 cm)
LF ... max. 25 cm (se zavětrováním lešeňovou trubkou 40 cm)

V Vřeteno hlavice, vřeteno čtyřcestné hlavice, vřeteno nosné 70 horní nebo 
vidlicová hlavice D
W Rám Staxo 100 1,20/0,90m 
(0,90m povinně v nejspodnějším a nejvyšším)
X Patní vřeteno nebo vřeteno nosné 70
Z lešeňová trubka 48,3mm s otočnými spojkami 48mm

Následující diagram neplatí pro roviny nosných konstrukcí tvořené jen 
jediným rámem Staxo 100.98003-295-01a

h

FV FV FV FV

L K
L F

W

X

V

Z

X

D
ov

ol
en

é 
ve

rti
ká

ln
í z

at
íž

en
í F

v/n
oh

a 
[k

N
]

Diagram 11

Výška nosné konstrukce h [m]

A aerodynamický tlak qk=0 kN/m2 (v=0 m/s = 0 km/h)
B aerodynamický tlak qk=0,2 kN/m2 (v=17,9 m/s = 64,4 km/h)
C aerodynamický tlak qk=0,8 kN/m2 (v=35,8 m/s = 129 km/h)
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D otočná spojka 48mm
F upínací matice B
V vřeteno čtyřcestné hlavice,vřeteno nosné nebo vřeteno nosné 

70 horní
Y pokud nejsou vřetena nosná 70 horní spojena víceúčelovými 

paždíky a nosníky Doka,je nutné je v odpovídajícím směru 
horizontálně zavětrovat lešeňovými trubkami.

Z lešeňová trubka 48,3mm
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Zvláštní použití: nosnost až 97 kN Informace pro uživatele Doka-nosná konstrukce Staxo 100

Demontáž a montáž 
spojovacího čepu

Demontáž
➤ Vysuňte spojovací čep směrem nahoru až na doraz 

(např. pomocí kotevní tyče).

➤ Stlačte šroubovákem pero do uvolněné polohy.

➤ Vytáhněte spojovací čep až po zarážku.
➤ Zasuťe špičatý předmět (např. hřebík)do otvoru 

spojovacího čepu tak, aby se pero již nemohlo 
uchytit.

➤ Vyjměte spojovací čep.

Samostatný spojovací čep pečlivě uchovejte, aby mohl 
být po dokončení prací opět vestavěn do rámu Staxo.

98003-301-01

98003-301-02

98003-301-03

98003-301-04
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Montáž
➤ Uvolněte pomocí šroubováku pero.
➤ Ze spodu nasuňte až na doraz spojovací čep (dbejte 

na polohu pera (A) ).

➤ Stlačte šroubovákem zadní zarážku až do uvolněné 
polohy.

➤ Zasuňte spojovací čep dál, až po zapadnutí pera.
➤ Vytlačte žlutou pérovou pojistku ven. Tím je 

spojovací čep zafixován v rámu.

Rám Staxo je nyní ve stavu pro expedici.

98003-313-01

A

98003-313-02

98003-313-03
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Informace pro uživatele Doka-nosná konstrukce Staxo 100

Odbornícinabedneníˇ

Všeobecné

Kombinace Staxo 100 se Staxo

☞ Důležitá informace:
Systémové rámy nosných konstrukcí Staxo a 
Staxo 100 jsou v zásadě kompatibilní. 
Upřednostňuje se však sestavení nosných věží 
z jednoho systému. Diagramy z „Informací pro 
uživatele“ resp. typových zkoušek platí pouze 
pro věže sestavené z jednoho systému.
Není-li to v dané situaci možné, je nutné 
dodržet následující body:
● Vycházejte z nižších nosností noh systému 

Staxo.
- Zvláštní použití s dovolenou nosností 85 

resp. 97 kN/noha není možné
- Bez typové zkoušky

● Každé jednotlivé patro musí být sestaveno z 
jednoho systému (rozdílné horizontální 
ztužení systémů).

Dimenzování, montáž  a použití viz informace 
pro uživatele "Nosná konstrukce  Staxo"!
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Přikotvení

Pomocí kotevní botky pro 
schodišťovou věž

Upevnění kotevní botky v betonu je možné pomocí 
jednoho nebo dvou kusů hmoždinek (průměr otvoru v 
kotevní botce = 18 mm).

Vytvoření kotevních úrovní
Nosná konstrukce se spojí pomocí lešeňových trubek a 
spojek s kotevní botkou pro schodišťovou věž (D) .

Vertikální vzdálenost kotevních úrovní
● podle způsobu montáže, zatížení větrem a 

předpokládaného dimenzování
● v blízkosti styčného bodu (styku rámů)

☞ Při vytváření spojených sestav z trubek a 
spojek je třeba dodržovat veškeré platné normy 
a předpisy, zvláště DIN 4421 pro nosné 
konstrukce, EN 39 pro ocelové trubky nosných 
konstrukcí a pracovních lešení, EN 74 pro 
spojky, středící čepy a patní desky pro pracovní 
lešení z ocelových trubek a pro nosné 
konstrukce.

A lešeňová trubka 48,3mm (L min = vzdálenost od zdiva)
B lešeňová trubka 48,3mm (L = variabilní)
C lešeňová trubka 48,3mm (L = variabilní)
D kotevní botka pro schodišťovou věž
E otočná spojka 48mm
F normální spojka 48mm
G otočná spojka přechodová  48/76mm
H horizontální diagonální vzpěra

98003-282-01

A

B

C

D

E

H

F G

☞ Nosná konstrukce se musí v každé kotevní 
úrovni vyztužit diagonálním křížem (H) .

☞ ● Vytvoření kotevních úrovní a maximální 
dovolené vzdálenosti od zdiva zkontrolujte v 
závislosti na konkrétních projektech.

● Vzájemné kotvení věží nosné konstrukce se 
provádí v souladu se statickými požadavky 
podobným způsobem jako přikotvení do 
zdiva.

98003-247-01

H

H
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Všeobecné Informace pro uživatele Doka-nosná konstrukce Staxo 100

Kotvení/podepření nosných konstrukcí

Kotvení za horní konstrukci
K odvodu horizontálních sil, např. zatížení větrem či  
betonem nebo u nakloněných nosných konstrukcí.

H ... horizontální síla
V ... vertikální síla od H
A ... kotevní síla/síla v podpěře

A ... kotevní síla 
Q ... posouvající síla (odpovídá horizontální síle H) 
R ... výsledná kotevní síla 
Z ... tahová kotevní síla

Kotevní síla Ak = 30 kN (Ad = 45 kN)

Kotevní síla Ak = 40 kN (Ad = 60 kN)

Kotevní síla Ak = 50 kN (Ad = 75 kN)

Příklady pro zakotvení v betonu bez trhlin C 25/30:
a) těžká mechanická kotva HILTI HSL M20
b) mechanická kotva HILTI HUC M16
c) mechanická kotva HILTI HUC-I M20 
nebo stejně kvalitní produkty jiných výrobců. 
Řiďte se platnými předpisy výrobce.

X kotevní tyč 15,0 (není součástí dodávky) 
délka = a minus 119 cm 
Zde je k dispozici rozsah matice kotvení 17 cm

B nosná konstrukce Staxo nebo d2
C kotevní táhlo
D víceúčelový nebo ocelový paždík
E spojovací čep 10cm
F závlačka s pružinou 6mm

☞ Zašroubujte kotevní tyče až na doraz (plné 
překrytí) do spojovacích matek kotevního táhla!

H

A

V

98003-249-01

B

C

C

D E F

☞ U zatížení nohou nosné konstrukce zohledněte 
dodatečné síly vzniklé kotvením!
Je nutno dbát na protažení kotvení při vysokých 
zatíženích a velkých délkách!

Kotevní sílat [kN] Zk Qk = Hk Rk Zd Qd = Hd Rd

α 30° a) 18,2 26,0 31,7 27,3 39,0 47,6
α 45° a) 27,6 21,2 34,8 41,4 31,8 52,2
α 60° a) 44,8 15,0 47,2 67,2 22,5 70,8

Kotevní sílat [kN] Zk Qk = Hk Rk Zd Qd = Hd Rd

α 30° a) 24,3 34,6 42,3 36,5 51,9 63,5
α 45° a) 36,8 28,3 46,4 55,2 42,5 69,6
α 60° c) 59,7 20,0 62,9 89,6 30,0 94,4

Kotevní sílat [kN] Zk Qk = Hk Rk Zd Qd = Hd Rd

α 30° b) 30,4 43,3 52,9 45,6 65,0 79,4
α 45° b) 46,0 35,4 58,0 69,0 53,1 87,0
α 60° c) 74,6 25,0 78,7 111,9 37,5 118,1

Pozor!
➤ Demontáž kotvení nosných konstrukcí je 

dovolena teprve po zajištění dostatečné 
stability nosné konstrukce.
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Podepření horní konstrukce
K odvodu horizontálních sil, např. zatížení větrem či  
betonem nebo u nakloněných nosných konstrukcí.

H ... horizontální síla
V ... vertikální síla od H
A ... kotevní síla/síla v podpěře

Řiďte se platnými předpisy výrobce.

Údaje o nosnosti opěry  Eurex 60 550 (tlak)*

Použití jako odstavná a seřizovací pomůcka

* 15 kN tahu při každé výtažné délce
30 kN tahu při každé výtažné délce a ukotvení s 2 hmoždinkami

Přímé kotvení podpěré konstrukce

A nosná konstrukce Staxo nebo d2
B směrová opěra Eurex 60 550
C botka směrové vzpěry Eurex 60
D hlava opěry Eurex 60 Top50

Potřebná nosnost použitých hmoždinek:
Rd ≥ 25,5 kN (Rdov ≥ 17 kN) v každém směru při 
použití 2 hmoždinek.

Pozor!
➤ Demontáž tlakového podepření je dovolená 

teprve po zajištění dostatečné stability 
nosné konstrukce.

98003-307-01
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Bližší informace viz "Návod k použití Eurex 60 
550".

A lešeňová trubka 48,3mm (a vývrtem ∅17mm)
B normální spojka 48mm
C vřetenová příložka T
D kotevní táhlo
E kotevní tyč 15,0mm
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Přizpůsobení půdorysu doplňkovou nohou

Upozornění:
Pro usnadnění montáže doporučujeme použít pojízdné 
lešení Doka Z nebo jiné běžné pojízdné lešení.

A doplňková noha Staxo 100 1,80, 1,20 nebo 0,90 m
B lešeňová trubka 48,3mm
C otočná spojka 48mm

98003-276-01

BC

A B

Varování!
Zohledněte snížené nosnosti!
➤ Pro standardní použití (dov. Fv = 70 kN/

noha) platí:
Dovolené vertikální zatížení doplňkové nohy 
snižte oproti údajům o nosnosti u 
jednotlivých případů zatížení (diagramy 
dimenzování) o 30%! 

➤ Pro zvláštní použití (dov. Fv = 85 resp. 97 kN/
noha) platí:
Dovolená nosnost max. 50 kN/noha.

➤ Max. výška věže: 10,0 m
➤ Použitelné pouze u nosných konstrukcí 

držených v horní části.

☞ Použití diagonálních křížů 9.060 a 12.060 není 
u doplňkových noh možné.
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Rozšíření věže

a ... 25 - 150 cm

Příklady použití
● Zredukování počtu noh (místo 2 věžových jednotek 

se strana jedné věže rozšíří o jednu rovinu 
doplňkové nohy).

● Přizpůsobení zkoseným nebo zakřiveným 
půdorysům.

Trojúhelníkové provedení

a ... 25 - 150 cm

Příklady použití
● Přizpůsobení zkoseným půdorysům.

Pojezd

A doplňková noha Staxo 100 1,80, 1,20 nebo 0,90 m
E diagonální kříž 

(typ záleží na velikosti a vzdálenosti rámů)
F diagonální kříž 9.xxx (v oblasti a od 120 - 150 cm – jinak 

lešeňová trubka k zavětrování)

Základní pravidlo:

Diagonální kříže 9.xxx se osazují:
● ve vzdálenosti dvou pater – počínaje prvním 

patrem.

98003-267-01

F

E

A

a

98003-271-01

98003-268-01

98003-269-01

A doplňková noha Staxo 100 1,80, 1,20 nebo 0,90 m
B lešeňová trubka 48,3mm
C otočná spojka 48mm

☞ Důležitá informace:
Při pojezdu věží Staxo s doplňkovou nohou 
musí být jednotlivé doplňkové nohy v 
nejspodnějším patře zavětrovány (G) ve 
vertikálním směru k věži Staxo 100!

C otočná spojka 48mm
G lešeňová trubka 48,3mm

98003-275-01

B C

C
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B

a

98003-270-01

98003-284-01
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G
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Přizpůsobení sklonům
Je-li sklon horní konstrukce nebo podkladu vyšší než 
1%, je třeba provést vyrovnání sklonu.

s klínem pro vřeteno ..... %
Tyto předhotovené klíny z březové překližky umožňují 
stavět věže nosné konstrukce kolmo k rozdílným 
sklonům i při plném zatížení nohou nosné konstrukce.

Horní konstrukce ve sklonu
Zajištění horní konstrukce se sklonem od 12%:
➤ Spojte hlavovou desku s podélným nosníkem (např. 

pomocí stahovacího dílu 15,0/33cm a kotevní matky 
s podložkou 15,0, případně úhlovou kotevní 
destičkou 12/18)

Sklon terénu

pomocí klínového uložení Staxo 
WS10
Ve spojení s dřevěnými klíny pro přizpůsobení úhlů 
nakloněných stropních konstrukcí do max. 45°.
Upevněním ve víceúčelovém nebo ocelovém paždíku 
zabraňuje vysmyknutí dřevěných klínů a zajišťuje 
spolehlivý odvod zatížení.

Upozornění:
Nacházejí-li se nohy nosné konstrukce mimo rastr 
otvorů víceúčelového nebo ocelového paždíku, musí 
se v paždíku dodatečně provést odpovídající otvor o 
průměru 20 mm.

pomocí šroubu se šestihrannou 
hlavou M20
Přitom se horní konstrukce položí např. na šroub se 
šestihrannou hlavou M20x240 (A) . Tento šroub se 
zasune do otvoru v hlavové desce vřetena hlavice a 
zajistí se samopojistnou šestihrannou maticí M20.

Pozor!
Příliš zkosené klíny se mohou vysmyknout!
➤ Maximální sklon 20%!
Proto aby se dosáhlo sklonu přes 20% se klíny 
nesmějí používat nad sebou.

A klín pro vřeteno ..... %
B stahovací díl 15,0/33cm
C kotevní matka s podložkou 15,0

D klín pro vřeteno ..... %

9703-255-01

A

B

C

D

9703-254-01

☞ Tento druh spojení nenahrazuje dodatečná 
statická opatření, jako např. kotvení.

Pohled bez 
horní konstrukce

a ... min. 15 cm

A klínové uložení Staxo WS10
B dřevěný klín, přizpůsobený konkrétnímu projektu
C víceúčelový nebo ocelový paždík WS10 Top50
D spojení hřebíky

☞ Směr vláken dřevěných klínů musí být vždy 
svislý!

Pozor!
➤ Maximální sklon 8%!

9716-292-01

A



Odbornícinabedneníˇ70 999800315  - 09/2008

Všeobecné Informace pro uživatele Doka-nosná konstrukce Staxo 100

Přeprava, stohování a skladování

Přepravní prostředky Doka

Paleta na rámy Doka
● pro skladování až 20 kusů rámů Staxo, případně 

Aluxo.
● integrovaná upínací kurta k upevnění rámů nosné 

konstrukce
● Spojovací čepy rámů zůstanou vytažené.
● Transportovat lze vysokozdvižným vozíkem, 

jeřábem (se čtyřbodovým závěsem) nebo paletovým 
vozíkem

● šířka 1,20 m – výborně se hodí pro nákladní dopravu

Ukládací paleta Doka
● Optimálně se hodí pro ukládání stropních podpěr 

všech rozměrů, bednících nosníků, bednících desek 
Dokadur a ostatních bednících desek.

● pozinkovaná - stohovatelná – bezpečně 
přemístitelná jeřábem

Připevňovací dvoukolí B
Díky připevňovacímu dvoukolí B se víceúčelová bedna 
stává rychlým a obratným přepravním prostředkem.
Vhodné pro průjezdové otvory nad 90 cm.

Připevňovací dvoukolí B lze namontovat na následující 
víceúčelové bedny:
● Ukládací palety Doka
● Bedna pro drobné součástky Doka

Využijte výhod přepravních prostředků Doka na 
staveništi.
Dopravní prostředky jako jsou např. víceúčelové 
kontejnery, ukládací palety nebo kontejnery se 
síťovými bočnicemi zajišťují pořádek na staveništi, 
zkracují doby strávené hledáním a zjednodušují 
skladování a přepravu systémových prvků, malých 
dílů a příslušenství.

Max. nosnost: 750 kg
Dovolené dodatečné zatížení: max. 3 palety ve stohu

Řiďte se pokyny v provozní příručce!
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Max. nosnost: 1100 kg

Řiďte se pokyny v provozní příručce!
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Víceúčelový kontejner Doka 1,20x0,80m
Ideální přepravní prostředek pro všechny malé díly:
● s vysokou životností
● stohovatelný
● přemístitelný pomocí jeřábu

Ve víceúčelovém kontejneru se dodává např.:
● 40 kusů vřeten hlavic
● 20 kusů vřeten čtyřcestné hlavice
● 50 kusů patních vřeten

Dělící deska víceúčelového kontejneru
Obsah víceúčelového kontejneru lze pomocí dělící 
desky víceúčelového kontejneru rozdělit na 1,20m 
nebo 0,80m.

Varianty  dělení

Max. nosnost: 1500 kg

Řiďte se pokyny v provozní příručce!

A pojistná západka k fixaci dělící desky

Dělící deska 
víceúčelového 

kontejneru
podélně napříč

1,20m max. 3 kusy —
0,80m — max. 3 kusy
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Stropní podpěra Eurex 60 550

Stropní podpěra Eurex 60 550

Popis výrobku
● Perfektně doplňuje všechny nosné konstrukce Doka.
● hospodárný odvod zatížení i na omezeném prostoru
● výška vytažení: 3,50 až  5,50 m
● U větších výšek se může podpěra prodloužit na 7,50 

m nebo na 11,0 m. Dbejte přitom na redukci nosnosti 
podle diagramu!

● Odpovídá schvalovacím zásadám Německého 
institutu stavební techniky.

● váha pouhých 47,0 kg díky speciálním profilovaným 
hliníkovým trubkám.

● Výsuvná v rastru po 10 cm s plynulým a přesným 
nastavením.

● všechny části neztratitelné – zásuvná trubka s 
pojistkou proti vypadnutí.

Údaje o nosnosti Eurex 60 550
Použití jako stropní podpěra

Řiďte se informacemi pro uživatele "Eurex 60 
550"!

98003-314-01

Dovolená nosnost: 60 kN při každé délce vytažení od 
3,50 do 5,50 m.
Při prodlužování dbejte na redukci nosnosti podle 
diagramu!
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Uchycení podélných nosníků

Montáž
➤ Nasaďte vidlicovou nebo čtyřcestnou hlavici a 

zajistěte ocelovým pružinovým třmenem.

Zavětrování
Možnost plynulého upevnění otočné spojky Eurex 60 
na stojnové trubce. To umožňuje upravovat 
zavětrování podle potřeby
Příklady:
● podpěra k rámu nosné konstrukce
● podpěry mezi sebou
● k pomůcce pro postavení

Pomůcky pro postavení stropní 
podpěry Eurex 60 550

Opěrná trojnožka 1,20m

Směrové vzpěry pro zapření prefabrikovaných 
dílců

Vidlicová hlavice Eurex 60 pro 
ocelové profily (např. WS10), 
dřevěné hranoly nebo bednicí 

nosníky H20

Čtyřcestná hlavice Eurex 60 pro 
jednotlivé nebo zdvojené bednicí 

nosníky H20

A stropní podpěra Eurex 60 550
B otočná spojka Eurex 60
C lešeňová trubka 48,3mm
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A stropní podpěra Eurex 60 550
B opěrná trojnožka 1,20m

A stropní podpěra Eurex 60 550
B směrová vzpěra 340 nebo 540 pro zapření panelů
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Přehled prvků

Nosné konstrukce DokaNosná konstrukce Staxo

Rám Staxo 100 1,80m 37,0 582300000
Rám Staxo 100 1,20m 28,0 582301000
Rám Staxo 100 0,90m 24,0 582302000
Staxo 100-Rahmen

Diagonální kříž 9.060 3,1 582322000
Diagonální kříž 9.100 4,1 582772000
Diagonální kříž 9.150 5,2 582773000
Diagonální kříž 9.165 5,7 582627000
Diagonální kříž 9.200 6,6 582774000
Diagonální kříž 9.250 8,0 582775000
Diagonální kříž 9.300 9,0 582323000
Diagonální kříž 12.060 4,2 582324000
Diagonální kříž 12.100 4,6 582610000
Diagonální kříž 12.150 5,7 582612000
Diagonální kříž 12.165 6,1 582628000
Diagonální kříž 12.200 6,9 582614000
Diagonální kříž 12.250 8,3 582616000
Diagonální kříž 12.300 9,3 582325000
Diagonální kříž 18.100 6,1 582620000
Diagonální kříž 18.150 6,9 582622000
Diagonální kříž 18.165 7,3 582629000
Diagonální kříž 18.200 7,8 582624000
Diagonální kříž 18.250 9,1 582626000
Diagonální kříž 18.300 10,3 582326000
Diagonalkreuz

Vidlicová hlavice D 6,7 582709000
Gabelkopf D

Vřeteno čtyřcestné hlavice 10,4 582638000
Vierwegkopfspindel

Vřeteno hlavice 9,2 582636000
Kopfspindel

Vřeteno nosné 70 horní 9,2 582327000
Lastspindel 70 oben

Upínací matice B 2,0 582634000
Spannmutter B

Deska pro vidlicovou hlavu 2,0 502709030
Klemmplatte für Gabelkopf

Křídlová matice 15,0 0,31 581961000
Flügelmutter 15,0

Stahovací díl 15,0 330mm 0,48 582641000
Quetschteil 15,0

Klínové uložení Staxo WS10 8,7 582796000
Staxo-Keilauflager WS10

Klín pro vřeteno .. % 0,46 176071000
Spindelkeil ..... %

Patní vřeteno 9,0 582637000
Fußspindel

pozinkovaný

pozinkovaný

pozinkovaný
délka: 20 cm
šířka: 22 cm
výška: 37 cm

pozinkovaný
výška: 86 cm

pozinkovaný
výška: 74 cm

výška: 106 cm

pozinkovaný
Upínací matice B se smí odklopit 
teprve po odlehčení nosného 
vřetena.

pozinkovaný
délka: 24 cm
šířka: 9 cm

pozinkovaný
délka: 10 cm
výška: 5 cm
otvor klíče: 27 mm
jednotka balení: 60 kusů
Dovolená nosnost při bezpečnosti 
1,6 proti zatížení na mezi pevnosti: 
120 kN
Dovolená nosnost podle DIN 18216: 
90 kN
Zatížení na mezi pevnosti: vyšší než 
zatížení na mezi pevnosti tyče (> 195 
kN)

pozinkovaný
otvor klíče: 24 mm
Kotevní tyče nesvařujte nebo 
nenahřívejte - jinak hrozí nebezpečí 
prasknutí!

pozinkovaný
délka: 31 cm
šířka: 15 cm
výška: 23 cm

délka: 20 cm
šířka: 16 cm

pozinkovaný
výška: 69 cm
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Vřeteno nosné 70 8,8 582639000
Lastspindel 70

Vřeteno nosné 130 13,0 582711000
Lastspindel 130

Doplňková noha Staxo 100 1,80m 24,0 582303000
Doplňková noha Staxo 100 1,20m 21,5 582304000
Doplňková noha Staxo 100 0,90m 20,2 582305000
Staxo 100-Einzelstiel

Stropní podpěra Doka Eurex 60 550 47,0 582650000
Doka-Deckenstütze Eurex 60 550

Nástavec Eurex 60 2,00m 18,0 582651000
Verlängerung Eurex 60 2,00m

Spojovací kus Eurex 60 8,6 582652000
Kupplungsstück Eurex 60

Vidlicová hlavice Eurex 60 2,9 582656000
Gabelkopf Eurex 60

Čtyřcestná hlavice Eurex 60 4,5 582655000
Vierwegkopf Eurex 60

Vyrovnávací opěra Eurex 60 550 42,5 582658000
Justierstütze Eurex 60 550

Hlava opěry Eurex 60 Top50 7,1 582665000
Stützenkopf Eurex 60 Top50

pozinkovaný
výška: 101 cm
Během přemísťování se musí 
zasunout do rámu a zajistit.

pozinkovaný
výška: 173 cm
Během přemísťování se musí 
zasunout do rámu a zajistit.

pozinkovaný

hliník
výška: 345 - 555 cm
Dovolená nosnost: při každé výtažné 
výšce 60 kN.

s modrou ochrannou vrstvou 
nanesenou práškovou technologií
hliník
délka: 250 cm

hliník
délka: 100 cm
Průměr: 12,8 cm

pozinkovaný
délka: 22 cm
šířka: 20 cm
výška: 12 cm

pozinkovaný
délka: 25 cm
šířka: 21 cm
výška: 21 cm

s modrou ochrannou vrstvou 
nanesenou práškovou technologií
hliník
délka: 343 - 553 cm

pozinkovaný
výška: 50 cm
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Prodlužovací prvek Eurex 60 3,9 582657000
Verbindungsstück Eurex 60

Botka směrové vzpěry Eurex 60 8,5 582660000
Justierstützenfuß Eurex 60

Otočná spojka 48mm Eurex 60 1,0 582654000
Drehkupplung 48mm Eurex 60

Směrová vzpěra 340 pro zapření panelů 18,2 588296000
Justierstütze 340 für Fertigteile

Směrová vzpěra 540 pro zapření panelů 33,3 588297000
Justierstütze 540 für Fertigteile

Univerzální nástroj pro povolování 3,7 582768000
Universal-Lösewerkzeug

Opěrná trojnožka 1,20m 20,7 586145000
Stützbein 1,20m

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

Pero Doka 16mm 0,009 588633000
Doka-Coil 16mm

Montážní podlážka 60/100cm 8,5 582306000
Montážní podlážka 60/150cm 12,0 582307000
Montážní podlážka 60/200cm 17,5 582308000
Montážní podlážka 60/250cm 21,0 582309000
Montážní podlážka 60/300cm 24,8 582310000
Montagebelag

Montážní podlážka 60/100cm s průlezem 10,2 582311000
Montážní podlážka 60/150cm s průlezem 16,5 582312000
Montážní podlážka 60/200cm s průlezem 17,5 582313000
Montážní podlážka 60/250cm s průlezem 21,0 582314000
Montážní podlážka 60/300cm s průlezem 24,8 582315000
Montagebelag mit Durchstieg

Čelní zábradlí Staxo 100 10,5 582316000
Staxo 100-Stirngeländer

pozinkovaný
délka: 15 cm
šířka: 15 cm
výška: 30 cm

pozinkovaný
délka: 31 cm
šířka: 12 cm
výška: 33 cm

pozinkovaný
otvor klíče: 22 mm

pozinkovaný
délka: 190 - 341 cm
Dbejte platných bezpečnostních a 
technických ustanovení!

pozinkovaný
délka: 309 - 550 cm
Dbejte platných bezpečnostních a 
technických ustanovení!

pozinkovaný
délka: 75,5 cm

pozinkovaný
výška: 120 cm

pozinkovaný
délka: 18 cm
jednotka balení: 10 kusů
Řiďte se návodem na montáž!

pozinkovaný
Průměr: 1,6 cm
jednotka balení: 100 kusů
Řiďte se návodem na montáž!

hliník

hliník

pozinkovaný
délka: 140 cm
výška: 152 cm
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Informace pro uživatele Doka-nosná konstrukce Staxo 100 Přehled prvků

Odbornícinabedneníˇ

Boční zábradlí Staxo 100 100 13,5 582317000
Boční zábradlí Staxo 100 150 16,0 582318000
Boční zábradlí Staxo 100 200 18,0 582319000
Boční zábradlí Staxo 100 250 22,0 582320000
Boční zábradlí Staxo 100 300 23,0 582321000
Staxo 100-Seitengeländer

Svorník s perem 16mm 0,25 582528000
Federbolzen 16mm

Lešeňová trubka 48,3mm 1,00m 4,0 682014000
Lešeňová trubka 48,3mm 1,50m 6,0 682015000
Lešeňová trubka 48,3mm 2,00m 8,0 682016000
Lešeňová trubka 48,3mm 2,50m 10,0 682017000
Lešeňová trubka 48,3mm 3,00m 12,0 682018000
Lešeňová trubka 48,3mm 3,50m 14,0 682019000
Lešeňová trubka 48,3mm 4,00m 16,0 682021000
Lešeňová trubka 48,3mm 4,50m 18,0 682022000
Lešeňová trubka 48,3mm 5,00m 20,0 682023000
Lešeňová trubka 48,3mm 5,50m 22,0 682024000
Lešeňová trubka 48,3mm 6,00m 24,0 682025000
Lešeňová trubka 48,3mm .....m 4,0 682001000
Gerüstrohr 48,3mm

Otočná spojka přechodová 48/76mm 1,9 582563000
Übergangsdrehkupplung 48/76mm

Otočná spojka 48mm 1,5 582560000
Drehkupplung 48mm

Normální spojka 48mm 1,2 682004000
Normalkupplung 48mm

Závlačková spojka 60mm 1,0 582546000
Zapfenkupplung 60mm

Spona 8 2,7 582751000
Spannbügel 8

Příponka pravá 0,09 582521000
jednotka balení: 100 kusů
Příponka levá 0,09 582522000
jednotka balení: 100 kusů
Sparrenpfettenanker

Zábradlí 1,50m 12,4 582754000
Geländer 1,50m

Sloupek ochranného zábradlí S 11,5 580470000
Schutzgeländerzwinge S

Zásuvný sloupek zábradlí T 1,80m 17,7 584373000
Einschubgeländer T 1,80m

Prvek pro připevnění leš. trubky 0,27 584375000
Gerüstrohranschluss

Transportní tyč 15,0 1,9 586074000
Umsetzstab 15,0

pozinkovaný
výška: 152 cm

pozinkovaný
délka: 15 cm
jednotka balení: 90 kusů

pozinkovaný

pozinkovaný
otvor klíče: 22 mm

pozinkovaný
otvor klíče: 22 mm

pozinkovaný
otvor klíče: 22 mm

pozinkovaný
otvor klíče: 22 mm

pozinkovaný
šířka: 19 cm
výška: 46 cm
otvor klíče: 30 mm
Kotevní tyče nesvařujte nebo 
nenahřívejte - jinak hrozí nebezpečí 
prasknutí!

pozinkovaný
délka: 17 cm

pozinkovaný

pozinkovaný
výška: 123 - 171 cm

pozinkovaný

pozinkovaný
výška: 7 cm

modře lakovaný
výška: 57 cm
max.nosnost: 300 kg pro jednotlivé 
nosníky,1000 kg pro dvojité nosníky 
ve spojení s deskou podélného 
nosníku 15,0.
Kotevní tyče nesvařujte nebo 
nenahřívejte - jinak hrozí nebezpečí 
prasknutí!
Dbejte prosím upozornění v provozní 
příručce!
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Přehled prvků Informace pro uživatele Doka-nosná konstrukce Staxo 100

Odbornícinabedneníˇ

Deska podélného nosníku 15,0 1,8 586073000
Jochplatte 15,0

Kotevní táhlo 11,6 582795000
Abspannung für Traggerüste

Vřetenová příložka T 3,1 584371000
Spindellasche T

Zátka kotevního otvoru rámu kombinov. R20/25 0,003 588180000
Kombi Ankerstopfen R20/25

Zubový zvedák 70 31,0 582779000
Zahnstangenwinde 70

Zubový zvedák 125 63,8 582780000
Zahnstangenwinde 125

Adaptér Staxo/d2 14,1 582781000
Staxo/d2-Adapter

Pružné kolečko 34,5 582573000
Vollelastikrad

Těžké kolečko 15kN 33,0 582575000
Schwerlastrad 15kN

Transportní podvozek 5,0 582558000
Zweirad-Transportroller

Zvedací vozík TG 168,0 582778000
Hubwagen TG

Trasportní zařízení TG p. vysokozdvižný vozík 83,0 582797000
Umsetzgerät TG für Stapler

Víceúčelový paždík WS10 Top50 2,00m 38,9 580007000
Mehrzweckriegel WS10 Top50 2,00m

Spojovací čep 10cm 0,34 580201000
Verbindungsbolzen 10cm

Závlačka s pružinou 5mm 0,05 580204000
Federvorstecker 5mm

Paleta na rámy Doka 64,6 582783000
Doka-Traggerüstpalette

pozinkovaný
délka: 17 cm
šířka: 12 cm
výška: 11 cm

pozinkovaný
modře lakovaný
Dovolená tažná síla: 50 kN
Kotevní tyč 15,0mm bez povrchové 
úpravy....m (č. výrobku: 581873000) 
není součástí zásilky.

pozinkovaný
šířka: 20 cm
výška: 25 cm

modrý
Průměr: 3 cm
jednotka balení: 100 kusů

modře lakovaný
výška: 126 cm
max. nosnost: 1000 kg
Dbejte prosím upozornění v provozní 
příručce!
Upozornění: použití jen se vtaženou 
zubovou tyčí!

modře lakovaný
výška: 189 cm
max. nosnost: 1500 kg
Dbejte prosím upozornění v provozní 
příručce!
Upozornění: použití jen se vtaženou 
zubovou tyčí!

modře lakovaný
délka: 37 cm
šířka: 36 cm
výška: 36 cm

modře lakovaný
výška: 45 cm
max. nosnost: 1000 kg

modře lakovaný
výška: 41 cm
max. nosnost: 1500 kg

modře lakovaný
šířka: 57 cm

pozinkovaný
délka: 99 cm
šířka: 152 cm
výška: 148 cm
max. nosnost: 1000 kg
Dbejte prosím upozornění v provozní 
příručce!

pozinkovaný
délka: 60 cm
šířka: 113 cm
výška: 52 cm
Dbejte prosím upozornění v provozní 
příručce!

modře lakovaný
vzdálenost pásových profiů: 5,3 cm
Moment setrvačnosti: 412,0 cm4

Moment odporu: 82,4 cm3

pozinkovaný
délka: 14 cm
jednotka balení: 75 kusů

pozinkovaný
délka: 13 cm
jednotka balení: 200 kusů

pozinkovaný
délka: 180 cm
šířka: 120 cm
výška: 29 cm
max. nosnost: 700 kg
Dbejte prosím upozornění v provozní 
příručce!
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Ukládací paleta Doka 1,55x0,85m 42,0 586151000
Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

Připevňovací dvoukolí B 33,6 586168000
Anklemm-Radsatz B

Víceúčelový kontejner Doka 1,20x0,80m 75,0 583011000
Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80m

Dělící deska víceúčelového kontejneru 0,80m 3,7 583018000
Dělící deska víceúčelového kontejneru 1,20m 5,5 583017000
Mehrwegcontainer Unterteilung

Sada pro schodišťovou věž

Hliníková schodnice Alu 250 33,2 582670000
Alu-Treppenlauf 250

Vnitřní zábradlí 250 7,0 582671000
Innengeländer 250

Vnější zábradlí 250 19,5 582672000
Außengeländer 250

Podestové zábradlí 250 6,3 582673000
Podestgeländer 250

Výškový adaptér 250 12,6 582674000
Einstiegsadapter 250

Zábradlí pro nástup 250 39,5 582675000
Einstiegsgeländer 250

Kotevní botka pro schodišťovou věž 3,4 582680000
Ankerschuh für Treppenturm

pozinkovaný
výška: 77 cm
max. nosnost: 1100 kg
Dbejte prosím upozornění v provozní 
příručce!

modře lakovaný
max. nosnost: 1100 kg

pozinkovaný
výška: 78 cm
max. nosnost: 1500 kg
Dbejte prosím upozornění v provozní 
příručce!

dřevěné části žlutě lazurovány
ocelové části pozinkovány

hliník
délka: 263 cm
šířka: 80 cm
výška: 112 cm

pozinkovaný
výška: 155 cm

pozinkovaný
délka: 255 cm
výška: 111 cm

pozinkovaný
délka: 160 cm
výška: 48 cm

pozinkovaný
výška: 238 cm

pozinkovaný
délka: 255 cm
výška: 117 cm

pozinkovaný
délka: 22 cm
šířka: 12 cm
výška: 22 cm
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Staxo 100 - výkonná a rychlá nosná konstrukce 
z oceli s integrovanými bezpečnostními prvky.

Staxo 100 je vysoce robustní, rychle montovatelné a všestranné v použití.
Systém Staxo 100 disponuje rozsáhlým bezpečnostním příslušenstvím a extrémě vysokou 

nosností až do 97 kN/nohu.
Nosnou konstrukci Staxo si můžete pronajmout nebo získat formou zakoupení či leasingu.

V každé pobočce firmy Doka ve Vaší blízkosti.
Jednoduše nám zavolejte!

Centrální podnik skupiny Doka, Amstetten

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

Česká republika:

Česká Doka
bednící technika spol. s r.o.
Za Avií 868
CZ 196 00 Praha 9 - Čakovice
Tel.: +420 284 001 311
Fax: +420 284 001 312
E-Mail: Ceska@doka.com
Internet: www.ceskadoka.cz

Pobočka Brno
Kšírova 265
CZ 619 00 Brno - Horní Heršpice
Tel.: +420 543 424 711
Fax: +420 543 424 712
E-Mail: Brno@doka.com

Pobočka Ostrava
Palackého 1144
CZ 702 00 Ostrava - Přívoz
Tel.: +420 595 134 611
Fax: +420 595 134 612
E-Mail: Ostrava@doka.com

Pobočky Doka a 
generálni zastoupení:

Lucembursko
Maďarsko
Maroko
Mexiko
Německo
Nizozemí
Norsko
Nový Zéland
Panama
Polsko
Portugalsko
Řecko
Rumunsko
Rusko
SAE
Saudská Arábie
Senegal
Singapur
Slovinsko
Španělsko
Srbsko
Švédsko
Švýcarsko
Thajsko
Tunisko
Turecko
Ukrajina
USA
Velká Británie
Vietnam
Bělorusko

Alžírsko
Bahrajn
Belgie
Brazílie
Bulharsko
Chorvatsko
Chile
Čína
Dánsko
Estónsko
Finsko
Francie
Guatemala
Indie
Irán
Irsko
Island
Itálie
Izrael
Japonsko
Jihoafrická republika
Jordánsko
Kanada
Kazachstán
Katar
Korea
Kuvajt
Libanon
Libie
Litva
Lotyšsko

Certifikován podle

ISO 9001

Pobočka Prešov
Košická 48
SK 080 01 Prešov 1
P.O.Box 34, 080 05 Prešov 5
Tel.: +421 (0)51 772 39 19
Fax: +421 (0)51 748 52 19

Slovensko:

Doka Slovakia
Debniaca technika s.r.o.
Ivanská cesta 28
SK 821 04 Bratislava 2
P.O.Box 39, 820 02 Bratislava 22
Tel.: +421 (0)2 43 42 14 26
Fax: +421 (0)2 48 20 21 20
E-Mail: Slovakia@doka.com
Internet: www.doka.sk
IČO: 31 354 335
OR OS Bratislava I, Oddiel Sro, 
Vložka č.: 5405/B

Pobočka Banská Bystrica
Majerská cesta 138
(areál Stavomontáže a.s.)
SK 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 (0)48 47 00 48 0 - 4
Fax: +421 (0)48 47 00 48 8


