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Fundamentele veiligheidsinstructies
Inleiding

Gebruikersgroepen

Planning

● Deze gebruikersinformatie (opbouw- en gebruikshandleiding) is bedoeld voor diegenen, die met het
beschreven Doka-product/systeem werken en bevat
informatie over de standaarduitvoering van de
opbouw en over het beoogde gebruik van het
beschreven systeem.
● Alle personen die met het betreffende product werken, moeten vertrouwd zijn met de inhoud van dit
document en met de erin opgenomen veiligheidsinstructies.
● Personen die dit document niet of slechts moeizaam
kunnen lezen en verstaan, dienen door de klant
geschoold en geïnstrueerd te worden.
● De klant dient ervoor te zorgen dat de door Doka ter
beschikking gestelde informatiebronnen (bijv.
gebruikersinformatie, montage- en gebruikshandleiding, handleidingen, plannen enz.) voorhanden zijn,
bekendgemaakt werden en op de plaats van inzet
door de gebruikers geraadpleegd kunnen worden.
● Doka beschrijft in deze technische documentatie en
op de bijhorende toepassingsschema's voor bekistingen een aantal veiligheidsmaatregelen voor het
veilige gebruik van de Doka-producten in de voorgestelde toepassingsgevallen.
De gebruiker is in elk geval verplicht ervoor te zorgen
dat de nationale voorschriften ter bescherming van
de werknemers in het complete project worden
nageleefd en dat, indien nodig, extra of andere adequate veiligheidsmaatregelen worden getroffen.

● Er dient voor veilige werkplaatsen te worden
gezorgd bij het gebruik van de bekisting (bijv. voor
de opbouw en demontage, voor verbouwingswerkzaamheden, bij het verplaatsen enz.). De werkplaatsen moeten via veilige toegangen bereikbaar zijn!
● Afwijkingen ten opzichte van de gegevens in
deze documentatie of uitgebreidere toepassingen vereisen een afzonderlijke statische berekening en een aanvullende montage-instructie.

Risicobeoordeling
● De klant is verantwoordelijk voor de opstelling, documentatie, uitvoering en revisie van een risicobeoordeling op elke bouwplaats.
Dit document dient als basis voor de bouwplaatsspecifieke risicobeoordeling en de instructies met
betrekking tot de terbeschikkingstelling en toepassing van het systeem door de gebruiker. Het vervangt deze echter niet.

Opmerkingen bij deze documentatie
● Deze gebruikersinformatie kan ook als algemeen
geldende montage- en gebruikshandleiding dienen
of in een bouwplaatsspecifieke montage- en
gebruikshandleiding worden geïntegreerd.
● De in deze documenten afgedrukte afbeeldingen
zijn gedeeltelijke montagetoestanden en veiligheidstechnisch dus niet altijd volledig.
● Verdere veiligheidsinstructies en speciale waarschuwingen zijn in de verschillende hoofdstukken opgenomen!
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Voor alle fasen van gebruik geldt:
● De klant dient te garanderen dat de montage en
demontage, de verplaatsing en het correcte gebruik
van het product plaatsvinden onder leiding en toezicht van vakkundige personen met instructiebevoegdheid.
De handelingsbekwaamheid van deze personen
mag niet door alcohol, medicijnen of drugs verminderd zijn.
● Doka-producten zijn technische arbeidsmiddelen die
uitsluitend bedoeld zijn voor bedrijfsmatig gebruik
volgens de betreffende Doka-gebruikersinformatie
of andere door Doka opgestelde technische documentaties.
● De stabiliteit van alle onderdelen en eenheden dient
in iedere bouwfase gegarandeerd te zijn!
● De functietechnische handleidingen, veiligheidsinstructies en belastingsgegevens moeten nauwkeurig
gelezen en in acht genomen worden. Niet-naleving
kan ongevallen en ernstige gezondheidsschade
(levensgevaar) alsmede aanzienlijke materiële
schade veroorzaken.
● Verwarmingsapparaten zijn alleen bij vakkundig
gebruik op voldoende afstand van de bekisting toegestaan.
● De werkzaamheden dienen aan de weersomstandigheden te worden aangepast (bijv. slipgevaar). Bij
extreme weersomstandigheden moeten preventieve
maatregelen worden genomen ter beveiliging van
het materiaal en de omgeving en ter bescherming
van de werknemers.
● De zitting en werking van alle verbindingen dient
regelmatig te worden gecontroleerd.
Met name schroef- en spieverbindingen dienen,
afhankelijk van de bouwprocessen en vooral na buitengewone gebeurtenissen (bijv. na een storm),
gecontroleerd en indien nodig vastgezet te worden.
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Montage

Voorschriften/arbeidsveiligheid

● Alvorens het materiaal/systeem te gebruiken, dient
de klant te controleren of het zich in een onberispelijke staat bevindt. Beschadigde, vervormde en door
slijtage, corrosie of verrotting verzwakte onderdelen
mogen in geen geval worden gebruikt.
● Combinaties van onze bekistingssystemen met die
van andere fabrikanten houden risico's in, die tot
gezondheidsschade en materiële schade kunnen
leiden, en vereisen een afzonderlijke controle.
● De montage dient door hiervoor gekwalificeerde
medewerkers van de klant te gebeuren.
● Veranderingen aan Doka-producten zijn niet toegestaan en vormen een veiligheidsrisico.

● Voor de veiligheidstechnische toepassing van onze
producten moeten de in de desbetreffende staten en
landen geldende voorschriften voor de arbeidsveiligheid en andere veiligheidsvoorschriften altijd in de
op dat ogenblik geldende versie in acht worden
genomen.

Bekisten

Instructie volgens EN 13374:
● Na de val van een persoon of voorwerp tegen of in
het zijbeschermingssysteem en bijbehorend toebehoren mag de betreffende zijbescherming pas verder worden gebruikt, nadat deze door een deskundige werd gecontroleerd.

Onderhoud

● Doka-producten/systemen dienen zo te worden
opgebouwd, dat alle optredende krachten veilig worden opgenomen!

● Als vervangonderdelen mogen uitsluitend originele
Doka-onderdelen worden gebruikt. Reparaties moeten door de fabrikant of een geautoriseerd bedrijf
worden uitgevoerd.

Betonneren

Symbolen

● De toelaatbare betondruk in acht nemen. Te hoge
betonneersnelheden leiden tot een overbelasting
van de bekistingen, veroorzaken grotere doorbuigingen en eventuele beschadigingen.

In dit document worden de volgende symbolen
gebruikt:

Ontkisten
● Pas ontkisten als het beton een voldoende sterkte
heeft bereikt en als de bevoegde persoon de
opdracht tot ontkisten heeft gegeven!
● Bij het ontkisten de bekisting niet met de kraan lostrekken. Gebruik geschikt gereedschap, zoals houten spieën, richtwerktuigen of systeemgereedschap
zoals Framax-ontkistingshoeken.
● Bij het ontkisten mag de stabiliteit van bouw-, steiger- en bekistingselementen niet in gevaar worden
gebracht!

Transporteren, stapelen en opslaan
● Neem alle geldende voorschriften voor het transport
van bekistingen en steigers in acht. Bovendien moeten verplicht de Doka-bevestigingsmiddelen worden
gebruikt.
● Verwijder losse onderdelen of beveilig ze tegen
schuiven en vallen!
● Alle onderdelen moeten veilig worden opgeslagen,
waarbij de speciale Doka-instructies in de desbetreffende hoofdstukken van deze gebruikersinformatie
in acht in acht genomen dienen te worden!

☞

Belangrijke opmerking
Niet-naleving kan tot functiestoornissen of
materiële schade leiden.

VOORZICHTIG / WAARSCHUWING /
GEVAAR
Niet-naleving kan tot materiële schade en
ernstige gezondheidsschade (levensgevaar)
leiden.

Instructie
Dit symbool geeft aan dat de gebruiker
bepaalde handelingen dient uit te voeren.

Visuele controle
Geeft aan dat de uitgevoerde handelingen
visueel moeten worden gecontroleerd.

Tip
Geeft nuttige gebruikstips aan.

Verwijzing
Verwijst naar andere documenten.

Overige
Wijzigingen in het kader van de technische ontwikkeling zijn voorbehouden.
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Eurocodes bij Doka
In Europa wordt eind 2007 een geharmoniseerde groep
normen voor het bouwwezen ingevoerd, de zogenaamde Eurocodes (EC). Deze vormen een in heel
Europa geldende basis voor productspecificaties, aanbestedingen en rekenkundige controle-methoden.
De EC zijn wereldwijd de best ontwikkelde normen voor
het bouwwezen.
De EC worden vanaf eind 2008 standaard in de Dokagroep toegepast en vervangen dan de DIN normen als
Doka-standaard voor de productontwikkeling.

Ed
Ed

Fd

Fk

γF

rekenwaarde van het effect van de belasting
(E ... effect; d ... design)
interne krachten van de invloed Fd
(VEd, NEd, MEd)
rekenwaarde van de belasting
Fd = γ F · Fk
(F ... force)
karakteristieke waarde van de belasting
"daadwerkelijke belasting", nuttige belasting
(k ... characteristic)
bijv. eigen gewicht, effectieve belasting, betondruk, wind
partiële veiligheidscoëfficiënt voor de belasting
(m.b.t. de belasting; F ... force)
bijv. voor eigen gewicht, effectieve belasting,
betondruk, wind
waarden uit EN 12812

Vergelijking van de veiligheidsconcepten (Voorbeeld)
σtoel-concept

115.5 [kN]

EC/DIN-concept

Fstrekgrens

Rk

115.5 [kN]

n ~ 1.65

Rd gM = 1.1

90<105 [kN]

Foptred

98013-100

60 [kN]

gF = 1.5

Ftoel

Foptred≤ Ftoel

A

98013-102

60<70 [kN]

A

Ed

90 [kN]

Het alomverspreide "σtoel-concept" (vergelijking van de
aanwezige met de toelaatbare spanningen) wordt in de
EC door een nieuw veiligheidsconcept vervangen.
De EC plaatsen de invloeden (belastingen) tegenover
de weerstand (draagvermogen). De tot nu toe
gebruikte veiligheidsfactor in de toelaatbare spanningen wordt nu in meerdere partiële veiligheidscoëfficiënten onderverdeeld.
Het veiligheidsniveau blijft gelijk!

Rd
Rd

rekenwaarde van de weerstand
(R ... resistance; d ... design)
draagvermogen van de dwarsdoorsnede
(VRd, NRd, MRd)
Rk
Rk
hout: Rd = kmod ·
staal:
Rd =
γM
γM

Rk

karakteristieke waarde van een weerstand
bv. weerstandsmoment t.o.v. de strekgrens

γM

partiële veiligheidscoëfficiënt voor de eigenschap van een onderdeel
(m.b.t. het materiaal; M...materiaal)
bijv. voor staal of hout
waarden uit EN 12812

kmod

modificatiefactor (alleen bij hout – houdt rekening met de vochtigheidsgraad en de duur van
de belasting)
bijv. voor Doka-drager H20
waarden vlg. EN 1995-1-1 en EN 13377
De in de Doka-documenten vermelde "toelaatbare waarden" (bijv.: Qtoel = 70 kN)
komen niet overeen met de rekenwaarden
(bijv.: VRd = 105 kN)!
➤ Voorkom ten allen tijde verwisseling!
➤ In onze documenten worden nog altijd de
toelaatbare waarden aangegeven.
Volgende partiële veiligheidscoëfficiënten werden toegepast:
γF = 1,5
γM, hout = 1,3
γM, staal = 1,1
kmod = 0,9
Hiermee kunnen alle ontwerpwaarden voor
een EC-berekening uit de toelaatbare waarden
worden berekend.

Ed≤ Rd

A Benuttingsgraad
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Systeembeschrijving
Systeembeschrijving

Ondersteuning Staxo 100 – de
extreem sterke en snelle ondersteuning van staal, met geïntegreerde
veiligheid
Staxo 100 beschikt over de beproefde voordelen van
Staxo: robuust, snel, veelzijdig. Bovendien werd bij
Staxo 100 een omvangrijk veiligheidspakket geïntegreerd en het draagvermogen sterk verhoogd.
Robuuste kaders van verzinkt staal in drie hoogtes vormen de basis van deze sterke en snelle ondersteuning.
Het hoge draagvermogen, de eenvoudige en snelle
montage met geïntegreerde verbindingsmiddelen en
de veelzijdige toepassingsmogelijkheden zijn de uitstekende eigenschappen van Staxo.
Overal waar hoge belastingen optreden – zowel bovenals ondergronds – is deze ondersteuning ideaal inzetbaar.

Is rendabel
● eenvoudige en snelle montage van toreneenheden:
- liggende en staande montage mogelijk
- bij hoge torens kunnen liggend voorgemonteerde
toreneenheden eenvoudig met de kraan op elkaar
worden gezet
- montageplatforms vergemakkelijken de opbouw
en afbraak van de toren en bovenconstructie
● met behulp van rijprofielen kunnen complete bekistingstafels snel naar de volgende plaats van inzet
worden gebracht
● het omzetapparaat TG voor stapelpallet vergemakkelijkt de opbouw en afbraak alsmede het transport
van Doka-ondersteuningstorens.

De sterke ondersteuning
● hoog draagvermogen tot 97 kN per paal
● met lichte onderdelen (tot 1,20 m kaderhoogte handmatig te gebruiken)
● ergonomisch: goede hanteerbaarheid van de onderdelen

Versnelt het werk
● minder systeemonderdelen vergemakkelijken het
gebruik en vermijden zoektijden
● de verbindingselementen zijn al in de kaders geïntegreerd en kunnen dus niet verloren gaan
● geen gereedschap voor de montage benodigd

Biedt optimale veiligheid
● hoge stabiliteit door 1,52 m brede kaders
● in het kader geïntegreerde, slipvaste ladders
● bevestigingspunten voor veiligheidsgordels

Is flexibel
● volledig gebruik van het draagvermogen door de
variabele kaderafstand van 0,60 m tot 3,00 m (vanaf
1,00 m in het 50cm-raster)
● grove hoogte-instelling in het 30cm-raster door 3
verschillende kaderhoogtes: 0,90, 1,20 en 1,80 m
● fijninstelling met spindels aan kop en voet
● gecombineerd gebruik met vloerstempels en Dokaflex
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Toepassingsgebieden
De ondersteuning Staxo is bijzonder geschikt:
● als tijdelijke ondersteuning in de bruggenbouw,
waar hoge belastingen optreden en een grote stabiliteit vereist is, omdat horizontale krachten optreden,
bijv. windbelasting
● in de hoogbouw,
bijv. bij kantoorgebouwen en parkeerdekken, waar
grote tafeleenheden bekistingstijd besparen
● in de industriële hoogbouw en bij de bouw van
krachtcentrales,
als ondersteuning voor alle toepassingen

Doka-trappentoren 250
De Doka-trappentoren 250 bestaat uit kaders van 1,20
m en enkele lichte trapelementen van aluminium.
De trappentoren is snel opgebouwd, biedt grote veiligheid en brengt het personeel snel naar de werkplaats.
Neem de gebruikersinformatie "Doka-trappentoren 250" in acht!

999804307 - 07/2011
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Systeemoverzicht
Opbouw

De systeemonderdelen van
Staxo 100

a

Kopstukken (A)
b
A

Vierwegkopspindel

Kopspindel

Lastspindel 70
boven + aanklemmoer B

Vorkkop D

B
C

Draaibaar,
Bovenste hoogte-instelspindel voor ondersteuninmaar zonder
gen. Als steun en hoogteverstelling van de bovenhoogteverstelconstructie.
ling.
Als steun voor
Het gebruik van
de hoofddraéén of twee
Als steun voor de hoofddragers gers (bijv. gorDoka-dragers
(bijv. gordingen, stalen profielen). ding WS10 of
H20 is naar
dubbele drager
keuze mogelijk.
H20).
De hoofdbalken worden
tegen kantelen
beveiligd.

E

C

Staxo 100-kaders (B)
Staxo 100-kader
1,80 m

Staxo 100-kader
1,20 m

Staxo 100-kader
0,90 m

Thermisch gegalvaniseerde stalen kaders. Verbindingsmiddelen
voor het verhogen van de kaders zijn onverliesbaar geïntegreerd.

98003-228-01

D

a ... afstanden tussen de kaders = 60* / 100 / 150 / 175 / 200 / 250 /
300 cm
b ... kaderbreedte = 152 cm
* alleen voor kadertypes 1,20 en 0,90 m
A Kopstuk
B Staxo 100-kader
C Diagonaalkruis
D Voetstuk
E Montageplatform

10
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Voetstukken (D)

Diagonaalkruisen (C)

H

Steekbare uitstijving van staalbuizen tussen de kaders.
Identificatie door:
● nummering (G) bijv. 18.250
- 18 = kaderhoogte 1,80 m
- 250 = kaderafstand 250 cm
● gekleurde clips met kerven (H)
(zie tabel)

Voetspindel

Lastspindel 70
+ aanklemmoer B

Lastspindel 130 +
aanklemmoer B

G

Naam
Diagonaalkruis 9.060
Diagonaalkruis 9.100
Diagonaalkruis 9.150
Diagonaalkruis 9.175
Diagonaalkruis 9.200
Diagonaalkruis 9.250
Diagonaalkruis 9.300
Diagonaalkruis 12.060
Diagonaalkruis 12.100
Diagonaalkruis 12.150
Diagonaalkruis 12.175
Diagonaalkruis 12.200
Diagonaalkruis 12.250
Diagonaalkruis 12.300
Diagonaalkruis 18.100
Diagonaalkruis 18.150
Diagonaalkruis 18.175
Diagonaalkruis 18.200
Diagonaalkruis 18.250
Diagonaalkruis 18.300

F

Naam
Diagonaalkruis H 9.100
Diagonaalkruis H 9.150
Diagonaalkruis H 9.200
Diagonaalkruis H 9.250
Diagonaalkruis H 12.100
Diagonaalkruis H 12.150
Diagonaalkruis H 12.200
Diagonaalkruis H 12.250

Gekleurde clip
zwart
groen
rood
lichtgroen
blauw
geel
oranje
zwart
groen
rood
lichtgroen
blauw
geel
oranje
groen
rood
lichtgroen
blauw
geel
oranje

Kerven
—
—
—
—
—
—
—
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3

Functie als standaard diagonaalkruis, maar aanvullend met vast
gemonteerde borstweringsbuis (F)
, die ook achteraf nog op het standaard diagonaalkruis kan worden
gemonteerd.

Gekleurde clip
groen
rood
blauw
geel
groen
rood
blauw
geel

Kerven
—
—
—
—
1
1
1
1

Opmerking:
Voor de horizontale uitstijving van de kaders worden
diagonaalkruisen 9.xxx ingezet.
Op niveaus waar zich montageplatforms bevinden, valt
de horizontale uitstijving met diagonaalkruisen weg. Dit
geldt echter alleen, als de montageplatforms tijdens de
gehele gebruiksduur (montage, betonneren enz.) in de
betreffende sectie blijven.

999804307 - 07/2011

Onderste hoogte-instelspindel voor ondersteuningen.
De aanklemmoer B is opklapbaar uitgevoerd
en bespaart lange spindelafstanden.
Speciaal voor hoogteverschillen zoals
bijv. treden, verder
zoals lastspindel 70
uitgevoerd. Details
zie hoofdstuk
"Dimensionering".

Montageplatforms (E)
Montageplatform 60/...cm

Montageplatform 60/...cm met
mangat

Aluminium-houten montageplatforms met of zonder zelfsluitend
deksel voor het bouwen van veilige montagevloeren.
Geïntegreerde uitlichtbeveiliging
Breedte: 60 cm
Lengtes: 60 / 100 / 150 / 175 / 200 / 250 / 300 cm
Montageplatform 30/...cm

Stalen montageplatforms voor
het bouwen van veilige montagevloeren.
Geïntegreerde uitlichtbeveiliging
Breedte: 30 cm
Lengtes: 100 / 150 / 175 / 200 /
250 / 300 cm

Toelaatbare verkeersbelasting: 1,5 kN/m2
(150 kg/m2)
Belastingsklasse 2 volgens EN 12811-1:2003
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Staxo 100-kader in detail
Geïntegreerd verbindingssysteem
● De trekvaste verbinding van de kaders gebeurt via
de onverliesbaar ingebouwde borgveren met
geïntegreerde borgpen. Vast- en loszetten met één
handgreep – zonder gereedschap.

Functie bij verhogingen
Verbindingshuls (A) bevestigd =
Kader trekvast verbonden =
gele borgveer (B) naar buiten blauwe borgveer (C) naar buiten
gedrukt.
gedrukt.

☞

9703-250-01

Volgende kenmerken zijn typisch voor de Staxo 100kaders en bepalen het verschil met het vroegere Staxokader.

B

9703-246-01

Kenmerken van de Staxo 100-kaders

A
C

Belangrijke opmerking:
De in deze documentatie aangegeven draagvermogens gelden alleen voor Staxo 100kaders!

Functie voor de inbouw van voetstukken
Verbindingshuls (A) vrij = gele borgveer (B) naar binnen gedrukt.

A

F

B

98003-229-02

E

D

98003-206-01

C

Functie voor de inbouw van kopstukken
Blauwe borgveer (C) naar binnen gedrukt.

G

98003-229-03

Aanslagpunt uitsluitend bedoeld
voor harnasgordels

Aanslaan van de kraanketting
voor het verplaatsen verboden!

A Sticker Staxo 100
B Gestanste typebenaming 18, 12 of 9
C Pijl voor eenduidigheid van "boven en beneden"
(pijl wijst naar boven = juiste positie van het kader)
D Aanslagpunt voor harnasgordel

12
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Pal

Laddersysteem

● beproefd verbindingssysteem (onverliesbaar)
● borgt de diagonaalkruisen
● twee gedefinieerde standen (gesloten – open)

● geïntegreerde ladders
● goede grijpmogelijkheid bij het transport met de
hand

gesloten

open

98003-223-01

98003-255-01

Aansluiting van koppelingen
a
B

a

b

WAARSCHUWING
Klim nooit aan de buitenzijde van de toren! Valgevaar en risico dat de toren kantelt!
➤ Klim altijd aan de binnenzijde van de toren
naar boven. Let hierbij op de correcte positie
van de montageplatforms (als tussenplatforms) achten!

A

98003-222-01

c
a ... max. 16 cm (uitzondering: buisaansluiting voor constructieve
doeleinden)
b ... diameter 48 mm
c ... diameter 75 mm
A Draaikoppeling 48/76 mm
Geen verbinding volgens DIN 4421 (EN 74). Er mogen geen lasten parallel aan de Staxo-buizen worden ingeleid.
B Draaibare koppeling 48 mm of haakse koppeling 48 mm

Profielvorm

98003-257-01

98003-257-01

● gering gewicht met tegelijk een hoog draagvermogen
● robuust

Profielafsluiting
● uitvalbeveiliging voor verbindingshulzen
● bescherming tegen beschadiging
● steunvlak voor moeren (glijbaarheid)

999804307 - 07/2011
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Gebruikersinformatie Ondersteuning Staxo 100

Toepassingsvoorbeelden
Bekistingstafels en lasttorens worden met dezelfde
systeemonderdelen opgebouwd.

Tafeleenheden
● Voor meerdere herbruiken kan de ondersteuning tot
kant-en-klare bekistingstafels worden gemonteerd.

Lasttorens
Met een draagvermogen tot 97 kN per paal is Staxo
100 een bijzonder sterke ondersteuning.
Horizontale krachten, zoals windbelasting, worden
betrouwbaar opgevangen.
De grote kaderbreedte garandeert stabiliteit vanaf het
begin.
Kleine afstanden tussen de kaders maken het afleiden
van hogere lasten mogelijk.

Combinatie met Dokaflex
Ondersteuning en balkbekistingsconsole kunnen
bij onderbalken optimaal met Dokaflex worden gecombineerd.

Randbalk

98003-231-01

De universele sleutel vergemakkelijkt het
draaien van de aanklemmoer B – ook onder
hogere belasting.

D

C

E
B

A

F
98003-230-01

A Ondersteuning
B Dokaflex
C Balkbekistingsconsole 20
D Inschuifleuning T 1,80 m (optioneel met plinthouder T 1,80m),
leuningstaander S of leuningstaander 1,50 m
E Spanband 5,00 m
F Doka-expresanker 16 x 125 mm en Doka-expresveer 16 mm

14
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Ondersteuning van brugbanen
Bij bruggen, doorgangen of industriële bouwwerken
kan de ondersteuning ook ideaal met de Doka-dragerbekisting worden gecombineerd.
Zo kunnen ook complexe bouwwerken grotendeels met
standaardelementen voordelig worden bekist.
Ondersteuning boogbrug

9716-222-01

Standaarddoorsnede – ondersteuning brugrandbekisting

98003-232-01

999804307 - 07/2011
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Aanpassing aan bouwplan, hoogte, vloervorm en last
Door de variabele afstanden tussen de kaders kunnen
de afzonderlijke kaders naargelang de last dichter bij of
verder van elkaar worden geplaatst.
Bijv.: grote lasten – kleine afstanden tussen de kaders

98003-281-01

Er wordt altijd slechts zo veel materiaal ingezet, als
echt noodzakelijk is.
Bijv.: kleine lasten – grote afstanden tussen de kaders

9716-262-01

Bouwplan

Bouwplan

98003-283-01

9716-263-01

Bijv.: aanpassing aan onregelmatige bouwvormen
door afzonderlijke paal

98003-268-01
98003-269-01

16
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Systeembeschrijving

☞

Hoogteverstelling
● grove instelling in het 30cm-raster door de drie
kaderhoogtes 0,90 m, 1,20 m en 1,80 m
● fijninstelling tot op de millimeter met de verschillende
kop- en voetstukken

Belangrijke opmerking:
Naargelang de statische constructie van de
ondersteuning dienen geringere uittreklengtes
te worden gepland. Details zie hoofdstuk
"Dimensionering".

Systeemafmetingen
Bij meerdere secties
Tabel A "Hoogtebereik en materiaalopstelling" uit het
hoofdstuk van het betreffende toepassingsgeval dient
te worden gebruikt.
Tabel B: kopgedeelte
Lastspindel 70 boven

Vorkkop D

1,80 / 1,20 / 0,90 m
45,8
7,8

LK max.
LK min.

98003-236-01

98003-237-01

98003-219-04

LK

LK

LK

Kopspindel en
vierwegkopspindel

Kader in de bovenste sectie
1,80 m
1,20 m
0,90 m
71,2
71,2
71,2
8,4
8,4
24,9

1,80 / 1,20 / 0,90 m
1,6
1,6

Lastspindel 70
+ aanklemmoer B

Lastspindel 130
+ aanklemmoer B

Waarden in cm
Min.-waarden zonder ontkistingsspeling

Tabel C: voetgedeelte

LF max.
LF min.

1,80 m
46,2
8,2

1,20 m
46,2
8,2

0,90 m
46,2
26,3

98003-236-03

LF

98003-236-02

LF

98003-219-03

LF

Voetspindel

Kader in de onderste sectie
1,80 m
1,20 m
0,90 m
71,2
71,2
71,2
8,8
28,2
58,1

1,80 m
131,2
40,0

1,20 m
131,2
100,0

0,90 m
---

Waarden in cm
Min.-waarden zonder ontkistingsspeling

999804307 - 07/2011
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Bij enkele sectie
Opmerking:
De min.-waarden LK en LF van de ingezette kop- en
voetstukken zoals vermeld in de tabellen B en C kunnen voor afzonderlijke secties dikwijls niet worden
bereikt.
Reden: De lengtes van de ingezette voet- en kopstukken en het geïntegreerde verbindingsstuk (V) in het
kader geven samen een grotere afmeting dan de
kaderhoogte.
In tabel A zijn deze dwangpunten bij de inzethoogte al
meegerekend.

c

Detail: kaderbuis doorgesneden

b

a

V

98003-238-01

Verbindingsstuk
Voetspindel
Lastspindel 70
Lastspindel 130
Kopspindel
Vierwegkopspindel
Lastspindel 70 boven
Vorkkop D

18

a
30,5
--------

b
-69,2
101,2
173,0
-----

c
----68,8
68,8
100,9
10,0
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Verbinding van torens en werkvloeren tussen torens
Met de Staxo 100-uitstijving 1,00 m en 1,50 m kunnen
– in combinatie met montageplatforms – werkvloeren,
verkeerswegen of uitstijvingen tussen Staxo 100torens worden aangelegd.
● geen steigerbuizen en losse koppelingen voor verbinding in kaderniveau nodig
● als borstwering in kaderniveau bruikbaar
● als verbinding en, indien statisch noodzakelijk, als
kruisverband tussen de torens
● altijd dezelfde afstand tussen de torens

Opmerking:
Hoogteverschil tussen montageplatforms op Staxo
100-uitstijvingen en montageplatforms op Staxo 100kaders.

Tr827-200-01

a

Tr827-201-01

e

Bevestiging van de Staxo 100-uitstijving voor het
aanleggen van de werkvloer aan de Staxo 100kaderverbinding

Tr827-202-03

Sleutelwijdte 22 mm

b

c

b

d
a ... 16 cm
b ... 152,4 cm
c1 ... 97,6 cm met Staxo 100-uitstijving 1,00 m
c2 ... 147,6 cm met Staxo 100-uitstijving 1,50 m
d1 ... 250,0 cm met Staxo 100-uitstijving 1,00 m
d2 ... 300,0 cm met Staxo 100-uitstijving 1,50 m
e ... toelaatbare invloed (zie tabel)

Toelaatbare invloed e (cm)
Staxo 100-uitstijving 1,00 m
Staxo 100-uitstijving 1,50 m

Niet-permanente belasting
1,5 kN/m2
0,75 kN/m2
300
—
225
300

Tr827-206-01

999804307 - 07/2011
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Toepassingsvoorbeelden

Borstweringen in kaderniveau

Verbinding van torens

B

Tr827-202-04

D

Tr827-206-02

B

Werkvloeren tussen torens

Tr827-204-02

Opmerking:
Bouw van borstweringen tussen palen met steigerbuizen 48,3 mm en draaikoppeling 48/76 mm.

C

F

E

Tr827-206-03

A

C

A Staxo 100-uitstijving 1,00 m
B Staxo 100-uitstijving 1,50 m
B

C Montageplatform
D Diagonaalkruis (indien statisch noodzakelijk)

Tr827-205-02

E Steigerbuis 48,3 mm

Tr827-203-02

F Draaikoppeling 48/76 mm

C

D

20
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Montage – overzicht

Montage
Montage – overzicht

Opbouwvarianten ondersteuning Staxo 100

liggende montage
standaardopbouw

staande montage

98003-213-01

met omzetapparaat TG voor stapelpallet

met de hand

voorlopend 1,20m-kader en diagonale buizen

98003-101

voorlopende borstwering

98003-293-01

98003-294-01

Valbeveiliging bij de opbouw,
ombouw of afbraak van de ondersteuning
Volgens de lokale voorschriften of als resultaat van een
door de opbouwer uitgevoerde risicoanalyse kunnen bij
de opbouw, ombouw of afbraak van de ondersteuning
persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen,
voorlopende kaders of borstweringen, of een combinatie van beide noodzakelijk zijn.

☞

Aanslagpunten volgens hoofdstuk "Staxo 100kader in detail" in acht nemen!

999804307 - 07/2011
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Liggende montage
Liggende montage

Opmerking vooraf
● De benamingen 'verticaal' en 'horizontaal', bijv. bij de
diagonaalkruisen, hebben altijd betrekking op de
inbouwsituatie in de voltooide, opgestelde toren.
● De opbouw begint met de onderste (eerste) sectie.
● De pijl aan het kader moet naar boven gericht zijn
(= gele borgveer onderaan).

Eerste sectie opbouwen
➤ De ondersteuningskaders met inachtneming van
bovenstaande instructie op hun zijkant op houten
steunblokken (min. 4 cm hoog) leggen.

Kaders verticaal uitstijven
➤ De kaders met diagonaalkruisen (F) verbinden.

98003-206-01

F

☞

F

Algemeen
● Diagonaalkruisen direct na het opsteken op
de palbout met de pal borgen.

98003-216-01

Kaders horizontaal uitstijven
98003-216-02

Hoofdregel

☞

Bij de opbouw op de juiste positie van de laddersporten aan de toren letten.

Horizontale diagonaalkruisen 9.xxx zijn noodzakelijk:
● op een afstand van twee secties – beginnend met
de eerste sectie
➤ Diagonaalkruisen (K) op de palbouten van de horizontale kaderbuis steken en borgen.
D
E

98003-286-01

K

Van buitenaf bekeken, bevindt de ladder zich
altijd aan de linkerzijde.
Dit maakt indien nodig het gebruik van montageplatforms mogelijk (zie hoofdstuk "Staande
montage met voorlopende borstwering").

22

98003-215-01

➤ De gele borgveren (E) aan het kader (D) naar binnen duwen (openen) – de verbindingshulzen kunnen
nu vrij worden bewogen.
➤ Voetstukken inschuiven en borgen. Zie hoofdstuk
"Verplaatsen met de kraan".

999804307 - 07/2011

Gebruikersinformatie Ondersteuning Staxo 100

Liggende montage

➤ Indien nodig montageplatforms inbouwen.
➤ Uitlichtbeveiliging sluiten.

Volgende secties opbouwen
Opmerking:
Maximaal 10 m hoge eenheden voormonteren.
➤ Bij op te zetten kaders de verbindingshulzen (H) vergrendelen = gele borgveren (E) naar buiten duwen.
E
H

Tr842-200-03

Montageplatforms in de bovenste sectie vergemakkelijken montagewerkzaamheden aan de
bovenconstructie.
98003-303-01

➤ Kaders opzetten en de blauwe borgveren van het
onderste kader naar buiten duwen (verbinden).

Plint monteren
Voor de opbouw van een werkplaats moet om veiligheidsredenen een plint worden gemonteerd:
➤ Staxo 100-plinten in palbouten hangen.
➤ Planken (niet bijgeleverd) monteren.
Bepalen van de planklengte: asafstand van de
kaders min 10 cm
➤ Planken met spijkers bevestigen.

➤ Diagonaalkruisen (F) zoals in de eerste sectie inbouwen en borgen.
F

h

A

B

C

Tr772-203-01

98003-213-01

F

F

B

h ... max. 10 m
A Staxo 100-plint
B Palbout
C Plank

999804307 - 07/2011
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Optioneel: borstwering in de bovenste sectie
Voor de hoogste veiligheidseisen kan in de bovenste
sectie de voorlopende borstwering worden gemonteerd.
De montage gebeurt analoog aan de instructies in het
hoofdstuk "Staande montage met voorlopende borstwering".

➤ Vóór het aanslaan van de kraanketting volgende
punten controleren:
● Alle borgveren moeten gesloten zijn = naar
buiten geduwd (verbinding van de kaders).
● Alle pallen moeten gesloten zijn.
● Alle voetstukken moeten geborgd zijn.

☞

L

1

Opstellen met de kraan

Max. uittreklengte van de voetstukken bij het
opstellen 35 cm!

Opstellen
M

☞

2
M

3

Belangrijke opmerking:
● De ondersteuning loodrecht op een statisch
belastbare ondergrond opstellen.
● Meer dan 6 m hoge ondersteuningen moeten om montageredenen verankerd of met
andere torens verbonden worden.

➤ De kraanketting aan de kaders van de bovenste sectie bevestigen en de complete toren opstellen.
L

98003-312-01

L Staxo-zijleuning
M Staxo-leuninguiteinde

➤ Staxo-zijleuningen monteren en met verbindingspen
met borging 16 mm (N) tegen uitlichting borgen.

N

98003-312-02

Detail 1

➤ Staxo-leuninguiteinden monteren en met borgveer 5
mm (O) tegen uitlichting borgen.

98003-312-04

O

98003-312-03

Detail 2 en 3

98003-214-01

Na het opstellen nogmaals controleren of alle
pallen gesloten zijn.

24
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Afkoppelen vanaf de grond
Deze methode mag niet voor het neerleggen
van de toren worden gebruikt!
Benodigd materiaal:
● 3 stuks steigerbuis 48,3 mm (G)
- minimumlengte:
kaderafstand + 1,00 m
● 6 stuks haakse of draaibare koppeling 48
mm (H)

Liggende montage

Demontage
Na het neerleggen van de toren gebeurt de demontage
in omgekeerde volgorde.

➤ Steigerbuizen monteren:
- één tussen de onderste kaders
- twee tussen de bovenste kaders
➤ Twee kabels, kettingen of riemen aan de
onderste steigerbuis bevestigen.
➤ Kabels, kettingen of riemen langs de buitenzijde van de toren leiden en tussen de
bovenste steigerbuizen steken.

H

G

b

a

98003-218-01

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

Na het opstellen worden de kabels, kettingen of
riemen vanaf de grond afgekoppeld.
Met de afneemautomaat Fix-De-Fix 3150 kg
kunnen aanslagmiddelen met de afstandsbediening vanaf de grond worden losgekoppeld.
Neem de handleiding in acht!

999804307 - 07/2011
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Staande montage met voorlopende borstwering
Staande montage

☞

Belangrijke opmerking:
● De ondersteuning loodrecht op een statisch
belastbare ondergrond opstellen.
● Meer dan 6 m hoge ondersteuningen moeten om montageredenen verankerd of met
andere torens verbonden worden.

☞

Bij de opbouw op de juiste positie van de laddersporten aan de montageplatforms letten.

98003-256-01

98003-206-01

Algemeen
● De pijl aan het kader moet naar boven gericht zijn
(= gele borgveer onderaan).

98003-233-01

● Diagonaalkruisen direct na het opsteken op de palbout met de pal borgen.

26
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Voorbeeld met lastspindel 70 en vierwegkopspindel.

Eerste sectie opbouwen
➤ Aanklemmoer B (A) op lastspindel 70 (B) zetten,
dichtklappen en met verbindingspennen borgen.
De verbindingspen (C) moet in geborgde toestand naar beneden gericht zijn.

Tweede sectie opbouwen
Voorlopende borstwering monteren
➤ Staxo-zijleuningen (L) boven de diagonaalkruisen
monteren.
L

L

➤ De gele borgveren (E) aan het kader (D) naar binnen duwen (openen) – de verbindingshulzen kunnen
nu vrij worden bewogen.
➤ Lastspindels inschuiven.
D
A

C

E
E

B

98003-251-01

B

Detail inhanging
98003-234-01

98003-251-02

➤ De kaders met diagonaalkruisen (F) verbinden.

➤ Staxo-leuninguiteinden (M) boven de Staxo 100kaders monteren.
M
F

M

98003-210-01

98003-250-01

999804307 - 07/2011
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Detail inhanging
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Montageplatforms monteren

Kaders verhogen

➤ Montageplatform (G) op voltooide sectie leggen.

➤ Op montageplatform klimmen.
➤ Bij op te zetten kaders de verbindingshulzen vergrendelen = gele borgveren (E) naar buiten duwen.
➤ Kaders opzetten en de blauwe borgveren van het
onderste kader naar buiten duwen (verbinden).

G

98003-209-01

➤ Uitlichtbeveiliging sluiten.

98003-272-01

Verbindingshuls (A) bevestigd =
Kader trekvast verbonden =
gele borgveer (E) naar buiten blauwe borgveer (C) naar buiten
gedrukt.
gedrukt.

Neem de handleiding "Staxo 100-montagegalg
40 kg" in acht.
Toelaatbaar draagvermogen:
40 kg / Staxo 100-montagegalg 40 kg,
Staxo 100-kaderbevestigingslus 40 cm en
Staxo 100-galgkoord 40 kg 30 m
Toepassingsvoorbeeld

92833-202-01

28

E

98003-229-04

Staxo 100-montagegalg 40 kg
De Staxo 100-montagegalg 40 kg vergemakkelijkt het
opbouwen en afbreken van de staande Doka-ondersteuning Staxo 100.

A
98003-229-01

Tr842-200-01

C

Kaders verticaal uitstijven
➤ Diagonaalkruisen (F) zoals in de eerste sectie inbouwen en borgen.

98003-207-01
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Derde sectie opbouwen
Voorlopende borstwering hoger zetten
1) Staxo-leuninguiteinden naar beneden in de parkeerstand zetten.
2) Staxo-zijleuningen één sectie hoger plaatsen.
3) Staxo-leuninguiteinden weer naar boven zetten.
3
2
2

Staande montage

Horizontale uitstijving

☞

Belangrijke opmerking:
Als er geen montageplatforms worden ingezet
of deze vóór het eigenlijke gebruik weer worden
verwijderd, geldt onderstaande regel.

Hoofdregel
Horizontale diagonaalkruisen 9.xxx zijn noodzakelijk:
● op een afstand van twee secties – beginnend met
de eerste sectie
➤ Diagonaalkruisen (K) op de palbouten van de horizontale kaderbuis steken en borgen.

K
1

98003-285-01

Volgende secties opbouwen
➤ Volgende kaders zoals bij de 3e sectie opzetten en
met diagonaalkruisen verticaal uitstijven.
98003-208-01

➤ Montageplatforms monteren.
➤ Op montageplatform klimmen.
➤ Kader zoals bij de 2e sectie opzetten.
➤ Diagonaalkruisen (F) zoals bij de 2e sectie inbouwen
en borgen.

☞

Belangrijke opmerking:
● Meer dan 6 m hoge ondersteuningen moeten om montageredenen verankerd of met
andere torens verbonden worden.

F

98003-211-01

Voor de hoogste veiligheidseisen kan de voorlopende borstwering in alle niveaus met montageplatforms gemonteerd blijven.

999804307 - 07/2011
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Plint monteren

Kopgedeelte

Voor de opbouw van een werkplaats moet om veiligheidsredenen een plint worden gemonteerd:
➤ Staxo 100-plinten in palbouten hangen.
➤ Planken (niet bijgeleverd) monteren.
Bepalen van de planklengte: asafstand van de
kaders min 10 cm

Kopstuk inbouwen
➤ Blauwe borgveren (I) van de bovenste kaders naar
binnen drukken (openen).
➤ Kopstuk (J) insteken.

➤ Planken met spijkers bevestigen.

J

A

B

C

Tr772-203-01

B

98003-212-02

I

Hoofdbalken (enkele of dubbele bekistingsdragers)
altijd centraal opleggen.
Ook bij de kopspindel kunnen enkele dragers centraal
worden gehouden, door de spindels te verdraaien.

A Staxo 100-plint
B Palbout
C Plank

9716-215-01

WAARSCHUWING
➤ Bij langere uitkragingen van de hoofdbalken
moeten deze tegen uitlichting worden
geborgd (bijv. met afspanning, plankverbindingen aan de dragervoeg of bevestiging
aan het kopstuk).

☞

Belangrijke opmerking:
➤ Bij het verplaatsen met de kraan van de
gehele toreneenheid of voorgemonteerde
deeleenheden: hoofdstuk "Verplaatsen met
de kraan" in acht nemen!

Demontage
De demontage gebeurt in omgekeerde volgorde.

30
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Staande montage: met voorlopende kaders 1,20 m

☞

Belangrijke opmerking:

Voorbeeld met lastspindel 70 en vierwegkopspindel.

● De ondersteuning loodrecht op een statisch
belastbare ondergrond opstellen.
● Meer dan 6 m hoge ondersteuningen moeten om montageredenen verankerd of met
andere torens verbonden worden.

Eerste sectie opbouwen

Algemeen
● De pijl aan het kader moet naar boven gericht zijn
(= gele borgveer onderaan).

➤ Aanklemmoer B (A) op lastspindel 70 (B) zetten,
dichtklappen en met verbindingspennen borgen.
De verbindingspen (C) moet in geborgde toestand naar beneden gericht zijn.
➤ De gele borgveren (E) aan het kader (D) naar binnen duwen (openen) – de verbindingshulzen kunnen
nu vrij worden bewogen.
➤ Lastspindels inschuiven.
D

A

E
C
98003-205-01

E

● Diagonaalkruisen direct na het opsteken op de palbout met de pal borgen.

B

B

98003-265-01

➤ De kaders met diagonaalkruisen (F) verbinden.

98003-233-01

F

98003-263-01

Montageplatforms monteren
➤ Montageplatform (G) in onderste niveau leggen.

G

98003-273-01

➤ Uitlichtbeveiliging sluiten.

Tr842-200-01
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Tweede sectie opbouwen

Derde sectie opbouwen

Kaders verhogen

Kaders verhogen

➤ Bij op te zetten kaders de verbindingshulzen vergrendelen = gele borgveren (E) naar buiten duwen.
➤ Kaders opzetten en de blauwe borgveren van het
onderste kader naar buiten duwen (verbinden).
➤ Diagonaalkruisen (F) op de onderste palbouten
schuiven en met de pallen borgen.

➤ Kader 1,20 m zoals bij de 2e sectie opzetten.
➤ Diagonaalkruisen (F) op de onderste palbouten
schuiven en met de pallen borgen.

98003-262-01
98003-264-01

Verbindingshuls (A) bevestigd =
Kader trekvast verbonden =
gele borgveer (E) naar buiten blauwe borgveer (C) naar buiten
gedrukt.
gedrukt.

Montageplatforms monteren en kaders verticaal uitstijven
➤ Montageplatform (G) op voltooide sectie leggen.
➤ Diagonaalkruisen (F) op de bovenste palbouten
schuiven en met de pallen borgen.

98003-229-04

E

98003-229-01

A

F

C

G

Kaders verticaal uitstijven
➤ Montageplatforms (G) hoger zetten.
➤ Diagonaalkruisen (F) op de bovenste palbouten
schuiven en met de pallen borgen.

F

98003-261-01

G

98003-274-01
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Horizontale uitstijving

☞

Volgende secties opbouwen

Belangrijke opmerking:
Als er geen montageplatforms worden ingezet
of deze vóór het eigenlijke gebruik weer worden
verwijderd, geldt onderstaande regel.

Hoofdregel
Horizontale diagonaalkruisen 9.xxx zijn noodzakelijk:
● op een afstand van twee secties – beginnend met
de eerste sectie
➤ Diagonaalkruisen (K) op de palbouten van de horizontale kaderbuis steken en borgen.

➤ Volgende kaders zoals bij de 3e sectie opzetten en
met diagonaalkruisen verticaal uitstijven.

☞

Belangrijke opmerking:
● De afzonderlijke montageplatforms (G) van
sectie tot sectie ofwel afwisselend links of
rechts, ofwel over het volledige oppervlak
monteren.
● Bij een afwisselende plaatsing worden in de
laatste sectie 2 montageplatforms gebruikt,
één met mangat. Let hierbij op de positie van
het mangat.
● Meer dan 6 m hoge ondersteuningen moeten om montageredenen verankerd of met
andere torens verbonden worden.

K

98003-285-01

G

G

98003-259-01
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Plint monteren

Kopgedeelte

Voor de opbouw van een werkplaats moet om veiligheidsredenen een plint worden gemonteerd:
➤ Staxo 100-plinten in palbouten hangen.
➤ Planken (niet bijgeleverd) monteren.
Bepalen van de planklengte: asafstand van de
kaders min 10 cm

Kopstuk inbouwen
➤ Blauwe borgveren (I) van de bovenste kaders naar
binnen drukken (openen).
➤ Kopstuk (J) insteken.

➤ Planken met spijkers bevestigen.

J

A

B

C

Tr772-203-01

B

98003-212-02

I

Hoofdbalken (enkele of dubbele bekistingsdragers)
altijd centraal opleggen.
Ook bij de kopspindel kunnen enkele dragers centraal
worden gehouden, door de spindels te verdraaien.

A Staxo 100-plint
B Palbout
C Plank

9716-215-01

WAARSCHUWING
➤ Bij langere uitkragingen van de hoofdbalken
moeten deze tegen uitlichting worden
geborgd (bijv. met afspanning, plankverbindingen aan de dragervoeg of bevestiging
aan het kopstuk).

☞

Belangrijke opmerking:
➤ Bij het verplaatsen met de kraan van de
gehele toreneenheid of voorgemonteerde
deeleenheden: hoofdstuk "Verplaatsen met
de kraan" in acht nemen!

Demontage
De demontage gebeurt in omgekeerde volgorde.
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Staande montage met heftruck
Omzetapparaat TG voor stapelpallet

Max. ondersteuningshoogtes

Met het omzetapparaat TG voor stapelpallet worden
Staxo-, Staxo 100- en d2-ondersteuningstorens veilig
met een vork- of telescopische heftruck verbonden,
zodat ze niet kunnen kantelen of verschuiven.

Zonder bovenconstructie

c

Met bovenconstructie

a

b

c

Neem de handleiding in acht!

d

d

E

F
Tr745-200-05

B

92807-201-01

a
b
c
d

Bij het verrijden
max. 7,20 m
max. 9,00 m
max. 5,40 m
max. 3,60 m

Bij het heffen
max. 9,00 m
max. 12,60 m
max. 9,00 m
max. 3,60 m

Eisen aan de vork- of telescopische heftruck
G

● Min. draagvermogen: 4000 kg
● Bestuurderscabine met dak
● Asafstand van de vorktanden: 850 mm

H
C D

A

Benodigd materiaal
Pos.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)

Naam
Omzetapparaat TG voor stapelpallet
Gording uni WS10 Top50 2,00 m
Pasbout 10 cm
Borgveer 5 mm
Steigerbuis 48,3 mm 1,00 m
Halve boutkoppeling 48 mm 50
Steigerbuis 48,3 mm 2,00 m
Draaibare koppeling 48 mm
Bedieningskabel van de bouwplaats (optioneel)

St.
1
2
4
4
2
4
1
2
1

WAARSCHUWING
➤ Bij de montage of demontage, het heffen of
neerlaten van een ondersteuningstoren
mogen zich geen personen onder de hangende last bevinden.
Max. draagvermogen:
● bij gebruik van een gesloten vorkverlenging: 1000
kg
● bij gebruik van telescopische vorktanden: 600 kg

WAARSCHUWING
➤ De opbouw en demontage alsmede het
transport van ondersteuningen met vork- of
telescopische heftrucks zonder omzetapparaat TG voor stapelpallet is verboden.
➤ Het gebruik van open vorkverlengingen is
verboden.
92807-207-01

A

92807-208-01

B

A gesloten vorkverlenging
B open vorkverlenging

● Toegestane vorkverlengingen:
- gesloten vorkverlengingen1)
- telescopische vorktanden
● Min. vorklengte:
kaderafstand ondersteuning + 400 mm
● Max. vorkbreedte: 195 mm
● Max. vorkhoogte: 71 mm
1) Volgende gegevens van de fabrikant in acht nemen:
● draagvermogen van de vorkverlenging
● noodzakelijke lengte van de beschikbare vorktanden
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Staande montage

Verrijden van ondersteuningseenheden

☞

Belangrijk bij het verrijden:
● Bij alle hef-, montage- en verrijdprocessen is
naast de heftruckchauffeur nog een speciaal
opgeleide controlepersoon noodzakelijk.
● Rijbaanhelling max. 2%.
● Er dient een stevige, vlakke ondergrond met
voldoende draagvermogen beschikbaar te
zijn (bijv. beton).

Montage van de ondersteuningseenheden

☞

➤ Opbouw en verbinding van de secties zoals
beschreven in het hoofdstuk "Staande montage"!
➤ Afzonderlijke secties op de grond opbouwen.
➤ Met de heftruck de afzonderlijke secties tot een
ondersteuningseenheid samenvoegen.

Tr745-200-05

Demontage
De demontage gebeurt in omgekeerde volgorde.

☞

Belangrijke opmerking:
Altijd alleen de onderste sectie van de ondersteuningseenheid demonteren.

999804307 - 07/2011
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Verplaatsen

Verplaatsen
Verplaatsen

Verplaatsingsmogelijkheden

met rijprofielen

met ontkistingsvijzels

98003-298-01

☞

met kraan

met vorkheftruck of
telescopische heftruck

met ontkistingswagen TG

98003-296-01

98003-299-01

98003-300-01

De geschikte verplaatsings- en demontagemogelijkheden dienen al in de projectfase met de
bouwplaats te worden overlegd, vooral bij grote
torenhoogtes.
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39

Verplaatsen

Gebruikersinformatie Ondersteuning Staxo 100

Verplaatsen met rijprofielen
Het snelle en eenvoudige transport van complete
bekistingstafels naar de volgende plaats van inzet
gebeurt met rijprofielen.
Hierbij kan tussen onderstaande varianten worden
gekozen. De kraan wordt alleen gebruikt, als alles een
etage hoger wordt geplaatst.
Volgende functies zijn bij alle rijprofielen geïntegreerd:
● hijsen,
● rijden,
● afstellen,
● neerlaten.
Voorbeeld met ontkistingsvijzel 70

Modulair systeem (met vijzels)
Optimale aanpassing aan de omstandigheden op de
bouwplaats.
Er kan tussen 2 vijzeltypes en 2 wieltypes worden
gekozen.
Max. draagvermogen:
1000 kg / ontkistingsvijzel 70
(hefhoogte 70 cm) met rubber wiel
1500 kg / ontkistingsvijzel 125
(hefhoogte 125 cm) met wiel 15 kN

☞

● Er dient een stevige, vlakke ondergrond met
voldoende draagvermogen beschikbaar te
zijn (bijv. beton).
Neem de handleiding in acht!

➤ De ontkistingsvijzel met de adapter aan het ondersteuningskader vastklemmen.
➤ Voetstukken tegen uitvallen borgen. Zie hoofdstuk
"Verplaatsen met de kraan".

h

B

A

b
b
98003-327-01

D

Rijprofielvarianten:
● ontkistingswagen TG
● modulair systeem (met vijzels)

☞
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Belangrijke opmerking:
Bij het verplaatsen met standaard bovenconstructies:
Verhouding b:h = max. 1:3, waarbij de smalste
zijde b bepalend is.
Speciale constructies statisch controleren!

C
98003-226-01

Benodigd materiaal voor één verplaatsingseenheid
Pos.
A
B
C
D

Naam
Ontkistingsvijzel 70 of 125
Staxo/d2-adapter
Rubber wiel of wiel 15 kN
Transportwielstel

Aantal
4
4
4
4
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Hulpmiddel voor het onbelaste transport van
de vijzels
Het transportwielstel (A) wordt in de aansluithulzen
van de wielflens bevestigd en vergemakkelijkt het
onbelaste transport van de rijprofielen.

Verplaatsen

Ontkistingswagen TG
Gemakkelijk bedienbare, handhydraulische ontkistingswagen voor het comfortabel verplaatsen van lichte
tot middelzware tafeleenheden. Vergemakkelijkt het
be- en ontkisten en het horizontaal verplaatsen.
●
●
●
●

Krachtbesparend heffen door hydrauliek.
Langzaam, gedoseerd neerlaten met de handgreep.
Grote wendbaarheid door 3 zwenkwielen.
Geringe breedte van 82 cm. Onbelast transport door
deuropeningen mogelijk.

Max. draagvermogen per ontkistingswagen TG: 1000
kg

A

9716-220-01

☞

● Er dient een stevige, vlakke ondergrond met
voldoende draagvermogen beschikbaar te
zijn (bijv. beton).
● Rijbaanhelling max. 5%.
● Tafels met max. 3 platen en max. 5,0 m
hoogte met 2 ontkistingswagens TG transporteren.
Neem de handleiding in acht!

➤ Ontkistingswagen TG (A) aan de frontzijde onder de
bekistingstafel schuiven. Het inhangprofiel (B) grijpt
onder de onderste dwarsbuis van het kader.
➤ Voetstukken tegen uitvallen borgen. Zie hoofdstuk
"Verplaatsen met de kraan".

B

A
98003-225-01

Benodigd materiaal voor één verplaatsingseenheid
Pos.
A

999804307 - 07/2011

Naam
Ontkistingswagen TG

Aantal
2
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Verplaatsen met de kraan
Belangrijke opmerking:
Max. 20 m hoge ondersteuningseenheden
samen verplaatsen!

Voor de verticale verplaatsing worden de bekistingstafels uitgerust met verplaatsingsstaaf 15,0 en jochplaat 15,0 , die een eenvoudige bevestiging van de
kraankabels mogelijk maken.

Bovenconstructie met kopstukken verbinden
➤ Bijv. met klemstaaf 15,0 (D) , klemplaat (E) en vleugelmoer 15,0 (F) .
Bij kopspindel

a
F

F

Max. draagvermogen:
1000 kg / verplaatsingsstaaf 15,0 – bij centrale lastverdeling

➤ Verplaatsingsstaaf 15,0 (A) en jochplaat 15,0 (B)
monteren.
5.1

5.1

E

E
D

9734-236-02

Montage

Bij vierwegkopspindel

9734-277-01

☞

D

Alleen met klemplaat a = 28 cm
mogelijk (vanaf bouwjaar 2002)

Kopstukken tegen uittrekken borgen
➤ De veiligheidsknevel (G) in de dwarsbuis van het
kader hangen.

A

9720-276-01

Doorboren van de bekistingsplaat met boor-Ø
20 mm. Voor het afsluiten kan dan de combiankerstop R20/25 worden gebruikt.

9716-285-01

B

G

Neem de handleiding in acht!

Voorbereiding
WAARSCHUWING
Gevaar door losse en niet-geborgde onderdelen.
➤ Vóór het verplaatsen volgende punten in
acht nemen!

Elementen van bovenconstructie met elkaar
verbinden
➤ Bijv. hoofdbalken en dwarsdrager met kepergordingankers verbinden en bekistingsplaat vastnagelen.
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Voetstukken tegen uitvallen borgen: bij
voetspindel (H) en lastspindel 70 of 130 met
aanklemmoer B
➤ De veiligheidsknevel (I) in de dwarsbuis van het
kader hangen.

I

H

9716-239-01
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Verplaatsen

Kaders trekvast verbinden

Verplaatsing bij skeletbouw

➤ De gele (K) en blauwe (L) borgveren sluiten = naar
buiten duwen.

➤ De tafel door vijzelen van de voetstukken ontspannen.
➤ Rijprofielen vastklemmen.
➤ Voetstukken inschuiven en borgen.

98003-229-04

K

L

9716-230-01

Verplaatsing
➤ De kraanketting aan de verplaatsingsstaaf 15,0
bevestigen en de bekistingstafel naar de nieuwe
plaats van inzet brengen. Hellingshoek β max. 30°.

➤ De tafel met rijprofielen neerlaten en tot aan de uitschuifaanslag (M) uitschuiven.
➤ De voorste rijprofielen verwijderen.
➤ Verplaatsingsstaaf 15,0 in voorgemonteerde jochplaat 15,0 schroeven.
➤ De kraanketting aan de verplaatsingsstaaf 15,0
bevestigen en onder spanning zetten.

M
9716-231-01

9716-229-01

Tijdens het verplaatsen mogen er zich geen
losse onderdelen zoals gereedschap of ander
materiaal op de bekistingstafel bevinden!

➤ De tafel uitschuiven, tot het laatste kaderniveau nog
op de vloer staat.
➤ Volgende verplaatsingsstaven monteren en kraankettingen bevestigen.
➤ De achterste kettingen met een hijs-/treklier (N) verkorten, tot de tafel waterpas hangt.
➤ De tafel met de kraan uitschuiven en verplaatsen.
N

9716-232-01
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Verplaatsen met heftruck
Omzetapparaat TG voor stapelpallet
Productinformatie over het omzetapparaat TG voor stapelpallet en eisen aan de heftruck, zie hoofdstuk
"Staande montage met heftruck".
Neem de handleiding in acht!

Max. ondersteuningshoogtes
Zonder bovenconstructie

d

d

a

b

c

c

Met bovenconstructie

Tr745-200-05

a
b
c
d

Bij het verrijden
max. 7,20 m
max. 9,00 m
max. 5,40 m
max. 3,60 m

Bij het heffen
max. 9,00 m
max. 12,60 m
max. 9,00 m
max. 3,60 m

Verrijden van ondersteuningseenheden

☞
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Belangrijk bij het verrijden:
● Bij alle hef-, montage- en verrijdprocessen is
naast de heftruckchauffeur nog een speciaal
opgeleide controlepersoon noodzakelijk.
● Rijbaanhelling max. 2%.
● Er dient een stevige, vlakke ondergrond met
voldoende draagvermogen beschikbaar te
zijn (bijv. beton).

999804307 - 07/2011
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Algemeen

Combinatie Staxo 100 met Staxo
Algemeen

☞

Belangrijke opmerking:
In principe zijn de systeemkaders van de
ondersteuningen Staxo en Staxo 100 compatibel met elkaar. Het verdient echter de voorkeur
om de lasttorens met één type te bouwen.
Alleen voor lasttorens die met één type
gebouwd zijn, gelden de betreffende diagrammen in de gebruikersinformatie of typekeuring.
Als dit niet mogelijk is, dienen volgende punten
in acht te worden genomen:
● Er dient te worden uitgegaan van de lagere
toelaatbare lasten per paal van het systeem
Staxo.
- Speciale toepassingen met een toelaatbaar draagvermogen van 85 resp.
97 kN/paal zijn niet mogelijk.
- Geen typekeuring.
● Ten minste elke sectie moet op zich met één
type worden gebouwd (de systemen hebben
verschillende horizontale diagonalen).
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Dimensionering, opbouw en gebruik zie gebruikersinformatie "Doka-ondersteuning Staxo"!
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Algemeen
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Combinatie met Dokamatic-tafels
Bevestiging met de DokamaticStaxo-connector
● Voltooide Dokamatic-tafels direct op Staxo 100 monteerbaar
● Hoogteafstelling aan kop- en voetgedeelte van de
ondersteuning mogelijk
● Helling van de bovenconstructie tot 12% mogelijk (in
de lengte en dwars)

☞

Montage
➤ Voetspindels (C) aan het bovenste kader inbouwen.
➤ Dokamatic-Staxo-connector (B) aan de voetspindels
vastschroeven.
Sleutelwijdte: 24 mm
B

Deze opbouw vereist voetspindels in plaats van
de anders gebruikelijke kopstukken aan de
bovenzijde van de toren!

98026-216-01

98026-213-01

C

Dokamatic-tafel bevestigen
➤ De Dokamatic-tafel met behulp van twee Dokamatichijsbanden 13,00 m en de kraan op de Staxo-eenheid plaatsen.
➤ Pasbout 10 cm (E) voor verbinding van de tafel (G)
inbouwen en met borgveer (F) borgen. De tweede
pasbout aan een langsverbinding verhindert dat de
tafel verschuift.
E F

E F

G

G

B

B

G

98026-212-01
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Algemeen

Gebruik onder helling
Met spindelspie ..... % (hardhouten spie)
➤ Spindelspie ..... % (H) aan de voetspindel vastschroeven. Extra gaten in de spindelspie ter plaatse
boren.

H

H

98026-214-01

Detail extra boorgaten in de spindelspie .....%

K

98026-215-01

a a

J

J

a ... 55 mm
J Benodigde boorgaten Ø 20 mm
K Beschikbaar boorgat Ø 20 mm

☞

Max. tafelhelling 12% (in de lengte en dwars).
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Verankering in het gebouw
Met ankerschoen voor trappentoren

Opbouw van de verankeringsniveaus
De ondersteuning wordt met steigerbuizen en koppelingen met de ankerschoen voor trappentoren verbonden.

☞

Toelaatbare kracht per ankerschoen voor trappentoren: 12 kN in alle richtingen
Geldt voor de bevestiging met conusschroef B 7 cm
en universele klimconus 15,0 of 2 slaghulzen.
Bevestigingsmogelijkheden in beton
● Met conusschroef B 7 cm aan de bestaande ophangpunten, die met universele klimconussen 15,0 werden gemaakt (boordiameter in de ankerschoen =
32 mm). De hardhouten spie (noodzakelijk voor een
vaste zitting) verhindert beschadigingen aan het
beton (krassporen).
Deze bevestiging is pas bij ankerschoenen vanaf
bouwjaar 05/2009 mogelijk.
● Met één of twee slaghulzen (boordiameter in de
ankerschoen = 18 mm).
Noodzakelijk draagvermogen van de gebruikte
slaghulzen
● trekkracht: Rd≥ 23,1 kN (Ftoel≥ 14,0 kN)
● dwarskracht: Rd≥ 6,6 kN (Ftoel≥ 4,0 kN)
Bijv. Hilti HST M16 – in ongebarsten beton B30 of
gelijkwaardige producten van andere fabrikanten.
Neem de geldende montagevoorschriften van de
fabrikant in acht!

48

Bij de opbouw van de combinaties van buizen
en koppelingen moeten alle geldene normen
en voorschriften worden nageleefd, met name
EN 12812 ondersteuningen, EN 39 stalen buizen voor toepassing in steigerconstructies, EN
74 koppelingen en toebehoren voor gebruik in
gevelsteigers en ondersteuningssteigers.
A

B
C
H
E
D

98003-282-01

F

G

A Steigerbuis 48,3 mm (L min = afstand van bouwwerk)
B Steigerbuis 48,3 mm (L = variabel)
C Steigerbuis 48,3 mm (L = variabel)
D Ankerschoen voor trappentoren
E Draaibare koppeling 48 mm
F Haakse koppeling 48 mm
G Draaikoppeling 48/76 mm
H Horizontale diagonaal
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Verticale afstand van de verankeringsniveaus

Algemeen

Toepassingsvoorbeeld

● naargelang montagewijze, windbelasting en dimensioneringsbasis
● in de buurt van het knooppunt (kaderverbinding)

☞

De ondersteuning moet op het niveau van de
verankering met een diagonaalkruis (H) uitgestijfd zijn.

H

H

98003-247-01

☞

● De concrete opbouw van de verankeringsniveaus en de maximaal toelaatbare afstanden van het bouwwerk moeten projectafhankelijk worden gecontroleerd.
● Ondersteuningstorens onder elkaar moeten
volgens de statische vereiste analoog aan
de verankering in het bouwwerk worden
opgebouwd.
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Afspanning/afschoring van de ondersteuning
H

Afspanning aan de bovenconstructie

D E

F

A

Afspanning voor ondersteuning

V

C

Voor het afleiden van planmatige horizontale lasten,
bijv. windbelasting, betonlasten of bij speciale toepassingen (bijv. bij hellende ondersteuningen of hoge
draagvermogens).

☞

B

Belangrijke opmerking:
Spanriemen zijn niet geschikt om planmatige
horizontale lasten af te leiden.

C

78.

98003-249-01

0

C

a

H ... horizontale kracht
V ... resulterende verticale kracht uit H
A ... afspan-/schoorkracht
B Ondersteuning
C Afspanning voor ondersteuning

X

D Gording uni
E Pasbout 10 cm
F Borgveer 5 mm

41.
0

C

X Centerpen 15,0 (niet bijgeleverd)
Lengte = a min 119 cm
Hierbij is een spanbereik van 17 cm beschikbaar

☞
Boorgaten in spindeleenheid en schoen compleet
a

A

b
c

b
b
Tr845-203-02

Belangrijke opmerking:
● Centerpennen tot de aanslag (volledige
overdekking) in de verbindingsmoffen van de
afspanning schroeven!
● Extra krachten uit de afspanning bij de lasten
per paal in acht nemen!
● Rek van de afspanning bij hoge lasten en
grote lengtes in acht nemen!

B

a

a ... Ø 21 mm
b ... Ø 27 mm
c ... Ø 35 mm
A Spindeleenheid
B Schoen compleet
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Verankering met Doka-expresanker 16x125 mm
A

R

Opmerking:
De complete schoen (A) moet horizontaal 180° worden
gedraaid.

Z

A
Q
R

Z

A

Q
9734-287-02

A ... afspankracht
Q ... dwarskracht (komt overeen met horizontale kracht H)
R ... resulterende ankerkracht
Z ... ankertrekkracht

Afspankracht Ak = 30 kN (Ad = 45 kN)
Ankerkracht (kN)
α = 30° a)
α = 45° a)
α = 60° a)

Zk Qk = Hk
18,2 26,0
27,6 21,2
44,8 15,0

Rk Zd Qd = Hd
31,7 27,3 39,0
34,8 41,4 31,8
47,2 67,2 22,5

Rd
47,6
52,2
70,8

Afspankracht Ak = 40 kN (Ad = 60 kN)
Ankerkracht (kN)
α = 30° a)
α = 45° a)
α = 60° c)

Zk Qk = Hk
24,3 34,6
36,8 28,3
59,7 20,0

Rk Zd Qd = Hd
42,3 36,5 51,9
46,4 55,2 42,5
62,9 89,6 30,0

Rd
63,5
69,6
94,4

9734-287-01

Toelaatbare afspankracht (kN)
α = 30°
α = 45°
α = 60°

in "groen beton"
Ak
Ad
9,0
13,5
8,1
12,2
6,0
9,0

in beton C20/25
Ak
Ad
16,1
24,2
14,6
21,9
10,8
16,2

Montagehandleiding "Doka-expresanker
16x125mm" in acht nemen!

Afspankracht Ak = 50 kN (Ad = 75 kN)
Ankerkracht (kN)
α = 30° b)
α = 45° b)
α = 60° c)

Zk Qk = Hk
30,4 43,3
46,0 35,4
74,6 25,0

Rk
Zd Qd = Hd Rd
52,9 45,6
65,0
79,4
58,0 69,0
53,1
87,0
78,7 111,9 37,5 118,1

Voorbeelden voor verankeringen in ongebarsten beton C 25/30:
a) HILTI-zwaarlastanker HSL M20
b) HILTI-achtersnijanker HDA-T-M16
c) HILTI-achtersnijanker HDA-P-M20 met extra schijf 50x10 met boorgat (Ø = 22 mm)
of gelijkwaardige producten van andere fabrikanten.
Neem de geldende montagevoorschriften van de fabrikant in acht.

VOORZICHTIG
➤ De afspanning voor ondersteuning mag pas
worden gedemonteerd, als voor de ondersteuning een voldoende stabiliteit gegarandeerd is.
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Afspan-gordingverbinder WS10
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Detail

De afspan-gordingverbinder WS10 dient voor het
afspannen van ondersteuningen die worden opgesteld
op een belastbare ondergrond waarin geen trekverankering kan worden gemonteerd.
Er kunnen ook meerdere ondersteuningstorens met
elkaar worden afgespannen om de horizontale lasten
af te leiden.

C

C
B

A

E
B
C D

Torengewijze afspanning in paal- en kaderniveau

H
G

H

G

G

F

Tr845-200-03

A Afspan-gordingverbinder WS10
B Gording uni WS10 Top50 2,25 m
C Centerpen 15,0 mm verzinkt ... m
D Superplaat 15,0
E Afspanning voor ondersteuningen (zonder complete schoen)
F Ooganker 15,0 zonder centerpen
G Pasbout 10 cm en borgveer 5 mm
H Aanvullende borging tegen verschuiven (eindaanslag) met pasbout 10 cm en borgveer 5 mm

Opmerking:
De bevestiging van de afspanning voor ondersteuning
aan de gording uni gebeurt zonder complete schoen,
direct met de spindeleenheid.
Toelaatbare afspankracht (kN)
Bouten in bovenste boorgat
(Ø 21 mm) van de spindeleenheid
50,0

Bouten in onderste boorgat
(Ø 27 mm) van de spindeleenheid
40,0

Tr845-200-01

A

Opmerking:
De torengewijze afspanning kan ook uitsluitend in
kader- of paalniveau worden gebruikt.

A

Tr845-204-02

Tr845-204-01

A Spindeleenheid

Afspan-gordingverbinder WS10

Toelaatbare trekkracht: 50 kN
➤ Voor het dimensioneren van de lasten per
paal bij de ondersteuning de extra krachten
uit de afspanning in acht nemen!
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Afschoring aan de bovenconstructie

Draagvermogen van de Eurex 60 550 (druk)*

Voor het afleiden van planmatige horizontale lasten,
bijv. windbelasting, betonlasten of bij speciale toepassingen (bijv. bij hellende ondersteuningen of hoge
draagvermogens).

Inzet als instel- en regelhulpmiddel

D

V

A

Toelaatbare belasting (kN)

H

35
30
25
20
15
10
5
0

9745-101

3

4

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

Uittreklengte (m)

B
A

* 15 kN trekkracht bij elke uittreklengte
30 kN trekkracht bij elke uittreklengte en verankering met 2 slaghulzen

Meer informatie zie "Gebruikersinformatie
Eurex 60 550"

C
98003-307-01

H ... horizontale kracht
V ... resulterende verticale kracht uit H
A ... afspan-/schoorkracht

Tijdelijke afspanning direct aan de
ondersteuning voor montage

☞

Belangrijke opmerking:
Uitsluitend geschikt voor de montage van de
ondersteuning, maar niet voor het afleiden van
planmatige horizontale lasten.

A Ondersteuning
B

B Lange armschoor Eurex 60 550

A
C

C Lange armschoorvoet Eurex 60
D Kolomkop Eurex 60 Top50

Noodzakelijk draagvermogen van de gebruikte
slaghulzen:
Rd≥ 25,5 kN (Rtoel≥ 17 kN) in elke richting bij gebruik
van 2 slaghulzen.

D

Neem de geldende montagevoorschriften van de fabrikant in acht.

E

98003-308-01

VOORZICHTIG
➤ De drukafschoring mag pas worden gedemonteerd, als voor de ondersteuning een
voldoende stabiliteit gegarandeerd is.

A Steigerbuis 48,3 mm (met boorgat ∅17 mm)
B Haakse koppeling 48 mm
C Spindellasplaat T
D Afspanning voor ondersteuning
E Centerpen 15,0 mm
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Aanpassing aan bouwtekening
met Staxo 100-paal

Standaarduitvoering
b

a

c

E
A

F

98003-267-01

a ... afstanden tussen de kaders = 60/100/150/175/200/250/300 cm
b ... kaderbreedte = 152 cm
c ... afstand van de voorzetplaat = 25 - 150 cm
A Staxo 100-paal 1,80, 1,20 of 0,90 m
E Diagonaalkruis
(type is afhankelijk van kadergrootte en afstand tussen de
kaders)
F Diagonaalkruis 9.xxx (bij bereik c van 120 - 150 cm – anders
steigerbuis als kruisverband)

98003-319-03

WAARSCHUWING
Verminderd draagvermogen in acht nemen!
➤ Alleen bruikbaar bij aan de kop vastgehouden ondersteuningen.
➤ Hogere windbelasting in acht nemen!

Om de montage te vergemakkelijken, adviseren wij verrijdbare stelling Z van Doka of een
andere verrijdbare stelling.
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Belangrijke opmerking:
● Horizontale diagonaalkruisen 9.xxx zijn
noodzakelijk in de afstand van twee secties
– beginnend met de eerste sectie.
● Het gebruik van de diagonaalkruisen 9.060
en 12.060 is bij de afzonderlijke palen niet
mogelijk.
● Bij ondersteuningshoogtes van meer dan
13,20 m moet in de onderste sectie een
extra kruisverband met steigerbuizen 48,3
mm (H) en haakse koppelingen 48 mm (I)
worden gemonteerd.

Driehoeksoplossing

c
C

B
A

C

B

98003-275-01

c ... 25 - 150 cm
A Staxo 100-paal 1,80, 1,20 of 0,90 m
B Steigerbuis 48,3 mm

98003-319-02

H

C Draaibare koppeling 48 mm

Toepassingsvoorbeelden
● Aanpassing aan schuine bouwvormen.

I

Toepassingsvoorbeelden

98003-270-01

● Vermindering van het aantal palen (in plaats van 2
toreneenheden wordt slechts één torenzijde met een
paalniveau uitgebreid).

Verrijden

☞

Belangrijke opmerking:
Bij het verrijden van Staxo-torens met afzonderlijke palen moet in de onderste sectie een
kruisverband (G) in verticale richting van de
palen aan de Staxo 100-toren worden aangebracht!
C

98003-271-01

G

● Aanpassing aan schuine of gekromde bouwvormen.

98003-284-01

98003-268-01
98003-269-01
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G Steigerbuis 48,3 mm
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Met vloerstempel Eurex 60 550
Neem de gebruikersinformatie 'Eurex 60 550' in
acht!

Productbeschrijving
● Vult perfect alle Doka-ondersteuningen aan.
● Rendabele afleiding van lasten, ook wanneer slechts
beperkte ruimte beschikbaar is.
● Uittrekhoogte: 3,50 tot 5,50 m
● Voor grotere hoogtes kan de stempel tot 7,50 m of
tot 11,0 m worden verlengd. Hierbij verminderd
draagvermogen volgens diagram in acht nemen!
● Voldoet aan de toelatingscriteria van het Deutsches
Institut für Bautechnik.
● Gering gewicht van slechts 47,0 kg door speciale
aluminium profielbuizen.

9745-211-01

● Uitschuifbaar in het 10cm-raster met traploze fijnafstelling.
● Alle onderdelen onverliesbaar – inschuifbuis met uitvalbeveiliging.
Toelaatbaar draagvermogen: 60 kN bij elke uittrekhoogte van 3,50 tot 5,50 m.
Bij verlengingen verminderd draagvermogen volgens
diagram in acht nemen!

Draagvermogen van de Eurex 60 550
Gebruik als vloerstempel
Toelaatbare belasting (kN)

60
50
40
30
20
10
0

9745-100

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Uittreklengte (m)

98003-314-01
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Dragen van de hoofdbalken
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Opstelhulpen voor vloerstempel Eurex 60 550

Vorkkop Eurex 60 voor stalen
Vierwegkop Eurex 60 voor
profiel (bijv. WS10), kanthout of enkele of dubbele bekistingsdrabekistingsdrager H20
ger H20

Afneembare driepoot 1,20 m

9745-201-01

9745-201-01

A

Montage
➤ Vork- of vierwegkop opzetten en met borgveer vastzetten.

9745-212-01

98003-315-01

B

A Vloerstempel Eurex 60 550
B Afneembare driepoot 1,20 m

Kruisverband
Traploze bevestigingsmogelijkheid voor draaibare
boutkoppeling Eurex 60 aan de standbuis. Hierdoor
kunnen indien nodig uitstijvingen worden aangebracht.

Lange armschoren voor prefabelement

Voorbeelden
● stempel aan ondersteuningskader
● stempels onderling
● aan opstelhulp

A

9745-203-01

B

C

B

A

A Vloerstempel Eurex 60 550
B Draaibare boutkoppeling Eurex 60

9703-256-01

C Steigerbuis 48,3 mm

A Vloerstempel Eurex 60 550
B Lange armschoor 340 of 540 voor prefabelement
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Aanpassing van de hellingshoek
Vanaf 1% helling van de bovenconstructie of ondergrond is een compensatie van de hellingshoek noodzakelijk.

Met spindelspie ..... %
Deze prefab spie van berkenmultiplex maakt een loodrechte opstelling van ondersteuningstorens bij verschillende hellingshoeken mogelijk, met behoud van het
volledige draagvermogen per paal.
VOORZICHTIG

Met Staxo-spie-oplegging WS10
In combinatie met houten spieën voor de hoekaanpassing aan hellende vloerconstructies tot max. 45°.
Met bouten in de gording uni of gording bevestigd, verhindert deze spie-oplegging dat de houten spieën verschuiven, zodat een veilige afleiding van de lasten
gegarandeerd is.

☞

Aanvullende statische maatregelen zoals bijv.
afspanningen, worden door deze vorm van verbinding niet vervangen.

Te steile spieën kunnen wegglijden!
➤ Maximale helling 20%!
Spieën mogen daarom niet boven elkaar worden gebruikt om hellingen van meer dan 20%
te bereiken.

Aanzicht zonder
bovenconstructie

Hellende bovenconstructie
Borgen van de bovenconstructie vanaf 12% helling
➤ De kopplaat met de langsdrager verbinden (bijv. met
klemstaaf 15,0/33 cm en superplaat 15,0 of hoekvolgplaat 12/18)

a ... min. 15 cm
A Staxo-spie-oplegging WS10
B Houten spie, projectafhankelijk aangepast
C Gording uni of gording WS10 Top50
D Nagelverbinding

B

☞

C

Vezelrichting van de houten spieën altijd verticaal!

A

Opmerking:
Als de ondersteuningspalen buiten het gatenraster van
de gording uni of gording liggen, dan moet een extra,
overeenkomstig gat met diameter 20 mm in de gording
worden geboord.

9703-255-01

A Spindelspie ..... %
B Klemstaaf 15,0/33 cm
C Superplaat 15,0

Met zeskantschroef M20
De bovenconstructie ligt hierbij bijv. op een zeskantschroef M20x240 (A) . Deze wordt door de uitsparing in
de kopspindel gestoken en met een zelfborgende zeskantmoer M20 bevestigd.

Hellend terrein

VOORZICHTIG
➤ Maximale helling 8%!
D
9703-254-01

D Spindelspie ..... %

A
9716-292-01
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Met scharnierende onderbouw voor
U-kop

De in alle richtingen draaibare scharnierende onderbouw voor U-kop werd ontworpen voor vloerondersteuningen met een aan weerszijden hellende bovenconstructie.
Bij projecten met een eenzijdig hellende bovenconstructie verdienen bovenstaande oplossingen de voorkeur.
De scharnierende onderbouw voor U-kop mag uitsluitend in combinatie met de kopspindel of lastspindel 70
bovenaan worden ingezet.

Algemeen

Montage
Gording uni centraal geklemd op scharnierende
onderbouw voor U-kop:
➤ Klemstaaf in een van de boorgaten (Ø 18 mm) aan
de zijkant van de scharnierende onderbouw voor Ukop steken.
➤ De scharnierende onderbouw voor U-kop met
schroefmateriaal (bijgeleverd) aan de kopspindel of
lastspindel 70 boven bevestigen (sleutelwijdte 17
mm).
➤ Gording uni opleggen.
➤ Superplaat 15,0 op de klemstaaf 15,0 draaien en
vastdraaien.

F
E
D

Tr770-200-01

Opmerking:
Om de schuine buiging te beoordelen, altijd overleg
plegen met de statische afdeling!

☞

☞

Volgende statische beperkingen moeten
onvoorwaardelijk in acht worden genomen:
● Scharnierende onderbouw voor U-kop uitsluitend aan het kopstuk:
Zie berekeningsdiagrammen "kopstuk
slechts in één niveau" resp. "kopstuk niet
ingespannen", maar max. 65 kN.
● Scharnierende onderbouw voor U-kop aan
kop- en voetstuk:
Zie berekeningsdiagrammen "kopstuk
slechts in één niveau" resp. "kopstuk niet
ingespannen", maar 25% lastvermindering.
● Maximale helling van de bovenconstructie:
18%
● Toelaatbare totale helling (in de lengte en
dwars): 18%
● Vanaf 12% totale helling: borging van de
bovenconstructie noodzakelijk!
● Schuine buiging aan de hoofdbalk in acht
nemen!
● De extra opbouwhoogte van de scharnierende onderbouw voor U-kop (92 mm) meerekenen in de uittreklengtes van de kop- en
voetstukken.

A

G

B

C

A Scharnierende onderbouw voor U-kop
B Kopspindel of lastspindel 70 boven
C Staxo 100-kader
D Gording uni
E Superplaat 15,0
F Klemstaaf 15,0 330 mm
G Schroefmateriaal

Volgende geometrische beperkingen moeten in acht worden genomen:
● Maximale gording- resp. dragerbreedtes (zie
hoofdstuk "Hoofdbalken van staal").
● Extra opbouwhoogte van de scharnierende
onderbouw voor U-kop (92 mm).
● Verschillende spindeluittreklengtes door hellende bovenconstructie.
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Staalbouwprofiel IPB aan zijkant geklemd op scharnierende onderbouw voor U-kop
➤ De scharnierende onderbouw voor U-kop met
schroefmateriaal (bijgeleverd) aan de kopspindel of
lastspindel 70 boven bevestigen (sleutelwijdte 17
mm).
➤ Staalbouwprofiel IPB opleggen.
➤ Klemstaven 15,0 onderaan in de uitsparingen aan de
buigkant van de scharnierende onderbouw voor Ukop steken.
➤ De klemplaat voor D-kop op de klemstaven 15,0 steken en met zeskantmoeren 15,0 vastdraaien.

F
J

I
H

A
G
B

C
Tr770-202-01

A Scharnierende onderbouw voor U-kop
B Kopspindel of lastspindel 70 boven
C Staxo 100-kader
F Klemstaaf 15,0 330 mm
G Schroefmateriaal
H Staalbouwprofiel IPB
I

Klemplaat voor D-kop

J Zeskantmoer 15,0

Om tijdens de montage van een losse bovenconstructie te verhinderen dat de gording uni
kantelt, is het aan te bevelen om ook bij een
totale helling (in de lengte en dwars) van minder dan 12% 2 stuks Doka-drager H20 (K) met
gordingklemmen H20 (L) aan de gording uni te
bevestigen.

K

Tr770-204-01

L
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Hoofdbalken van staal
Volgende tabllen helpen u bij de planning van ondersteuningsbovenconstructies bestaande uit hoofdbalken van staal en kopspindels, lastspindels 70 boven of
scharnierende onderbouwen voor U-kop.

Gebruiksvoorwaarden voor Doka-standaardgordingen

Tr777-200-01

Doka-standaardgording
Gording uni WS10 Top 50
Gording uni WU12 Top50
Façade-regel WU14
Gording uni SL-1 WU16
Draagelement SL-1

Breedte x
hoogte
(mm)
153 x 100
163 x 120
172 x 140
183 x 160
226 x 240

Zonder borging
max. breedte = 165 mm
ja
ja
ja 1)
ja 1)
nee

Tr777-201-01

Met centrale borging
(vanaf 12% noodzakelijk)
max. breedte = 165 mm
ja
ja
ja 1)
ja 1)
nee

1) Hardhouten onderlaag (A) noodzakelijk.
Afgevlakte randen verhinderen een opliggen in het radiusbereik.
Hierdoor ontstaat een max. breedte van 188 mm.

A
Tr770-201-03

Gebruiksvoorwaarden voor diverse I-dragers

Tr777-202-01

Selectie I-drager
I 380
I 425
IPE 300
IPE 330
IPBI 140
IPBI 160
IPB 140
IPB 160
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Breedte x
hoogte
(mm)
149 x 380
163 x 425
150 x 300
160 x 330
140 x 133
160 x 152
140 x 140
160 x 160

Zonder borging
max. breedte = 165 mm
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Tr777-203-01

Met zijborging
(vanaf 12% noodzakelijk)
max. breedte = 150 mm
ja
nee
ja
nee
ja
nee
ja
nee
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Transporteren, stapelen en opslaan
Benut de voordelen van het Doka-transportmateriaal op het bouwterrein.
Doka biedt beproefde rationele hulpmiddelen voor het
transport en de "handling", door de aflevering in
retourverpakkingen. Niet-benodigde verpakkingen
kunt u gewoon naar uw dichtstbijzijnde filiaal terugzenden.

Doka-stapelrek Staxo/Aluxo

Laden
➤ Mengen van verschillende kaderhoogtes
niet toegestaan!
➤ Spanband van Doka-stapelrek afwikkelen.
➤ Verbindingshulzen van de Staxo- of Aluxo-kaders in
uitgetrokken stand met gele borgveren bevestigen.
A
9225-201-01

Opberg- en transportmiddel voor Staxo-, Staxo 100- of
Aluxo-kaders (max. 20 stuks per rek):
● duurzaam
● stapelbaar
A Borgveer (geel)

Geschikte transportmiddelen:
● kraan
● handpallettruck
● lifttruck
Andere kenmerken:
● geïntegreerde spanband voor bevestiging van de
ondersteuningskaders
● verbindingshulzen van de kaders blijven uitgetrokken
● breedte 1,20 m – optimaal geschikt voor vrachtwagentransport

➤ Kaders in de bevestigingsgaten steken.
➤ Spanband naargelang de kaderhoogte ofwel over
het dwarsprofiel, of bij kader 1,80 m over het bovenste ladderprofiel trekken, in de riemhaak vasthaken
en voorzichtig aanspannen.
Kader 1,80 m
Kader 1,20 m
Kader 0,90 m
B
B

B

9225-216-01

98003-246-01

9225-215-01

☞
☞

9225-217-01

Te vast aanspannen van de spanband kan de
dwarsprofielen van de Aluxo-kaders beschadigen.
Bij stapelrekken met open riemhaak en 1,80 m
hoge kaders moet de positie van de spanband
uiterst strikt worden aangehouden.

Variant met gesloten riemhaak
B

D

C

9225-220-01

Variant met open riemhaak
B

D

C

9225-207-02

B Riemhaak
C Dwarsprofiel

Max. draagvermogen: 750 kg
Toelaatbare belasting: max. 3 rekken opstapelen

☞
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D Spanband

● Bij het stapelen van transportmateriaal met
zeer verschillende lasten, moeten deze naar
boven worden afgenomen!
● Typeplaatje moet voorhanden en goed leesbaar zijn.
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Doka-stapelrek Staxo/Aluxo als opslagmiddel
Opslag van gevulde rekken

☞

● De onderste rekken moeten volledig en
homogeen gevuld zijn!
● Op afgestoken verbindingshulzen, correcte
spanbandpositie en opgespannen spandband letten.

Max. aantal rekken
Stapelen op de bouwStapelen in de hal,
plaats (in openlucht),
helling ondergrond tot
Kadertype
helling ondergrond tot
1%
3%
Aluxo-kader 1,20 m
2
4
Aluxo-kader 1,80 m
1
3
Staxo / Staxo 1004
5
kader 0,90 m
Staxo / Staxo 1003
4
kader 1,20 m
Staxo / Staxo 1002
3
kader 1,80 m

Algemeen

Doka-stapelrek Staxo/Aluxo als transportmiddel
Verplaatsen met de kraan
WAARSCHUWING
De kraanketting niet aan de ondersteuningskaders bevestigen!
De spanband is niet geschikt voor het heffen
van lasten – breekgevaar!
➤ De kraanketting uitsluitend aan de 4 aanslagpunten van het stapelrek bevestigen.

☞

● Transportmateriaal uitsluitend afzonderlijk
verplaatsen.
● Geschikte ketting gebruiken, (toelaatbaar
draagvermogen in acht nemen), bijv.: Dokaviersprongketting 3,20 m.
● Hellingshoek β max. 30°!

Opslag van lege rekken

☞

● Voor het stapelen van lege rekken moeten
de spanbanden om de verticale profielen
gewikkeld, in de riemhaak vastgehaakt en
opgespannen worden.

Stapelen op de bouwplaats
Stapelen in de hal

Kadertype
alle
alle

Max. aantal rekken
17
27

9225-218-01

Verplaatsen met lifttruck of handpallettruck

☞

● De vorken van het transportapparaat mogen
uitsluitend onder de dwarsprofielen van het
Doka-stapelrek grijpen!
● De vorktanden zo ver mogelijk uit elkaar
schuiven.

9225-219-01

C

C

C Dwarsprofiel
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Algemeen

Gebruikersinformatie Ondersteuning Staxo 100

Doka-traliebox 1,70 x 0,80 m

Doka-traliebox 1,70 x 0,80 m als transportmiddel
Verplaatsen met de kraan
➤ Uitsluitend met gesloten zijwand verplaatsen!

☞

● Transportmateriaal uitsluitend afzonderlijk
verplaatsen.
● Geschikte ketting gebruiken, (toelaatbaar
draagvermogen in acht nemen), bijv.: Dokaviersprongketting 3,20 m.
● Hellingshoek β max. 30°!

Opberg- en transportmiddel voor kleine onderdelen:
● duurzaam
● stapelbaar
Geschikte transportmiddelen:
● kraan
● handpallettruck
● lifttruck

9234-203-01

Voor het gemakkelijk laden en lossen kan de Doka-traliebox aan één zijkant worden geopend.

Verplaatsen met lifttruck of handpallettruck
De box kan aan de langs- of frontzijde worden opgepakt.

Max. draagvermogen: 700 kg
Toelaatbare belasting: 3150 kg

☞

● Bij het stapelen van transportmateriaal met
zeer verschillende lasten, moeten deze naar
boven worden afgenomen!
● Typeplaatje moet voorhanden en goed leesbaar zijn.

Doka-traliebox 1,70 x 0,80 m als opslagmiddel
Max. aantal boxen op elkaar
In de openlucht (op het bouwterrein)
Bodemhelling tot 3%
2
Geen lege pallets op elkaar toegestaan!

64

In de hal
Bodemhelling tot 1%
5
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Algemeen

Doka-galva-container 1,20x0,80m

Doka-galva-container als opslagmiddel
Max. aantal containers op elkaar
In de openlucht (op het bouwterrein)
Bodemhelling tot 3%
3
Geen lege pallets op elkaar toegestaan!

In de hal
Bodemhelling tot 1%
6

Doka-galva-container als transportmiddel
Verplaatsen met de kraan
Opberg- en transportmiddel voor kleine onderdelen:
● duurzaam
● stapelbaar
Geschikte transportmiddelen:
● kraan
● handpallettruck
● lifttruck

☞

● Transportmateriaal uitsluitend afzonderlijk
verplaatsen.
● Geschikte ketting gebruiken, (toelaatbaar
draagvermogen in acht nemen), bijv.: Dokaviersprongketting 3,20 m.
● Hellingshoek β max. 30°!

Max. draagvermogen: 1500 kg
Toelaatbare belasting: 7900 kg

☞

● Bij het stapelen van transportmateriaal met
zeer verschillende lasten, moeten deze naar
boven worden afgenomen!
● Typeplaatje moet voorhanden en goed leesbaar zijn.

Galva-containertussenschot

9206-202-01

De inhoud van de galva-container kan met de galvacontainertussenschotten 1,20m of 0,80m worden
gescheiden.

Verplaatsen met lifttruck of handpallettruck
De box kan aan de langs- of frontzijde worden opgepakt.

Tr755-200-02

A

A Grendel voor de bevestiging van het tussenschot

Mogelijke indelingen
Galva-containertussenschot
1,20m
0,80m

in de lengte

dwars

max. 3 st.
—

—
max. 3 st.

Tr755-200-04
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Algemeen
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Doka-stapelpallet 1,55 x 0,85 m en
1,20 x 0,80 m

Doka-stapelpallet als transportmiddel

Opberg- en transportmiddel voor stafmateriaal:
● duurzaam
● stapelbaar

☞

Verplaatsen met de kraan

Geschikte transportmiddelen:
● kraan
● handpallettruck
● lifttruck
Met het aanklemwiel B verandert het transportmateriaal in een snel en wendbaar transportmiddel.
Neem de handleiding "Aanklemwiel B" in acht!

● Transportmateriaal uitsluitend afzonderlijk
verplaatsen.
● Geschikte ketting gebruiken, (toelaatbaar
draagvermogen in acht nemen), bijv.: Dokaviersprongketting 3,20 m.
● Centrisch laden.
● Lading zo met de stapelpallet verbinden, dat
ze niet kan schuiven of kantelen.
● Bij het verplaatsen met aangebouwd aanklemwiel B moet ook de desbetreffende
handleiding in acht worden genomen!
● Hellingshoek β max. 30°!

=

=
a

92815-224-01

Doka stapelpallet 1,55x0,85m
Doka stapelpallet 1,20x0,80m

Max. draagvermogen: 1100 kg
Toelaatbare belasting: 5900 kg

☞

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

Verplaatsen met lifttruck of handpallettruck

● Bij het stapelen van transportmateriaal met
zeer verschillende lasten, moeten deze naar
boven worden afgenomen!
● Typeplaatje moet voorhanden en goed leesbaar zijn.

☞

● Centrisch laden.
● Lading zo met de stapelpallet verbinden, dat
ze niet kan schuiven of kantelen.

Doka-stapelpallet als opslagmiddel
Max. aantal pallets op elkaar
In de openlucht (op het bouwterrein)
Bodemhelling tot 3%
2
Geen lege pallets op elkaar toegestaan!

☞

66

In de hal
Bodemhelling tot 1%
6

● Gebruik met aanklemwiel
In parkeerstand met parkeerrem vastzetten.
Bij een stapel mag aan de onderste Dokastapelpallet geen aanklemwiel gemonteerd
zijn.
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Algemeen

Doka-onderdelenbox

Doka-onderdelenbox als transportmiddel

Opberg- en transportmiddel voor kleine onderdelen:
● duurzaam
● stapelbaar

Verplaatsen met de kraan

Geschikte transportmiddelen:
● kraan
● handpallettruck
● lifttruck
Alle verbindings- en verankeringselementen kunnen
dankzij deze box overzichtelijk worden opgeslagen en
gestapeld.
Met het aanklemwiel B verandert het transportmateriaal in een snel en wendbaar transportmiddel.

☞

● Transportmateriaal uitsluitend afzonderlijk
verplaatsen.
● Geschikte ketting gebruiken, (toelaatbaar
draagvermogen in acht nemen), bijv.: Dokaviersprongketting 3,20 m.
● Bij het verplaatsen met aangebouwd aanklemwiel B moet ook de desbetreffende
handleiding in acht worden genomen!
● Hellingshoek β max. 30°!

Neem de handleiding "Aanklemwiel B" in acht!

92816-206-01

Verplaatsen met lifttruck of handpallettruck
De box kan aan de langs- of frontzijde worden opgepakt.

Set aanklemwielen B
Met het aanklemwiel B verandert het transportmateriaal in een snel en wendbaar transportmiddel.
Geschikt voor doorrijopeningen vanaf 90 cm.
Max. draagvermogen: 1000 kg
Toelaatbare belasting: 5530 kg

☞

● Bij het stapelen van transportmateriaal met
zeer verschillende lasten, moeten deze naar
boven worden afgenomen!
● Typeplaatje moet voorhanden en goed leesbaar zijn.

Doka-onderdelenbox als opslagmiddel
Max. aantal pallets op elkaar
In de openlucht (op het bouwterrein)
Bodemhelling tot 3%
3
Geen lege pallets op elkaar toegestaan!

☞

In de hal

Het aanklemwiel B kan aan de volgende transportmaterialen worden gemonteerd:
● Doka-onderdelenbox
● Doka-stapelpallet
Neem de handleiding in acht!

Bodemhelling tot 1%
6

● Gebruik met aanklemwiel
In parkeerstand met parkeerrem vastzetten.
Bij een stapel mag aan de onderste Dokaonderdelenbox geen aanklemwiel gemonteerd zijn.
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Dimensionering
Dimensionering

Spindeluittreklengte in kop- en voetgedeelte
zonder kruisverband
met kruisverband
98003-288-01

98003-288-03

98003-304-01

Statisch systeem Kaderhoogte
Aan de kop vastgetot 1,80 m
houden 1)

98003-288-02

98003-288-04

Toelaatbare last per paal

a

a

30 cm

70 cm

tot 1,20 m

30 cm

45 cm

tot 1,20 m 3)

25 cm

40 cm

tot 1,80 m

30 cm

45 cm

Max. ondersteuningshoogte zonder
tussenverankering

Kopstukken
ingespannen

Kopstukken
niet ingespannen

20 m 4)

62 kN

51 kN

2,10 m 4)
10 m 4)
20 m 4)
10 m 4)

81 kN
84 kN
78 kN
93 kN

74 kN
—
—
—

20 m 4)

88 kN

—

6m

61 kN 5)

48 kN 5)

98003-305-01

vrijstaand 2)

a ... 1,5 - 3,0 m
1) bijv. gesloten ruimte of afspanning
2) zonder afspanning, zonder houder
3) met Staxo 100-kader 0,90 m in de bovenste en onderste sectie
4) voor de montage kunnen tussenverankeringen noodzakelijk zijn
5) bij een gelijktijdig inwerkende horizontale last van 1 kN per paal
Kopstukken niet ingespannen
Bovenconstructie met spinEnkele hoofdbalk H20
delschoren

98024-227-01

98003-329-01

Gording uni

98003-328-01

98024-226-01

Dubbele hoofdbalk H20

Scharnierende onderbouw
voor U-kop

98003-330-01

Kopstukken ingespannen

Max. invloedbreedte van de dwarsdragers voor de bovenconstructie: 50 cm

Gebruiksvoorwaarden

Aanpassing van de hellingshoek

● Ondersteuningen met min. 2 kaderniveaus (4 palen)
● Werkwind 0,2 kN/m2 (64,4 km/h) in aanmerking
genomen
● De fundering moet door een bevoegd persoon apart
worden berekend. Hierbij dient vooral ook op de
oppervlaktedruk te worden gelet!
● Bij afwijkingen van de genoemde randvoorwaarden
(bijv. max. wind) moet voor een stabiele dimensionering de gebruikersinformatie "Ondersteuning Staxo
100 met dimensionering volgens Duitse typekeuring"
of de typekeuring zelf worden gebruikt.
● De berekende waarden komen overeen met
EN 12812 en EN 1993.

● Aanpassing van de hellingshoek met houten spie =
geen effect op inspansituatie.
- Bijv. met kopspindelspie of Staxo-spie-oplegging.
● Aanpassing van de hellingshoek met centreerlijst,
bijv. met zeskantschroef M20x230, of scharnierende
onderbouw voor U-kop = kopspindel niet ingespannen.
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Dimensionering

LK

Hoogtebereik en materiaalopstelling
Afhankelijk van de afstand tussen de kaders dienen de
geschikte diagonaalkruisen te worden gekozen.

h

h
Fh

● De minimumwaarden hmin. van tabel A gelden alleen, als in de onderste sectie altijd de
grootst mogelijke kader wordt ingezet.
● Neerlaatafstand van 6 cm in tabel A meegerekend!
● LK en LF zijn op de berekeningsdiagrammen
afgestemd. Constructief zijn gedeeltelijk grotere uittreklengtes mogelijk – zie pagina17
"Systeemmaten" tabellen B en C.

LF

LF

☞

98003-219-01

Kadertypes 1,80 m, 1,20 m en 0,90 m mogelijk.

Tabel A

Lastspindel 130 + aanklemmoer B

Staxo 100-kader 0,90 m

Staxo 100-kader 1,20 m

Staxo 100-kader 1,80 m

Diagonaalkruis 9.xxx

Diagonaalkruis 12.xxx

Diagonaalkruis 18.xxx

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

h (m)
min. - max.
2,78 - 2,95
2,78 - 3,55
--3,24 - 3,85
3,54 - 4,15
3,24 - 4,45
3,54 - 4,75
4,44 - 5,05
4,14 - 5,35
4,44 - 5,65
4,74 - 5,95
5,04 - 6,25
5,34 - 6,55
5,64 - 6,85
5,94 - 7,15
6,24 - 7,45
6,54 - 7,75
6,84 - 8,05
7,14 - 8,35
7,44 - 8,65
7,74 - 8,95
8,04 - 9,25
8,34 - 9,55
8,64 - 9,85
8,94 - 10,15
9,24 - 10,45
9,54 - 10,75
9,84 - 11,05

Basismateriaal

Vierwegkopspindel, kopspindel
of lastspindel 70 boven

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

98003-113

Voetspindel of
lastspindel 70 + aanklemmoer B

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

h (m)
min. - max.
2,06 - 2,35
2,06 - 2,95
2,52 - 2,95
2,52 - 3,25
2,82 - 3,55
2,92 - 3,85
3,22 - 4,15
3,52 - 4,45
3,82 - 4,75
4,12 - 5,05
4,42 - 5,35
4,72 - 5,65
5,02 - 5,95
5,32 -6,25
5,62 - 6,55
5,92 - 6,85
6,22 - 7,15
6,52 - 7,45
6,82 - 7,75
7,12 - 8,05
7,42 - 8,35
7,72 - 8,65
8,02 - 8,95
8,32 - 9,12
8,62 - 9,55
8,92 - 9,85
9,22 - 10,15
9,52 - 10,45

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

Vierwegkopspindel, kopspindel
of lastspindel 70 boven

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

98003-113

Voetspindel

h (m)
min. - max.
1,75 - 1,80
2,02 - 2,40
2,20 - 2,40
2,32 - 2,70
2,62 - 3,00
2,92 - 3,30
3,22 - 3,60
3,52 - 3,90
3,82 - 4,20
4,12 - 4,50
4,42 - 4,80
4,72 - 5,10
5,02 - 5,40
5,32 - 5,70
5,62 - 6,00
5,92 - 6,30
6,22 - 6,60
6,52 - 6,90
6,82 - 7,20
7,12 - 7,50
7,42 - 7,80
7,72 - 8,10
8,02 - 8,40
8,32 - 8,70
8,62 - 9,00
8,92 - 9,30
9,22 - 9,60
9,52 - 9,90

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

Vierwegkopspindel, kopspindel
of lastspindel 70 boven

1,20
1,80
1,80
2,10
2,40
2,70
3,00
3,30
3,60
3,90
4,20
4,50
4,80
5,10
5,40
5,70
6,00
6,30
6,60
6,90
7,20
7,50
7,80
8,10
8,40
8,70
9,00
9,30

98003-113

Vaste kaderhoogte Fh (m)

Variant 1
LK = max. 30 cm
LF = max. 30 cm

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2

2
2
2
4
2
2
4
4
2
6
4
4
6
6
4
8
6
6
8
8
6
10
8

1
1
5
3
1
3
1
4
1
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
5
2
5
3
5
3
5
3
5

2
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2

2
2
2
4
2
2
4
4
2
6
4
4
6
6
4
8
6
6
8
8
6
10
8

In de materiaalkeuze zijn geen montageplatforms opgenomen.
Montageplatforms dienen naargelang de opbouwvariant te worden gepland. Ze vervangen de voor de horizontale uitstijving benodigde diagonaalkruisen 9.xxx, indien ze zich in hetzelfde niveau bevinden. Met deze vermindering dient bij de materiaalkeuze rekening te worden gehouden.
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[kg]

Art.-nr.

[kg]

Art.-nr.

Ondersteuning Staxo 100
Doka-ondersteuningen
Productoverzicht

Staxo 100 kader 1,80m
Staxo 100 kader 1,20m
Staxo 100 kader 0,90m

37,0 582300000
28,0 582301000
24,0 582302000

Staxo 100-Rahmen

Vorkkop D

6,7 582709000

Gabelkopf D

Verzinkt
Lengte: 20 cm
Breedte: 22 cm
Hoogte: 37 cm

Verzinkt

Vierwegkopspindel

10,4 582638000

Vierwegkopfspindel

Verzinkt
Hoogte: 86 cm

Diagonaalkruis 9.060
Diagonaalkruis 9.100
Diagonaalkruis 9.150
Diagonaalkruis 9.165
Diagonaalkruis 9.175
Diagonaalkruis 9.200
Diagonaalkruis 9.250
Diagonaalkruis 9.300
Diagonaalkruis 12.060
Diagonaalkruis 12.100
Diagonaalkruis 12.150
Diagonaalkruis 12.165
Diagonaalkruis 12.175
Diagonaalkruis 12.200
Diagonaalkruis 12.250
Diagonaalkruis 12.300
Diagonaalkruis 18.100
Diagonaalkruis 18.150
Diagonaalkruis 18.165
Diagonaalkruis 18.175
Diagonaalkruis 18.200
Diagonaalkruis 18.250
Diagonaalkruis 18.300
Diagonalkreuz

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

582322000
582772000
582773000
582627000
582334000
582774000
582775000
582323000
582324000
582610000
582612000
582628000
582335000
582614000
582616000
582325000
582620000
582622000
582629000
582336000
582624000
582626000
582326000

Kopspindel

9,2 582636000

Kopfspindel

Verzinkt
Hoogte: 74 cm

Lastspindel 70 boven

9,2 582327000

Lastspindel 70 oben

Hoogte: 106 cm

Verzinkt
Leveringstoestand: opgevouwen

Aanklemmoer B

2,0 582634000

Spannmutter B

Verzinkt

Diagonaalkruis H 9.100
Diagonaalkruis H 9.150
Diagonaalkruis H 9.200
Diagonaalkruis H 9.250
Diagonaalkruis H 12.100
Diagonaalkruis H 12.150
Diagonaalkruis H 12.200
Diagonaalkruis H 12.250
Diagonalkreuz H

5,7
7,2
9,3
11,3
5,8
7,5
9,3
10,5

582337000
582338000
582339000
582340000
582341000
582342000
582343000
582344000

Klemplaat voor D-kop

2,0 502709030

Klemmplatte für Gabelkopf
Verzinkt
Lengte: 24 cm
Breedte: 9 cm

Vleugelmoer 15,0

0,31 581961000

Flügelmutter 15,0

Verzinkt
Lengte: 10 cm
Hoogte: 5 cm
Sleutelmaat: 27 mm

Verzinkt
Leveringstoestand: opgevouwen

Klemstaaf 15,0 330mm

0,48 582641000

Quetschteil 15,0

Verzinkt
Sleutelmaat: 24 mm

Dokamatic-Staxo-connector

Staxo-Spindelanschluss Dokamatic-Tisch
Verzinkt
Lengte: 20,7 cm

70

3,9 582347000
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Productoverzicht
[kg]

Spindelspie ..... %

Art.-nr.

0,46 176071000

Spindelkeil ..... %

Lengte: 20 cm
Breedte: 16 cm

Staxo spie oplegging WS10

[kg]
Staxo 100 paal 1,80m
Staxo 100 paal 1,20m
Staxo 100 paal 0,90m

Art.-nr.

24,0 582303000
21,5 582304000
20,2 582305000

Staxo 100-Einzelstiel

Verzinkt

8,7 582796000

Staxo-Keilauflager WS10

Verzinkt
Lengte: 31 cm
Breedte: 15 cm
Hoogte: 23 cm

Staxo spie oplegging WU12/14
Staxo-Keilauflager WU12/14

12,2 582350000

Doka-Deckenstütze Eurex 60 550

Verzinkt
Lengte: 35,6 cm
Breedte: 15 cm
Hoogte: 33,6 cm

Scharnierende onderbouw voor U-kop
Gelenkaufsatz Kopfspindel

Doka vloerstempel Eurex 60 550

47,0 582650000

Aluminium
Lengte: 345 - 555 cm

5,2 582799000

Verzinkt
Lengte: 20,8 cm
Breedte: 15,0 cm
Hoogte: 14,4 cm

Voetspindel

9,0 582637000

Fußspindel

Verzinkt
Hoogte: 69 cm

Lastspindel 70

8,8 582639000

Lastspindel 70

Verlenging Eurex 60 2,00m
Blauw gepoedercoat
Aluminium
Lengte: 250 cm

Verzinkt
Hoogte: 101 cm

Lastspindel 130

21,3 582651000

Verlängerung Eurex 60 2,00m

13,0 582711000

Lastspindel 130

Verzinkt
Hoogte: 173 cm

Koppelstuk Eurex 60

8,6 582652000

Kupplungsstück Eurex 60
Aluminium
Lengte: 100 cm
Diameter: 12,8 cm

Vorkkop Eurex 60

2,9 582656000

Gabelkopf Eurex 60

Verzinkt
Lengte: 22 cm
Breedte: 20 cm
Hoogte: 12 cm
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[kg]

Vierwegkop Eurex 60

Art.-nr.

4,5 582655000

Vierwegkopf Eurex 60

[kg]
Lange armschoor 340 voor prefabelement

Justierstütze Eurex 60 550

18,2 588296000

Justierstütze 340 für Fertigteile

Verzinkt
Lengte: 190 - 341 cm

Verzinkt
Lengte: 25 cm
Breedte: 21 cm
Hoogte: 21 cm

Lange armschoor Eurex 60 550

Art.-nr.

42,5 582658000

Blauw gepoedercoat
Aluminium
Lengte: 343 - 553 cm

Lange armschoor 540 voor prefabelement

33,3 588297000

Justierstütze 540 für Fertigteile

Verzinkt
Lengte: 309 - 550 cm

Universele sleutel

3,7 582768000

Universal-Lösewerkzeug

Kolomkop Eurex 60 Top50

Verzinkt
Lengte: 75,5 cm

7,1 582665000

Stützenkopf Eurex 60 Top50

Verzinkt
Hoogte: 50 cm

Afneembare driepoot 1,20m
Verbindingsstuk Eurex 60

3,9 582657000

Verbindungsstück Eurex 60

Verzinkt
Hoogte: 120 cm
Leveringstoestand: ingeklapt

Verzinkt
Lengte: 15 cm
Breedte: 15 cm
Hoogte: 30 cm

Lange armschoorvoet Eurex 60
Justierstützenfuß Eurex 60

8,5 582660000

Verzinkt
Lengte: 31 cm
Breedte: 12 cm
Hoogte: 33 cm

Draaibare boutkoppeling 48mm Eurex 60
Drehkupplung 48mm Eurex 60

20,7 586145000

Stützbein 1,20m

Doka express anker 16x125mm
Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

Verzinkt
Lengte: 18 cm
De montagehandleiding volgen!

1,0 582654000

Verzinkt
Sleutelmaat: 22 mm

Doka Express veer 16mm

0,009 588633000

Doka-Coil 16mm

Verzinkt
Diameter: 1,6 cm
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Montageplatform 60/60cm
Montageplatform 60/100cm
Montageplatform 60/150cm
Montageplatform 60/175cm
Montageplatform 60/200cm
Montageplatform 60/250cm
Montageplatform 60/300cm
Gerüstbelag

Productoverzicht
[kg]

Art.-nr.

6,1
9,5
13,6
15,5
17,8
22,2
26,2

582330500
582306500
582307500
582332500
582308500
582309500
582310500

Staxo zijleuning 100
Staxo zijleuning 150
Staxo zijleuning 175
Staxo zijleuning 200
Staxo zijleuning 250
Staxo zijleuning 300
Staxo-Seitengeländer

Gerüstbelag mit Durchstieg

9,5
13,8
15,5
17,7
20,8
26,3

582311500
582312500
582333500
582313500
582314500
582315500

Aluminium

Montageplatform 30/100cm
Montageplatform 30/150cm
Montageplatform 30/200cm
Montageplatform 30/250cm
Montageplatform 30/300cm

7,4
10,6
13,5
16,4
19,5

Gerüstbelag

Art.-nr.

17,5
20,0
23,2
24,1
27,5
31,1

582317500
582318500
582331500
582319500
582320500
582321500

Verzinkt
Hoogte: 152 cm

Aluminium

Montageplatform 60/100cm met mangat
Montageplatform 60/150cm met mangat
Montageplatform 60/175cm met mangat
Montageplatform 60/200cm met mangat
Montageplatform 60/250cm met mangat
Montageplatform 60/300cm met mangat

[kg]

582231000
582232000
582234000
582235000
582236000

Verbindingspen met borging 16mm
Federbolzen 16mm

0,25 582528000

Verzinkt
Lengte: 15 cm

Steigerbuis 48,3mm 1,00m
Steigerbuis 48,3mm 1,50m
Steigerbuis 48,3mm 2,00m
Steigerbuis 48,3mm 2,50m
Steigerbuis 48,3mm 3,00m
Steigerbuis 48,3mm 3,50m
Steigerbuis 48,3mm 4,00m
Steigerbuis 48,3mm 4,50m
Steigerbuis 48,3mm 5,00m
Steigerbuis 48,3mm 5,50m
Steigerbuis 48,3mm 6,00m
Steigerbuis 48,3mm .....m

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

Gerüstrohr 48,3mm

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

Verzinkt

Verzinkt

Staxo 100 plint

5,5 582329000

Staxo 100-Fußwehr

Draaikoppeling 48/76mm

1,9 582563000

Draaibare koppeling 48mm

1,5 582560000

Übergangsdrehkupplung 48/76mm
Verzinkt
Sleutelmaat: 22 mm

Verzinkt
Lengte: 131 cm
Hoogte: 15 cm
Drehkupplung 48mm

Staxo 100 uitstijving 1,00m
Staxo 100 uitstijving 1,50m

Verzinkt
Sleutelmaat: 22 mm

6,1 582348000
9,0 582349000

Staxo 100-Belagstrebe

Verzinkt
Sleutelmaat: 22 mm

Haakse koppeling 48mm

1,2 682004000

Normalkupplung 48mm

Verzinkt
Sleutelmaat: 22 mm

Staxo leuninguiteinde

10,5 582316000

Staxo-Stirngeländer

Verzinkt
Lengte: 140 cm
Hoogte: 152 cm

Koppeling met kipsluiting 60mm
Zapfenkupplung 60mm

1,0 582546000

Verzinkt
Sleutelmaat: 22 mm
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[kg]

Spanbeugel 8

Art.-nr.

2,7 582751000

Spannbügel 8

[kg]
Verplaatsingsstaaf 15,0

1,9 586074000

Umsetzstab 15,0

Blauw gelakt
Hoogte: 57 cm
De gebruikshandleiding volgen!

Verzinkt
Breedte: 19 cm
Hoogte: 46 cm
Sleutelmaat: 30 mm

Kepergordinganker rechts
Kepergordinganker links

Art.-nr.

0,09 582521000
0,09 582522000

Sparrenpfettenanker

Jochplaat 15,0

Verzinkt
Lengte: 17 cm

Leuningstaander 1,50m

Verzinkt
Lengte: 17 cm
Breedte: 12 cm
Hoogte: 11 cm

12,4 582754000

Geländer 1,50m

1,8 586073000

Jochplatte 15,0

Afspanning voor ondersteuning

Verzinkt

Abspannung für Traggerüste

11,6 582795000

Verzinkt
Blauw gelakt

Leuningstaander S

11,5 580470000

Schutzgeländerzwinge S
Verzinkt
Hoogte: 123 - 171 cm

Afspan-gordingverbinder WS10

2,7 582756000

Abspann-Riegelverbinder WS10

Verzinkt
Lengte: 46,7 cm

Spindellasplaat T

3,1 584371000

Spindellasche T

Inschuifleuning T 1,80m

Verzinkt
Breedte: 20 cm
Hoogte: 25 cm

17,7 584373000

Einschubgeländer T 1,80m

Verzinkt

Kombi-ankerstop R20/25

0,003 588180000

Kombi Ankerstopfen R20/25

Blauw
Diameter: 3 cm

Staxo 100 montagegalg 40kg

7,5 582328000

Staxo 100-Montagegalgen 40kg

Plinthouder T 1,80m

Verzinkt
Hoogte: 258 cm
De gebruikshandleiding volgen!

0,53 584392000

Fußwehrhalter T 1,80m

Verzinkt
Hoogte: 13,5 cm

Steigerbuisaansluiting

0,27 584375000

Gerüstrohranschluss

Verzinkt
Hoogte: 7 cm

Staxo 100 galgkoord 40kg 30m
Staxo 100-Aufzugsseil 40kg 30m
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Productoverzicht
[kg]

Staxo 100 kaderbevestigingslus 40cm
Staxo 100-Anschlagseil 40cm

Art.-nr.

0,31 582345000

[kg]
Ontkistingswagen TG

Art.-nr.

168,0 582778000

Hubwagen TG

Verzinkt
Lengte: 99 cm
Breedte: 152 cm
Hoogte: 148 cm
De gebruikshandleiding volgen!

Ontkistingsvijzel 70

31,0 582779000

Zahnstangenwinde 70

Blauw gelakt
Hoogte: 126 cm
De gebruikshandleiding volgen!

Omzetapparaat TG voor stapelpallet
Umsetzgerät TG für Stapler

Ontkistingsvijzel 125

Verzinkt
Lengte: 60 cm
Breedte: 113 cm
Hoogte: 52 cm
De gebruikshandleiding volgen!

63,8 582780000

Zahnstangenwinde 125

Blauw gelakt
Hoogte: 189 cm
De gebruikshandleiding volgen!

Gording uni WS10 Top50 2,00m

38,9 580007000

Pasbout 10cm

0,34 580201000

Mehrzweckriegel WS10 Top50 2,00m
Blauw gelakt

Staxo/d2 adapter

14,1 582781000

Staxo/d2-Adapter

Verbindungsbolzen 10cm
Verzinkt
Lengte: 14 cm

Blauw gelakt
Lengte: 37 cm
Breedte: 36 cm
Hoogte: 36 cm

Borgveer 5mm

0,05 580204000

Federvorstecker 5mm

Rubber wiel

34,5 582573000

Vollelastikrad

83,0 582797000

Verzinkt
Lengte: 13 cm

Blauw gelakt
Hoogte: 45 cm

Afneemautomaat Fix-De-Fix 3150kg

27,0 586014000

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg
De gebruikshandleiding volgen!

Wiel 15kN

33,0 582575000

Schwerlastrad 15kN
Blauw gelakt
Hoogte: 41 cm

Transport wielstel

5,0 582558000

Zweirad-Transportroller
Blauw gelakt
Breedte: 57 cm
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[kg]

Art.-nr.

Trappentoren 250

[kg]
Ankerschoen voor trappentoren

3,4 582680000

Ankerschuh für Treppenturm

Alu trapboom 250

Verzinkt
Lengte: 22 cm
Breedte: 12 cm
Hoogte: 22 cm

33,2 582670000

Alu-Treppenlauf 250

Art.-nr.

Aluminium
Lengte: 263 cm
Breedte: 80 cm
Hoogte: 112 cm

Konusschroef B 7cm

0,86 581444000

Konusschraube B 7cm

Rood
Lengte: 10 cm
Diameter: 7 cm
Sleutelmaat: 50 mm

Binnenleuningstaander 250

7,0 582671000

Innengeländer 250

Verzinkt
Hoogte: 155 cm

Transportmateriaal
Doka stapelrek Staxo/Aluxo

64,6 582783000

Doka-Traggerüstpalette

Verzinkt
Lengte: 180 cm
Breedte: 120 cm
Hoogte: 29 cm
De gebruikshandleiding volgen!

Buitenleuningstaander 250

19,5 582672000

Außengeländer 250

Verzinkt
Lengte: 255 cm
Hoogte: 111 cm

Doka traliebox 1,70x0,80m

87,0 583012000

Doka-Gitterbox 1,70x0,80m

Verzinkt
Hoogte: 113 cm
De gebruikshandleiding volgen!

Podestleuning 250

6,3 582673000

Podestgeländer 250

Verzinkt
Lengte: 160 cm
Hoogte: 48 cm

Doka galva container 1,20x0,80m

Instapadapter 250

12,6 582674000

Einstiegsadapter 250

75,0 583011000

Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80m
Verzinkt
Hoogte: 78 cm
De gebruikshandleiding volgen!

Verzinkt
Hoogte: 238 cm

Galva container tussenschot 0,80m
Galva container tussenschot 1,20m

3,7 583018000
5,5 583017000

Mehrwegcontainer Unterteilung

Houten delen geel gelazuurd
Stalen delen verzinkt

Instaplangsprofiel 250

36,5 582675000

Einstiegsgeländer 250

Verzinkt
Lengte: 255 cm
Hoogte: 117 cm
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Productoverzicht
[kg]

Doka stapelpallet 1,55x0,85m
Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

Art.-nr.

[kg]

Art.-nr.

42,0 586151000

Verzinkt
Hoogte: 77 cm
De gebruikshandleiding volgen!

Doka stapelpallet 1,20x0,80m
Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m

39,5 583016000

Verzinkt
Hoogte: 77 cm
De gebruikshandleiding volgen!

Doka onderdelenbox

106,4 583010000

Doka-Kleinteilebox

Houten delen geel gelazuurd
Stalen delen verzinkt
Lengte: 154 cm
Breedte: 83 cm
Hoogte: 77 cm
De gebruikshandleiding volgen!

Aanklemwiel B

33,6 586168000

Anklemm-Radsatz B
Blauw gelakt

Klemriem 50

3,1 586156000

Stapelgurt 50

Blauw gepoedercoat
Levereenheid: 2 stuks
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Staxo 100 – de extreem sterke en snelle
ondersteuning van staal, met geïntegreerde veiligheid.
Staxo 100 is uiterst robuust, snel monteerbaar en veelzijdig in gebruik.
Bovendien beschikt de ondersteuning over een omvangrijk veiligheidspakket
en een extreem hoge draagvermogen van tot 97 kN/paal.
De ondersteuning Staxo 100 kunt u huren, leasen of kopen.
Bij elk Doka-filiaal in uw buurt.
Ons gewoon even bellen!

Hoofdfabriek van de Dokagroep te Amstetten







Doka internationaal
Doka GmbH
Josef Umdasch Platz 1
A 3300 Amstetten/Oostenrijk
Telefoon: +43 (0)7472 605-0
Telefax: +43 (0)7472 64430
E-Mail: info@doka.com
www.doka.com

Nederland

België

Verdere vestigingen en
vertegenwoordigingen:

Doka Nederland BV
Longobardenweg 11
NL 5342 PL Oss
Telefoon: (0412) 65 30 30
Telefax: (0412) 65 30 31
E-Mail: Nederland@doka.com

NV Doka SA
Handelsstraat 3
B 1740 Ternat
Telefoon: (02) 582 02 70
Telefax: (02) 582 29 14
E-Mail: Belgium@doka.com
www.doka.be

Algerijë
Bahrain
Brazilië
Bulgarije
Canada
Chili
China
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Groot-Brittanië
Hongarije
Ierland
Indië
Iran
Ijsland
Israël
Italië

Japan
Jordanië
Kasachstan
Korea
Kroatië
Koeweit
Letland
Libanon
Litouwen
Luxemburg
Mexico
Nederland
Nieuw-Zeeland
Noorwegen
Oekraïne
Panama
Polen
Portugal
Qatar
Roemenië
Rusland

Saoedi-Arabië
Senegal
Servië
Singapore
Slowakije
Slovenië
Spanje
Taiwan
Thailand
Tsjechië
Tunesië
Turkije
USA
Verenigde
Arabische
Emiraten
Viëtnam
Wit Rusland
Zuid-Afrika
Zweden
Zwitserland
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