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Inleiding
Fundamentele veiligheidsinstructies

Gebruikersgroepen

 ▪ Dit document is bedoeld voor de personen die met 
het beschreven Doka-product/systeem werken, en 
bevat informatie over de standaarduitvoering van de 
opbouw en 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, tekeningen 
enz.) voorhanden en actueel zijn, bekendgemaakt 
zijn en op de plaats van inzet door de gebruikers 
geraadpleegd kunnen worden.

 ▪ Doka beschrijft in deze technische documentatie en 
op de bijbehorende toepassingsschema’s voor 
bekistingen een aantal veiligheidsmaatregelen voor 
het gebruik van de Doka-producten in de 
voorgestelde toepassingsgevallen.  
De gebruiker is in elk geval verplicht ervoor te zorgen 
dat de nationale wetten, normen en voorschriften in 
het complete project worden nageleefd en dat, 
indien nodig, extra of andere adequate 
veiligheidsmaatregelen worden getroffen.

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

 ▪ Dit document kan ook als algemeen geldende 
montage- en gebruikshandleiding dienen of in een 
bouwplaatsspecifieke montage- en 
gebruikshandleiding worden geïntegreerd.

 ▪ De in deze documenten resp. app getoonde 
afbeeldingen, animaties en video’s zijn deels 
montagetoestanden en daarom 
veiligheidstechnisch niet altijd volledig.
Eventueel in deze afbeeldingen, animaties en 
video’s niet getoonde veiligheidsvoorzieningen 
dienen volgens de desbetreffend geldende 
voorschriften door de klant te worden gebruikt.

 ▪ Verdere veiligheidsinstructies en speciale 
waarschuwingen zijn in de verschillende 
hoofdstukken opgenomen!

Planning

 ▪ 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.

Voorschriften/arbeidsveiligheid

 ▪ Voor de veiligheidstechnische toepassing van onze 
producten moeten de in de betreffende staten en 
landen geldende wetten, normen en voorschriften 
voor de arbeidsveiligheid en andere 
veiligheidsvoorschriften altijd in de op dat ogenblik 
geldende versie in acht worden genomen.

 ▪ Na de val van een persoon of voorwerp tegen of in 
het veiligheidsheksysteem en bijbehorend 
toebehoren mag de betreffende 
veiligheidsrugwering pas verder worden gebruikt, 
nadat deze door een deskundige werd 
gecontroleerd.
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Voor alle fasen van gebruik geldt

 ▪ De klant dient te garanderen dat de montage en 
demontage, de verplaatsing en het juiste gebruik van 
het product in overeenstemming met de geldende 
wetten, normen en voorschriften plaatsvinden onder 
leiding en toezicht van vakkundige personen. 
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 
documentatie. 

 ▪ De stabiliteit en het draagvermogen van alle 
bouwdelen en eenheden dienen in elke bouwfase 
gegarandeerd te zijn!

 ▪ Uitkragingen, compensaties enz. mogen pas worden 
betreden, nadat passende maatregelen voor de 
stabiliteit werden getroffen (bijv. door afspanningen).

 ▪ 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.

 ▪ Vuur en open vlam zijn in de buurt van de bekisting 
niet toegestaan. Verwarmingsapparaten zijn alleen 
bij vakkundig gebruik op voldoende afstand van de 
bekisting toegestaan.

 ▪ De klant moet rekening houden met alle 
weersomstandigheden aan het materiaal zelf en bij 
het gebruik en de opslag van het materiaal (bijv. 
gladde oppervlakken, slipgevaar, invloed van de 
wind enz.) en dient hierbij vooruitziende 
maatregelen te treffen om het materiaal en de 
omgeving te beveiligen en de werknemers te 
beschermen.

 ▪ 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 aangehaald te 
worden.

 ▪ Het lassen en verhitten van Doka-producten, met 
name verankerings-, ophang-, verbindings-, gegoten 
onderdelen enz., is ten strengste verboden.
Lassen van deze onderdelen leidt bij de materialen 
tot een belangrijke structuurverandering. Deze heeft 
een enorme invloed op de breukbestendigheid en 
vormt een hoog veiligheidsrisico.
Het afkorten van afzonderlijke centerpennen met 
doorslijpschijven voor metaal is toegestaan (warmte-
inbreng alleen aan het einde van de centerpen), 
maar men dient erop te letten dat de vonkenregen 
geen andere centerpennen verhit en daardoor 
beschadigt.
Alleen artikelen die in de Doka-documenten 
uitdrukkelijk als zodanig zijn aangegeven, mogen 
worden gelast.

Montage

 ▪ Alvorens het materiaal/systeem te gebruiken, dient 
de klant te controleren of het zich in goede staat 
bevindt. Beschadigde, vervormde en door slijtage, 
corrosie of verrotting (bijv. schimmelvorming) 
verzwakte onderdelen mogen in geen geval worden 
gebruikt.

 ▪ Een gebruik van onze veiligheids- en 
bekistingssystemen in combinatie met die van 
andere fabrikanten houdt risico’s in die tot 
gezondheids- en materiële schade kunnen leiden, 
en vereist daarom een afzonderlijke controle door de 
gebruiker.

 ▪ De montage dient in overeenstemming met de 
geldende wetten, normen en voorschriften te worden 
uitgevoerd door vakkundige medewerkers van de 
klant, waarbij eventuele keuringsplichten in acht 
moeten worden genomen.

 ▪ Veranderingen aan Doka-producten zijn niet 
toegestaan en vormen een veiligheidsrisico.

Bekisten

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

Beton storten

 ▪ De toelaatbare betondruk in acht nemen. Te hoge 
beton stortsnelheden leiden tot een overbelasting 
van de bekistingen, veroorzaken grotere doorbui- 
gingen en eventuele beschadigingen.

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!
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Transporteren, stapelen en opslaan

 ▪ Neem alle geldende, landspecifieke voorschriften 
voor het transport van bekistingen en steigers in 
acht. Bij systeembekistingen moeten de opgegeven 
Doka-aanslagmiddelen verplicht worden gebruikt.
Indien het type aanslagmiddel in dit document niet 
gedefinieerd is, moet de klant aanslagmiddelen 
gebruiken die voor de betreffende toepassing 
geschikt zijn en die aan de voorschriften voldoen.

 ▪ Bij het verplaatsen dient erop gelet te worden dat de 
verplaatsingseenheid en de onderdelen ervan de 
optredende krachten kunnen opnemen.

 ▪ Verwijder losse onderdelen of beveilig deze tegen 
schuiven en vallen!

 ▪ Bij het verplaatsen van bekistingen of toebehoren 
met de kraan mogen geen personen worden 
meegevoerd, bijv. op werkvloeren of in 
transportmateriaal.

 ▪ Alle bouwdelen moeten veilig worden opgeslagen, 
waarbij de speciale Doka-instructies in de 
desbetreffende hoofdstukken van dit document in 
acht dienen te worden genomen!

Onderhoud

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

Overige

De gewichtsaanduidingen zijn gemiddelden op basis 
van nieuw materiaal en kunnen vanwege 
materiaaltoleranties afwijken. Daarnaast kunnen de 
gewichten ook verschillen door verontreiniging, vocht 
enz.
Wijzigingen in het kader van de technische 
ontwikkeling zijn voorbehouden.

Eurocodes bij Doka

De in de Doka-documenten vermelde toelaatbare 
waarden (bijv.: Ftoel = 70 kN) zijn geen opgegeven 
waarden (bijv.: Frd = 105 kN)!
 ▪ Voorkom in elk geval verwisseling!
 ▪ In de Doka-documenten worden nog altijd de 

toelaatbare waarden aangegeven. 
De volgende partiële veiligheidscoëfficiënten werden 
toegepast:
 ▪ γF = 1,5
 ▪ γM, hout = 1,3
 ▪ γM, staal = 1,1
 ▪ kmod = 0,9
Hiermee kunnen alle opgegeven waarden voor een 
EC-berekening uit de toelaatbare waarden worden 
berekend.

Symbolen

In dit document worden de volgende symbolen 
gebruikt:

GEVAAR
Deze instructie waarschuwt voor een 
extreem gevaarlijke situatie die bij niet-
naleving van de instructie tot de dood of 
ernstig, onherstelbaar letsel leidt.

WAARSCHUWING
Deze instructie waarschuwt voor een 
gevaarlijke situatie die bij niet-naleving van 
de instructie tot de dood of ernstig, 
onherstelbaar letsel kan leiden.

VOORZICHTIG
Deze instructie waarschuwt voor een 
gevaarlijke situatie die bij niet-naleving van 
de instructie tot licht, herstelbaar letsel kan 
leiden.

OPMERKING
Deze instructie waarschuwt voor situaties 
die bij niet-naleving van de instructie tot 
defecten of materiële schade kunnen leiden.

Instructie 
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.
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Doka-diensten

Ondersteuning in elke projectfase

 ▪ Gegarandeerd projectsucces door producten en 
diensten uit één hand.

 ▪ Deskundige ondersteuning van de planning tot en 
met de montage direct op de bouwplaats.

Prestatiegericht in alle projectfasen

Projectbegeleiding van begin af aan
Elk project is uniek en vereist individuele oplossingen. 
Het Doka-team ondersteunt u bij de 
bekistingswerkzaamheden met advies-, plannings- en 
andere diensten ter plaatse, om u te helpen uw project 
doeltreffend en veilig te realiseren. Doka ondersteunt 
u met individueel advies en opleidingen op maat.

Efficiënte planning voor een betrouwbaar 
projectverloop
Efficiënte bekistingsoplossingen kunnen slechts 
rendabel worden ontwikkeld, indien men de 
projecteisen en bouwprocessen begrijpt. Dit vormt de 
basis van Doka’s engineeringdiensten.

Met Doka bouwprocessen optimaliseren
Doka biedt speciale tools, die u helpen de processen 
transparant te organiseren. Zo wordt het betonstorten 
versneld, het voorraadbeheer geoptimaliseerd en de 
bekistingsplanning efficiënter gemaakt.

Speciale bekisting en montage ter plaatse
Als aanvulling op de systeembekistingen biedt Doka 
ook speciale bekistingseenheden op maat. Bovendien 
monteert speciaal opgeleid personeel de 
ondersteuningen en bekistingen op de bouwplaats.

Beschikbaarheid just in time
Voor de tijd- en kostenefficiënte afhandeling van een 
project is de beschikbaarheid van de bekisting een 
essentiële factor. Via een wereldwijd logistiek netwerk 
worden de benodigde bekistingshoeveelheden op het 
afgesproken tijdstip afgeleverd.

Verhuur- en materiaalservice
Bekistingsmateriaal kan projectspecifiek worden 
gehuurd uit de Doka-verhuurparken, die over een 
grote capaciteit beschikken. Zowel het materiaal van 
de klant zelf als het bij Doka gehuurde materiaal wordt 
in de Doka-materiaalservice gereinigd en 
gerepareerd.

Offerte Werkvoorberei
ding Bouwuitvoering Projectafsluitin

g

Engineering
 ▪ Inzettekening
 ▪ Faseplanning
 ▪ Structuurmodel/3D-planning
 ▪ Montageplannen
 ▪ Statische berekening
 ▪ Concremote

Advies en opleiding
 ▪ Projectbehandeling op de bouwplaats
 ▪ Bouwplaatsinstructeurs
 ▪ Training en consulting

Procesoptimalisatie
 ▪ Concremote
 ▪ myDoka
 ▪ Planningssoftware
 ▪ Opslagplaatsbeheer

Prefabricatieservice en montage
 ▪ Prefabricatieservice
 ▪ Voormontage van de 

bekisting op de bouwplaats

Logistiek
 ▪ Transportorganisatie en vracht

Verhuur- en materiaalservice
 ▪ Verhuurservice
 ▪ Retour van bekistingen
 ▪ Materiaalservice & vaste 

servicetarieven

upbeat construction 
digital services for higher productivity
Van de planning tot en met de 
bouwbeëindiging – met upbeat construction 
willen wij de bouw vooruithelpen en met al 
onze digitale diensten de motor voor 
productiever bouwen zijn. Ons digitale 
portfolio bestrijkt het hele bouwproces en 
wordt voortdurend uitgebreid. Meer informatie 
over onze speciaal ontwikkelde oplossingen 
vindt u op doka.com/upbeatconstruction.

https://www.doka.com/upbeatconstruction
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Systeembeschrijving

Ondersteuning Staxo 40- Het 
ergonomische 
ondersteuningssysteem voor de 
hoogbouw

Eenvoudig gebruik

voor snel werken
Uitstekende ergonomie door
 ▪ laag gewicht van de afzonderlijke onderdelen
 ▪ ergonomisch geoptimaliseerde kadergeometrie
 ▪ weinig systeemonderdelen
 ▪ logische montagevolgorde

Hoge rendabiliteit

bij alle ondersteuningswerkzaamheden in de 
hoogbouw
Ongeëvenaard rendabel door
 ▪ snelle werkmethode
 ▪ kraantijdbesparende opbouw
 ▪ geoptimaliseerde materiaalinzet dankzij flexibele 

afstanden tussen de kaders

 ▪ doorgangsmogelijkheid voor snel werken in de 
ondersteuning en onder de bovenconstructie

Maximale veiligheid

ook bij grote ondersteuningshoogten
Veilige opbouw en demontage door
 ▪ vaste aanslagpunten voor de persoonlijke 

veiligheidsuitrusting tegen vallen
 ▪ uitlichtvaste montageplatforms
 ▪ volledig dichte montagevloeren
 ▪ consoles voor een optimale beveiliging van de 

vloerrand

Toepassingsgebieden

 ▪ in de hoogbouw (bijv. lobby’s van hotels)
 ▪ bij geringe vloerbelastingen
 ▪ het draagvermogen van Staxo 40 (tot 45 kN per 

paal) is geoptimaliseerd voor bovenconstructies met 
dubbele hoofdbalken H20

 ▪ ideaal bruikbaar voor vloerhoogten van meer dan 
4 m

 ▪ voor veilige ondersteuning aan de vloerrand
 ▪ bij geringe belastingen in de ondergrondse bouw 

(bijv. kraagplaten van bruggen)

Het doorgangssysteem en de volledig dichte werkvloeren maken snel en veilig werken in de ondersteuning en onder de bovenconstructie mogelijk.

98024-301-01
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Systeemoverzicht

a ... Afstanden tussen de kaders = 100 / 150 / 175 / 200 / 250 / 300 cm
b ... Kaderbreedte = 150 cm (niet compatibel met de 
ondersteuningen d2, d3, Staxo en Staxo 100)

De systeemonderdelen van Staxo 40

Kopstukken (A) 

Staxo 40-kader (B) 

A Kopspindel
B Staxo 40-kader
C Diagonaalkruis
D Voetspindel
E Montageplatform 30/...cm
F Montageplatform 60/...cm met mangat

a

b

B

A

E

F

C

C

D

Staxo 40 
vierwegkopspin

del 30cm

Staxo 40 
vierwegkopspin

del 70cm

Staxo 40 
kopspindel 

30cm

Staxo 40 
kopspindel 

70cm

Bovenste hoogte-instelspindel voor ondersteuningen. Als steun en 
hoogteverstelling van de bovenconstructie. 

Het gebruik van één of twee 
Doka-dragers H20 is naar keuze 

mogelijk.

Voor het dragen van stalen 
profielen (bijv. gordingen uni of 
gordingen van de Dokamatic 

tafels).

 De hoofdbalken worden tegen 
kantelen beveiligd.

Staxo 40-kader 1,80 
m

Staxo 40-kader 1,20 
m

Staxo 40-kader 0,90 
m

Thermisch gegalvaniseerde stalen kaders.

98024-299-01

98024-298-01

98024-300-01
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Diagonaalkruisen (C) Voetstukken (D) 

Montageplatforms (E) 

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)

Naam Gekleurde clip Kerven
Diagonaalkruis 9.100 groen —
Diagonaalkruis 9.150 rood —
Diagonaalkruis 9.175 lichtgroen —
Diagonaalkruis 9.200 blauw —
Diagonaalkruis 9.250 geel —
Diagonaalkruis 9.300 oranje —

Diagonaalkruis 12.100 groen 1
Diagonaalkruis 12.150 rood 1
Diagonaalkruis 12.175 lichtgroen 1
Diagonaalkruis 12.200 blauw 1
Diagonaalkruis 12.250 geel 1
Diagonaalkruis 12.300 oranje 1
Diagonaalkruis 18.100 groen 3
Diagonaalkruis 18.150 rood 3
Diagonaalkruis 18.175 lichtgroen 3
Diagonaalkruis 18.200 blauw 3
Diagonaalkruis 18.250 geel 3
Diagonaalkruis 18.300 oranje 3

Hoofdregel

Voor het borgen van de geometrie moeten 
horizontale diagonaalkruizen 12.xxx of schuifstijve 
vloeren worden ingebouwd:
 ▪ in de eerste en laatste sectie
 ▪ om de 10 m
 ▪ ertussen naargelang nodig, bijv. bij 

- horizontale houder van de toren (ook tijdelijk)
- overdracht van lokale lasten (bijv. uit consoles 

of uit het bevestigen van de toren aan de kraan 
bij liggende opbouw)

G

H

98024-205-01

C

Staxo 40 voetspindel 30cm Staxo 40 voetspindel 70cm

Montageplatform 30/...cm Montageplatform 60/...cm met 
mangat

Stalen montageplatforms voor 
het bouwen van veilige 

montagevloeren.

Aluminium-houten 
montageplatforms met 

zelfsluitend deksel voor het 
bouwen van veilige 
montagevloeren.

Geïntegreerde uitlichtbeveiliging
Breedte: 30 cm Breedte: 60 cm

Lengte: 100 / 150 / 175 / 200 / 250 / 300 cm

Toelaatbare niet-permanente belasting: 1,5 kN/m2 
(150 kg/m2)
Belastingsklasse 2 volgens EN 12811-1:2003
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Staxo 40 in detail

Kenmerken van de Staxo 40-kaders

Slechts 24,5 kg, 18,0 kg of 15,0 kg naargelang het 
kadertype.

Ergonomie

Ergonomische vorm – daarom gemakkelijk dragen in 
het zwaartepunt van het kader mogelijk

Kaderondersteuning met 
doorgangsmogelijkheid door omkeren van de 
kaders

Door de kaders om te keren, ontstaat een voldoende 
doorgangshoogte voor veilig werken in de 
ondersteuning en onder de bovenconstructie.

Staxo 40-kader 1,80m 

Staxo 40-kader 1,20m en 0,90m 

Kader 1,80 m
Kader 1,80m

bovenste kader 
omgekeerd

Kader 1,20m
bovenste kader 

omgekeerd

98024-207-01

98024-207-02

98024-219-01

1.
70

m

98024-219-02

2.
00

m

98024-219-03

2.
00

m
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Borgpin

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

 ▪ werkt in beide richtingen, ook bij omgekeerde kaders
 ▪ borgt de diagonaalkruizen ook bij liggende opbouw 

en aan de eronder liggende palbouten van het kader

Aanslagpunten voor de persoonlijke 
veiligheidsuitrusting tegen vallen

gesloten open

98
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98024-240-04

WAARSCHUWING
➤Op de minimale hoogte van het aanslagpunt 

letten, omdat anders niet voldoende vrije 
ruimte voor het opvangen van de vallende 
persoon beschikbaar is.

➤Het gebruik van een persoonlijke 
veiligheidsuitrusting tegen vallen evalueren 
als onderdeel van een risicobeoordeling. De 
stabiliteit van de ondersteuning controleren.

Toegestaan op een willekeurige plaats aan de diagonaalbuis van het 
kader.

Verboden aan de geïntegreerde universele beugel.

98024-328-02
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Flexibele aansluitmogelijkheden van 
koppelingen

Aan de verticale buis – Staxo 40-kader 1,80m

a ... max. 25 cm (hierbij wordt de max. afstand van 16 cm van het 
knooppunt van de systeemlijnen volgens EN 12812 nageleefd)

Staxo 40-kader 1,20m en 0,90m 

a ... max. 25 cm (hierbij wordt de max. afstand van 16 cm van het 
knooppunt van de systeemlijnen volgens EN 12812 nageleefd)

Aan het horizontale profiel – bij alle kadertypen

a ... 34 cm
b ... 11 cm

Aan de kop- en voetspindels

Bij de 70 cm lange kop- en voetspindels kunnen aan 
het draadloze buisstuk draaibare koppelingen 48mm of 
haakse koppelingen 48mm worden bevestigd.

Verder kan bij alle 70 cm lange kop- en voetspindels 
een halve boutkoppeling 48mm 95 aan de gaten van 
het buisstuk worden gemonteerd.

A Draaibare koppeling 48mm of haakse koppeling 48mm

A Draaibare koppeling 48mm of haakse koppeling 48mm

98024-209-01

A

A

a
a

98024-209-02

A

a
a

B Halve boutkoppeling 48mm 95

Staxo 40 
vierwegkopspindel 

70cm
Staxo 40 kopspindel 

70cm
Staxo 40 voetspindel 

70cm

A Draaibare koppeling 48 mm of haakse koppeling 48 mm
B Steigerbuis 48,3mm

LET OP
Dimensionering van in kruisverband 
geschoorde spindels, zie typeblad.

98024-233-01

B

a

b
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Verbinding van de kaders

Staxo 40-koppelstuk

Het op elkaar zetten van de kaders gebeurt via het 
Staxo 40-koppelstuk met geïntegreerde 
aanslagschijf. 
Door de lange overlapping van 15 cm zijn bij de 
staande montage en demontage van de kaders geen 
aanvullende steekbevestigingen noodzakelijk.

Een trekvaste verbinding met Staxo 40-
buisconnectoren D48,3mm is noodzakelijk
 ▪ bij liggende montage
 ▪ bij verplaatsing met de kraan
 ▪ als op de toren krachten inwerken die een 

trekbelasting veroorzaken

Beveiliging van de spindels tegen uittrekken

Staxo 40-spindelbeveiliging (E)

Een trekvaste verbinding met Staxo 40-
buisconnectoren is noodzakelijk
 ▪ bij liggende montage
 ▪ bij verplaatsing met de kraan
 ▪ als op de toren krachten inwerken die een 

trekbelasting veroorzaken

Opbouw vierkante torens

Toelaatbare trekkracht 11,7 kN

98
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98
02
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Toelaatbare trekkracht 5 kN

LET OP
Bij vierkante torens 150/150 cm de kader- en 
staanderniveaus binnen in een toren niet 
mengen!
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E

98024-214-01

E

98024-      -01305 98024-304-01
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Toepassingsvoorbeelden

In de hoogbouw, bijv. entrees Tafeleenheden

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

Randbalk

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

98024-239-01

A Ondersteuning
B Dokaflex
C Balkbekistingsconsole 20
D Inschuifleuning T 1,80m (optioneel met plinthouder T 1,80m), 

veiligheidsrugweersysteem XP, leuningstaander S of 
leuningstaander 1,50m

E Spanband 5,00 m
F Doka-expresanker 16x125 mm en Doka-expresveer 16mm

WAARSCHUWING
➤Bij langere uitkragingen de dragers tegen 

uitlichting borgen.

98024-234-01

980    -23  -0124 6

A B

C

D

E

F
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Balkondersteuningen

Veilige verkeerswegen aan de 
vloerrand

Met de Staxo 40 console 90cm en kantelbeveiliging 
van de toren bijv. met de lange armschoor.

Opnemen van beton druklasten, bijv. 
bij uitstekende vloeren

Met de Staxo 40-console voor het afleiden van de 
beton druklasten, gestut met een langearmschoor.
Kantelbeveiliging van de toren, bijv. met de lange 
armschoor.

98024-235-01

98024-262-01

98024-287-01
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Flexibele aanpassing aan het 
bouwwerk.

Extra kaderschijf

Onafhankelijk van het systeemraster kan een 
kaderschijf met steigerbuizen worden aangebouwd.

x ... traploos van 20 cm tot 150 cm

Combinatie met vloerstempels

A Kruisverband met steigerbuizen 48,3mm

Neem de dimensionering volgens de 
typekeuring ‘Ondersteuning Staxo 40’ in acht 
of vraag uw Doka engineer.

x
96615-227-01

A

A

9 -018024-341
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Aanpassing aan bouwplan, hoogte en last
Door de variabele afstanden tussen de kaders kunnen 
de afzonderlijke kaders naargelang de last dichter bij of 
verder van elkaar worden geplaatst.

Er wordt altijd slechts zo veel materiaal ingezet, als 
echt noodzakelijk is.

Bijv.: grote lasten – kleine afstanden tussen de kaders Bijv.: kleine lasten – grote afstanden tussen de kaders

Bouwplan Bouwplan

98024-222-01 98024-225-01

98024-222-02 9716-263-01
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Hoogtebereik en materiaalopstelling

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

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

Tabel A

In de materiaalkeuze zijn geen montageplatforms opgenomen.
1) Noodzakelijk als de ondersteuningseenheid met de kraan opgesteld of verplaatst wordt.

LET OP
 ▪ De minimumwaarden hmin. van tabel A 

gelden alleen, als in de onderste sectie altijd 
de grootst mogelijke kader wordt ingezet.

 ▪ Ontkistingsruimte van 6 cm in tabel A 
meegerekend!

 ▪ LK en LF zijn op de berekeningsdiagrammen 
afgestemd. Constructief zijn deels grotere 
uittreklengtes mogelijk – zie tabellen B en 
C.

h

hF h
L K

L F

L F

98024-330-01
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Variant 1
LK = max. 30 cm
LF = max. 30 cm

Variant 2
LK = max. 70 cm
LF = max. 70 cm
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h [m]
min. - max.

h [m]
min. - max.

1,20 1,37 - 1,79 4 4 2,07 - 2,59 4 4 — 2 — — 3 — — 8 —
1,80 1,97 - 2,39 4 4 2,16 - 3,19 4 4 — — 2 — 1 2 — 8 —
1,80 1,97 - 2,39 4 4 2,39 - 3,19 4 4 4 — — 4 2 — 4 8 8
2,10 2,27 - 2,69 4 4 2,46 - 3,49 4 4 2 2 — 2 4 — 4 8 8
2,40 2,57 - 2,99 4 4 2,76 - 3,79 4 4 — 4 — — 6 — 4 8 8
2,70 2,87 - 3,29 4 4 3,06 - 4,09 4 4 2 — 2 2 2 2 4 8 8
3,00 3,17 - 3,59 4 4 3,36 - 4,39 4 4 — 2 2 — 4 2 4 8 8
3,30 3,47 - 3,89 4 4 3,66 - 4,69 4 4 2 4 — 2 6 — 8 8 16
3,60 3,77 - 4,19 4 4 3,96 - 4,99 4 4 — — 4 — 2 4 4 8 8
3,90 4,07 - 4,49 4 4 4,26 - 5,29 4 4 2 2 2 2 4 2 8 8 16
4,20 4,37 - 4,79 4 4 4,56 - 5,59 4 4 — 4 2 — 6 2 8 8 16
4,50 4,67 - 5,09 4 4 4,86 - 5,89 4 4 2 — 4 2 2 4 8 8 16
4,80 4,97 - 5,39 4 4 5,16 - 6,19 4 4 — 2 4 — 4 4 8 8 16
5,10 5,27 - 5,69 4 4 5,46 - 6,49 4 4 2 4 2 2 6 2 12 8 24
5,40 5,57 - 5,99 4 4 5,76 - 6,79 4 4 — — 6 — 2 6 8 8 16
5,70 5,87 - 6,29 4 4 6,06 - 7,09 4 4 2 2 4 2 4 4 12 8 24
6,00 6,17 - 6,59 4 4 6,36 - 7,39 4 4 — 4 4 — 6 4 12 8 24
6,30 6,47 - 6,89 4 4 6,66 - 7,69 4 4 2 — 6 2 2 6 12 8 24
6,60 6,77 - 7,19 4 4 6,96 - 7,99 4 4 — 2 6 — 4 6 12 8 24
6,90 7,07 - 7,49 4 4 7,26 - 8,29 4 4 2 4 4 2 6 4 16 8 32
7,20 7,37 - 7,79 4 4 7,56 - 8,59 4 4 — — 8 — 2 8 12 8 24
7,50 7,67 - 8,09 4 4 7,86 - 8,89 4 4 2 2 6 2 4 6 16 8 32
7,80 7,97 - 8,39 4 4 8,16 - 9,19 4 4 — 4 6 — 6 6 16 8 32
8,10 8,27 - 8,69 4 4 8,46 - 9,49 4 4 2 — 8 2 2 8 16 8 32
8,40 8,57 - 8,99 4 4 8,76 - 9,79 4 4 — 2 8 — 4 8 16 8 32
8,70 8,87 - 9,29 4 4 9,06 - 10,09 4 4 2 4 6 2 6 6 20 8 40
9,00 9,17 - 9,59 4 4 9,36 - 10,39 4 4 — — 10 — 2 10 16 8 32
9,30 9,47 - 9,89 4 4 9,66 - 10,69 4 4 2 2 8 2 4 8 20 8 40
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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

Systeemafmetingen

Bij meerdere secties

Opmerking:
Minimale speling voor het ontkisten (kop + voet) in acht 
nemen! Bij vorkkop 5 cm, bij vierwegkop 15 cm.

Tabel B: Kopgedeelte

Waarden in cm  
Min.-waarden zonder ontkistingsspeling

Tabel C: voetgedeelte

Waarden in cm  
Min.-waarden zonder ontkistingsspeling

LET OP
Naargelang de statische constructie van de 
ondersteuning dienen geringere uittreklengtes 
te worden gepland. Details zie hoofdstuk  
“Dimensionering”.

Staxo 40 vierwegkopspindel 
30cm

Staxo 40 vierwegkopspindel 
70cm Staxo 40 kopspindel 30cm Staxo 40 kopspindel 70cm

Kader in de bovenste sectie Kader in de bovenste sectie
1,80 / 1,20 / 0,90 m 1,80 m 1,20 m 0,90 m 1,80 / 1,20 / 0,90 m 1,80 m 1,20 m 0,90 m

LK max. 30,0 70,0 70,0 70,0 30,0 70,0 70,0 70,0
LK min. 6,0 15,5 15,5 26,4 6,0 15,5 15,5 26,4

Staxo 40 voetspindel 30cm Staxo 40 voetspindel 70cm

Kader in de onderste sectie
1,80 m 1,20 m 0,90 m 1,80 m 1,20 m 0,90 m

LF max. 30,0 30,0 30,0 70,0 70,0 70,0
LF min. 6,0 6,0 6,0 15,4 15,4 26,3

L K
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Bij enkele sectie

Opmerking:
De min.-waarden LK en LF van de ingezette kop- en 
voetspindels zoals vermeld in de voorgaande tabellen 
kunnen voor afzonderlijke secties dikwijls niet worden 
bereikt.
Reden: De lengten van de ingezette voet- en 
kopspindels in het kader geven samen een grotere 
afmeting dan de kaderhoogte.

a b
Staxo 40-voetspindel 30cm 50,7 --
Staxo 40-voetspindel 70cm 100,5 --
Staxo 40-kopspindel 30cm -- 50,8
Staxo 40-kopspindel 70cm -- 100,7
Staxo 40-vierwegkopspindel 30cm -- 50,8
Staxo 40-vierwegkopspindel 70cm -- 100,7

98024-212-01

a
b
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Uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden met consoles

Staxo 40-console 90cm

Voorwaarden voor het gebruik

Montage

1) Toren tegen omvallen beveiligen (bijv. met 
langearmschoor).

2) Staxo 40-kaderversteviging 1,40m inbouwen, als 
het trek- of drukpunt van de console niet 
ondersteund is. 

3) Staxo 40-console 90cm boven aan de 
diagonaalbuis van het kader afsteken en borgen.
De onderste bouten tegen onbedoeld uitlichten 
aanbrengen en borgen.

➤Diagonaalkruizen 9.xxx tussen de consoles 
inbouwen en met pallen borgen

Uitbreiding met rugweerpaal XP 
1,20m

Uitbreiding met Staxo 40-
kopspindels/vierwegkopspindels

WAARSCHUWING
Kantelgevaar!
➤Vóór het opbouwen en gebruiken van de 

console de toren met lange armschoren of 
afspanningen tegen kantelen beveiligen.

LET OP
 ▪ Versteviging met Staxo 40-

kaderversteviging 1,40m is altijd 
noodzakelijk, als het trek- resp. drukpunt 
van de console niet ondersteund is.

 ▪ Door de geïntegreerde zwenkeenheid van 
de Staxo 40-kaderversteviging is ook het 
achteraf inbouwen in reeds opgebouwde 
toreneenheden mogelijk.

 ▪ Bij kaderafstanden van 1 m is het gebruik 
van Staxo 40 kaders 0,90m of 1,20m in 
combinatie met de Staxo 40 console 90cm 
niet mogelijk.

98024-263-01

98024-263-03 98024-263-02

A Staxo 40-console 90cm
D Staxo 40-kader
E Staxo 40-kaderversteviging 1,40m (indien nodig)
Q Bout D16/122
R Commerciële springclips 6x42

98024-274-01

A

D

E

Q

R

98024-280-01
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Montage aan het Staxo 40-kader 1,20m

Alle kaders met horizontaal profiel boven, wordt 
ondersteund door trek en drukpunt van de console = 
geen Staxo 40-kaderversteviging 1,40m noodzakelijk.

Montage aan het Staxo 40-kader 1,20m

Alle kaders met horizontaal profiel beneden, wordt 
ondersteund door trek en drukpunt van de console = 
Staxo 40-kaderversteviging 1,40m noodzakelijk.

Montage aan het Staxo 40-kader 1,80m

Bovenste kader met horizontaal profiel boven, eronder 
liggend kader met horizontaal profiel beneden, 
daardoor wordt de drukpunt van de console niet 
ondersteund = Staxo 40-kaderversteviging 1,40m 
noodzakelijk.

Detail bevestiging van de lange armschoor IB

Ter beveiliging tegen kantelen moet aan elk kader met 
console een lange armschoor IB met schoorvoet EB 
worden gemonteerd, die met een Doka express anker 
16x125mm in de vloer wordt vastgezet.

a ... max. 16 cm volgens EN 12812

98024-275-01

B

A

H F

I

98024-276-01

B

A

H F

E I

A Staxo 40-console 90cm
B Rugweerpaal XP 1,20m of Staxo 40-

vierwegkopspindel/kopspindel
E Staxo 40-kaderversteviging 1,40m 
F Lange armschoor IB en schoorvoet EB
H Diagonaalkruis 9.xxx
I Halve boutkoppeling 48mm 50 of 95

F Lange armschoor IB en schoorvoet EB
I Halve boutkoppeling 48mm 50 of 95

98024-277-01

B

A

H

F

E

I

a

98024-275-02

F

I
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Detail met rugweerpaal XP 1,20m

a ... 115 cm
c ... 90 cm

Vloer- en leuningplanken

Plankdikten voor spanwijdte tot 2,50 m:
 ▪ vloerplanken min. 20/5 cm
 ▪ leuningplanken min. 15/3 cm

Opmerking:
De vermelde plankdiktes gedimensioneerd  conform 
EN 338 op basis van C24.
Nationale voorschriften voor vloer- en leuningplanken 
in acht nemen.

Vloer- en leuningplanken: per strekkende meter 
steiger worden  0,6 m2 vloerplanken en 0,6 m2 
leuningplanken benodigd (van de bouwplaats).
Bevestiging van de vloerplanken: met 4 stuks 
houtbouten M10x120 per console (niet in de 
leveringsomvang inbegrepen).
Bevestiging van de leuningplanken: met spijkers

Uitvoering met steigerbuizen 

A Rugweerpaal XP 1,20m
B Plinthouder XP 1,20m
C Montageplatform 30/...cm

Staxo 40 console 90cm: 
Toel. niet-permanente belasting: 1,5 kN/m2 (150 
kg/m2) bij een invloed van max. 3,0 m.
Belastingsklasse 2 volgens EN 12811-1:2003

a

cB

A

C

A Steigerbuisklem D48mm
B Steigerbuis 48,3mm
C Plinthouder XP 1,20m
D Rugweerpaal XP 1,20m

Neem de gebruikersinformatie 
‘Veiligheidsrugweersysteem XP’ in acht!

C

98024-294-01

A

D

B
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Detail met Staxo 40-
kopspindels/vierwegkopspindels

Staxo 40 kader 1,20m of 0,90m  
(horizontaal profiel boven) 

a ... 98,0 cm
c ... max. uittreklengte

Staxo 40 kader 1,80m 
Staxo 40 kader 1,20m of 0,90m 
(horizontaal profiel beneden) 

a ... 98,0 cm
b ... 5,5 cm
c ... max. uittreklengte min maat b

Inbouwdetail van de Staxo 40 kaderversteviging 
1,40m

Opmerking:
Voor het Staxo 40 kader 1,80m moet de Staxo 40 
kaderversteviging met een pen in het onderste gat 
worden vastgezet (afbeelding rechts).

LET OP
Bekistingsplaten aan de rand vastnagelen!

A Staxo 40-console 90cm
B Staxo 40 Kopspindel of vierwegkopspindel
D Staxo 40 kader 1,20m of 0,90m (horizontaal profiel boven)

A Staxo 40-console 90cm
B Staxo 40 Kopspindel of vierwegkopspindel
D Staxo 40 kader 1,80m of 1,20 en 0,90m met horizontaal profiel 

beneden
E Staxo 40-kaderversteviging 1,40m

98024-271-01

a

cB

A
D

98024-272-01

a

b

c

B

A

D

E

in combinatie met Staxo 40 kader 
1,20m of 0,90m

in combinatie met Staxo 40 kader 
1,80m

98024-272-02 98024-342-02
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Gebruik van de console met niet-
permanente belasting

Kantelbeveiliging met langearmschoor

a ... Uittreklengte van de lange armschoren IB
340: 190 - 340cm
540: 310 - 550cm
β ... ca. 60°
H ... horizontale kracht
V ... resulterende verticale kracht uit H
A ... afspan-/schoorkracht

Detail bevestiging van de langearmschoor IB aan 
de vloer of in het beton 

Verankeren van de langearmschoor

Het Doka express anker is meermaals herbruikbaar.

LET OP
 ▪ Elk kader met console moet met een lange 

armschoor IB worden geborgd.
 ▪ De gehele toreneenheid moet met Staxo 40 

spindelbeveiligingen en Staxo 40 
buisconnectoren intern trekvast worden 
verbonden.
Zie hoofdstuk “Verplaatsen met de kraan”

A Staxo 40-console 90cm
B Staxo 40 Kopspindel of vierwegkopspindel
F Lange armschoren 340 IB resp. 40 IB en schoorvoet EB
I Halve boutkoppeling 48mm 50 of 95
J Doka expres anker 16 x 125mm + Doka expres veer 16mm

a F

B
A

I

J

A

V

F

H

β

ΔFVK

98024-309-01

F

M
J

R
Q

Steunkracht van de buitenste spindels op de console: 
Toelaatbare F tijdens opbouwtoestand < 3,0 kN 
Toelaatbare F tijdens het storten van beton: 0 kN
De toelaatbare last per paal moet met ΔFVK = 14 kN 
worden verminderd, indien tegelijkertijd stort- en niet-
permanente belastingen optreden.

Karakteristieke kubusdruksterkte van het beton 
(fck,cube): 
min. 15 N/mm2 (beton C12/15)

Neem demontagehandleiding in acht!

Noodzakelijk draagvermogen van alternatieve 
slaghulzen:  
Rd ≥ 20,3 kN (Ftoel. ≥ 13,5 kN)
Neem de geldende montagevoorschriften van de 
fabrikant in acht.
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Gebruik van de console met beton 
druklast

Extra afschoring van de console

Via de Staxo 40-console 90cm kunnen ook beton 
druklasten worden afgevoerd. De aanvullend aan elke 
console aangebouwde lange armschoor zorgt ervoor 
dat er geen krachten naar de ondersteuning worden 
afgeleid.

Detail bevestiging van de lange armschoor aan de 
console 

Detail bevestiging van de lange armschoor aan de 
vloer of in het beton 

Verankeren van de langearmschoor

Het Doka express anker is meermaals herbruikbaar.

LET OP
 ▪ Elk kader met console moet met een lange 

armschoor IB worden geborgd.
 ▪ De gehele toreneenheid moet met Staxo 40 

spindelbeveiligingen en Staxo 40 
buisconnectoren intern trekvast worden 
verbonden.
Zie hoofdstuk “Verplaatsen met de kraan”

98024-278-01

K

J
M

L

FB
A

IE

F

98024-297-01

A

L

K

N

O

P

A Staxo 40-console 90cm
B Staxo 40 Kopspindel of vierwegkopspindel
E Staxo 40-kaderversteviging 1,40m
F Lange armschoor 340 resp. 540 voor prefabelement
J Doka expres anker 16 x 125mm + Doka expres veer 16mm
K Lange armschoor 340 IB resp. 540 IB
L Staxo 40 duw-trekschoor-adapter
M Stelschoorvoet
N Bout B25/90,5 
O Bout D16/122
P Springclips 6x42
Q Bout d25/58
R Borgpen

Steunkracht van de buitenste spindels op de console: 
Toelaatbare Fmax: 10,5 kN
Vermindering van de toelaatbare verticale belasting 
FV/paal met 7,7 kN

Karakteristieke kubusdruksterkte van het beton 
(fck,cube): 
min. 15 N/mm2 (beton C12/15)

Neem demontagehandleiding in acht!

Noodzakelijk draagvermogen van alternatieve 
slaghulzen:  
Rd ≥ 20,3 kN (Ftoel. ≥ 13,5 kN)
Neem de geldende montagevoorschriften van de 
fabrikant in acht.

98024-297-02

K

M

JR

Q
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Verbinding van torens / montageplatforms tussen torens
Staxo 40 uitstijvingen dienen als stabiel element voor 
de verbinding van Staxo 40 toreneenheden en kunnen 
extra vloeren dragen. 

3 verschillende lengtes zijn beschikbaar voor afstanden 
van 1,00 m, 1,50 m en 2,00 m tussen de kaders.

Verbinding van vrijstaande torens – 
voor horizontale belastingsverdeling

Door de gelijkmatigere verdeling van de horizontale 
lasten over meerdere torens kan het verticale 
draagvermogen worden verhoogd.

Montageplatforms tussen torens

LET OP
Bij kaderafstanden van 1 m is het gebruik van 
Staxo 40 kaders 0,90m of 1,20m in combinatie 
met de Staxo 40 uitstijving niet mogelijk.

98024-265-01
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Verstevigingen als onderdeel van 
kruisverbanden

Met de verstevigingen en extra steigerbuizen kan een 
volledig horizontaal vakwerk worden gevormd, bijv. 
voor het verstevigen van meer dan 11 m hoge torens.

Detail A 

A

98024-290-01

98024-290-02
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Montage – overzicht Gebruikersinformatie Ondersteuning Staxo 40

Montage – overzicht

Opbouwvarianten 

Ondersteuning Staxo 40

liggende montage
standaardopbouw staande montage

met de hand met omzetapparaat 
TG voor stapelpallet

met persoonlijke 
veiligheidsuitrusting 

tegen vallen

met voorlopende 
kaders 1,20m en 

diagonalen 
(horizontaal profiel 
van kader boven)

met meelopende 
leuningen

980    -      -0124 311 980    -2    -0124 58 980    -      -0124 318

98
00

3-
10

1
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Valbeveiliging bij de montage, ombouw of 
demontage 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.

Andere opbouwvarianten

Met Staxo 40 kunnen doorgangen in alle hoogten en 
richtingen worden gebouwd. Dit maakt naast de 
gewone torenopbouw nog andere methoden voor de 
montage mogelijk.

Doorgangsniveaus onder de 
bovenconstructie

Afzonderlijke torens verbonden met verstevigingen en 
montageplatforms bieden een vrije 
doorgangsmogelijkheid onder de bovenconstructie en 
naar tussenvloeren.

Opbouw in schijven

Doorgangsmogelijkheid in de toren en onder de 
bovenconstructie.

Oppervlakteconstructie met verstevigingen

Opbouw met volledig dichte werkvloer onder de 
bovenconstructie.

LET OP
Aanslagpunten volgens hoofdstuk "Staxo 40 in 
detail" in acht nemen!

WAARSCHUWING
➤Op de minimale hoogte van het aanslagpunt 

letten, omdat anders niet voldoende vrije 
ruimte voor het opvangen van de vallende 
persoon beschikbaar is.

➤Het gebruik van een persoonlijke 
veiligheidsuitrusting tegen vallen evalueren 
als onderdeel van een risicobeoordeling. De 
stabiliteit van de ondersteuning controleren.
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Liggende montage Gebruikersinformatie Ondersteuning Staxo 40

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.

Eerste sectie opbouwen

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

Kaders verticaal verstevigen

➤De kaders met diagonaalkruizen verbinden.

Kaders horizontaal verstevigen

➤Diagonaalkruisen op de palbouten van de 
horizontale kaderbuis steken en borgen.

➤Voetspindels inschuiven en met Staxo 40-
spindelbeveiligingen borgen. Zie ook het hoofdstuk 
“Verplaatsen met de kraan”

Detail 

LET OP
Algemeen
 ▪ Diagonaalkruisen direct na het opsteken op 

de palbout met de pal borgen.

F Diagonaalkruis

98
02

4-
21

7-
02

F

F

98024-217-01

Hoofdregel

Voor het borgen van de geometrie moeten 
horizontale diagonaalkruizen 12.xxx of schuifstijve 
vloeren worden ingebouwd:
 ▪ in de eerste en laatste sectie
 ▪ om de 10 m
 ▪ ertussen naargelang nodig, bijv. bij 

- horizontale houder van de toren (ook tijdelijk)
- overdracht van lokale lasten (bijv. uit consoles 

of uit het bevestigen van de toren aan de kraan 
bij liggende opbouw)

D Kader
E Gele borgveer
K Diagonaalkruis

K

D

98024-216-01

E

98024-232-01

E
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Volgende secties opbouwen

Opmerking:
Maximaal 11 m hoge eenheden voormonteren.

➤Staxo 40 koppelstuk inbouwen en volgend kader 
opschuiven.

➤De kaders aan elke voeg met Staxo 40 
buisconnectoren D48,3mm trekvast verbinden.

➤Diagonaalkruisen zoals in de eerste sectie inbouwen 
en borgen.

➤ Indien nodig montageplatforms inbouwen
➤Uitlichtbeveiliging sluiten.

Optioneel: balustrade in de bovenste sectie

Voor de hoogste veiligheidseisen kan in de bovenste 
sectie een leuning van steigerbuizen worden 
gemonteerd.

➤Monteer per zijde 2 steigerbuizen 48,3mm met 
draaibare koppelingen 48mm aan het kader of de 
kopspindel.

Detail 1 

98024-215-01

98024-215-02

98024-296-01

LET OP
Monteer het kader in de bovenste sectie met 
de lange zijde naar boven, zodat de 
zijbescherming op een hoogte van 1,00 m kan 
worden gemonteerd.

L Steigerbuis 48,3mm
M Draaibare koppeling 48mm

1 L

M
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Liggende montage Gebruikersinformatie Ondersteuning Staxo 40

Kopgedeelte

Kopspindel inbouwen

➤Plaats de kopspindel en bevestig deze met de Staxo 
40 spindelbeveiliging.

h ... max. 11 m
b ... uittreklengte van de voetspindels bij het opstellen max. 30 cm

J Kopspindel
K Staxo 40 spindelbeveiliging

98 1024-21  -02

K

J

WAARSCHUWING
Escentrische belasting kan tot een 
overbelasting van het systeem leiden.
➤Ervoor zorgen dat de belasting centraal ligt.

9776-102-01

F Diagonaalkruis

h

F

F

F

b
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Opstellen met de kraan

➤Vóór het aanslaan van de kraanketting volgende 
punten controleren:

Opstellen

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

➤Details voor de kraanbevestiging in hoofdstuk 
"Verplaatsen met de kraan" in acht nemen!

 ▪ Alle Staxo 40 buisconnectoren D48,3mm 
moeten gemonteerd zijn (verbinding van 
de kaders).

 ▪ Alle voet- en kopspindels moeten geborgd 
zijn.

 ▪ Alle pallen moeten gesloten zijn.

LET OP
 ▪ Max. torenhoogte bij het opstellen 11 m
 ▪ Max. torengewicht 700 kg
 ▪ Max. uittreklengte van de voetspindels bij 

het opstellen 30 cm!

LET OP
 ▪ 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.

Na het opstellen nogmaals controleren of alle 
pallen gesloten zijn.

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 st. halve boutkoppeling 48mm 95 (H) 
 ▪ 4 st. Staxo 40 kaderversteviging 1,40m (I) 
➤Staxo 40-kaderverstevigingen in de 

onderste en bovenste sectie monteren.
➤Steigerbuizen monteren:  

- een aan de onderste kaderversteviging 
- twee aan de bovenste 
kaderverstevigingen

➤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.

Na het opstellen worden de kabels, kettingen 
of riemen vanaf de grond afgekoppeld.

98024-221-02
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Liggende montage Gebruikersinformatie Ondersteuning Staxo 40

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

Demontage

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

G Steigerbuis 48,3mm
H Halve boutkoppeling 48mm 95
I Staxo 40-kaderversteviging 1,40m

LET OP
Houd al tijdens de planningsfase ook rekening 
met de demontage (bijv. 
ondersteuningstoren/-eenheid voor een 
veilige verplaatsing of liggende demontage 
binnen het bereik van de kraan rijden of 
slepen)!

980 -218-0124

G

G

H

I

I

H a

a
b
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Staande montage
Staande montage met voorlopende kaders 1,20m

Algemeen
 ▪ Als valbeveiliging moet het horizontale profiel van 

het Staxo 40 kader 1,20m zich bij deze 
opbouwmethode altijd boven bevinden.

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

Montagevoorbeeld met Staxo 40 voetspindel 30cm en 
Staxo 40 vierwegkopspindel 30cm.

Eerste sectie opbouwen

➤Voetspindels inschuiven.

➤De kaders met diagonaalkruisen verbinden.

➤Staxo 40 koppelstukken aanbrengen.

Opmerking:
Als de toren later met de kraan moet worden verplaatst, 
moeten de kaders met de Staxo 40 buisconnectoren 
D48,3mm trekvast worden verbonden. Zie ook het 
hoofdstuk “Verplaatsen met de kraan”

LET OP
 ▪ 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.

98024-207-02

98024-270-01

F Diagonaalkruis

98024-267-01

98024-266-01

F

98
02

4-
21

3-
02
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Staande montage Gebruikersinformatie Ondersteuning Staxo 40

Tweede sectie opbouwen

Kaders verhogen

➤Kaders opzetten.
➤Diagonaalkruizen op de onderste palbouten 

schuiven en met de pallen borgen.

➤Staxo 40-koppelstukken zoals in de eerste sectie 
aanbrengen.

Kaders verticaal verstevigen

➤Montageplatforms monteren.
➤Uitlichtbeveiliging sluiten.

➤Diagonaalkruisen op de bovenste palbouten 
schuiven en met de pallen borgen.

➤Staxo 40 koppelstukken aanbrengen.

Derde sectie opbouwen

Kaders verhogen

➤Kader 1,20 m zoals bij de 2e sectie opzetten.
➤Diagonaalkruisen op de onderste palbouten 

schuiven en met de pallen borgen.

Montageplatforms monteren en kaders 
verticaal verstevigen

➤Montageplatforms op voltooide sectie leggen.
➤Diagonaalkruisen op de bovenste palbouten 

schuiven en met de pallen borgen.
➤Staxo 40 koppelstukken aanbrengen.

F Diagonaalkruis

F Diagonaalkruis
G Montageplatform 30/...cm
H Montageplatform 60/...cm met mangat

98024-261-01

F

98024-295-01

980    -2    -0124 60

G

F

H

F Diagonaalkruis

F Diagonaalkruis
G Montageplatform 30/...cm
H Montageplatform 60/...cm met mangat

980    -2    -0124 59

F

G

980    -2    -0124 58

F

H
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Horizontale versteviging

➤Diagonaalkruizen op de palbouten van de 
horizontale kaderbuis steken en borgen.

Volgende secties opbouwen

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

LET OP
Als er geen montageplatforms worden ingezet 
of deze vóór het eigenlijke gebruik weer 
worden verwijderd, geldt onderstaande regel.

Hoofdregel

Voor het borgen van de geometrie moeten 
horizontale diagonaalkruizen 12.xxx of schuifstijve 
vloeren worden ingebouwd:
 ▪ in de eerste en laatste sectie
 ▪ om de 10 m
 ▪ ertussen naargelang nodig, bijv. bij 

- horizontale houder van de toren (ook tijdelijk)
- overdracht van lokale lasten (bijv. uit consoles 

of uit het bevestigen van de toren aan de kraan 
bij liggende opbouw)

K Diagonaalkruis

K

98024-254-01

LET OP
De afzonderlijke montageplatforms van sectie 
tot sectie ofwel afwisselend links of rechts, 
ofwel over het volledige oppervlak monteren.
Bij een afwisselende plaatsing worden in de 
laatste sectie 3 montageplatforms gebruikt, 
één met mangat. Let hierbij op de positie van 
het mangat.

G Montageplatform 30/...cm
H Montageplatform 60/...cm met mangat

980    -2    -0124 57

H
G

G
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Staande montage Gebruikersinformatie Ondersteuning Staxo 40

Kopgedeelte

Kopspindel inbouwen

➤Kopspindel insteken.

Demontage

De demontage gebeurt in omgekeerde volgorde.

J Kopspindel

WAARSCHUWING
Escentrische belasting kan tot een 
overbelasting van het systeem leiden.
➤Ervoor zorgen dat de belasting centraal ligt.

LET OP
➤Bij het verplaatsen met de kraan van de 

gehele toreneenheid of voorgemonteerde 
deeleenheden het hoofdstuk ‘Verplaatsen 
met de kraan’ in acht nemen!

98
00

24
-2

53
-0

1

J

9776-102-01

LET OP
Houd al tijdens de planningsfase ook rekening 
met de demontage (bijv. 
ondersteuningstoren/-eenheid voor een 
veilige verplaatsing of liggende demontage 
binnen het bereik van de kraan rijden of 
slepen)!
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Staande montage met meelopende borstwering

Algemeen
 ▪ Diagonaalkruisen direct na het opsteken op de 

palbout met de pal borgen.

Montagevoorbeeld met Staxo 40 voetspindel 30cm en 
Staxo 40 vierwegkopspindel 30cm.

Eerste sectie opbouwen

➤Voetspindels inschuiven.

➤De kaders met diagonaalkruizen verbinden.

Montageplatforms monteren

➤Montageplatforms inleggen.

➤Uitlichtbeveiliging sluiten.

Meelopende leuning monteren

➤Staxo zijleuningen monteren.

Detail inhanging 

LET OP
 ▪ 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.

F Diagonaalkruis

98024-270-01

98024-314-01

98024-313-01

F

G Montageplatform 30/...cm

L Staxo-zijleuning

980    -      -0124 316

G

98024-295-01

980    -      -0124 315

L
L

98
02

4-
32

6-
01
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Staande montage Gebruikersinformatie Ondersteuning Staxo 40

➤Staxo leuninguiteinden monteren.

Detail inhanging 

➤Staxo 40 koppelstukken aanbrengen.

Opmerking:
Als de toren later met de kraan moet worden verplaatst, 
moeten de kaders met de Staxo 40 buisconnectoren 
D48,3mm trekvast worden verbonden. Zie ook het 
hoofdstuk “Verplaatsen met de kraan”

Tweede sectie opbouwen

Kaders verhogen

➤Kaders opzetten.
➤Diagonaalkruizen op de palbouten schuiven en met 

de pallen borgen.
➤Ladder inhangen en met borgveer d6 borgen.

Detail ladder (aanzicht van binnenzijde steiger) 

M Staxo-leuninguiteinde

980    -      -0124 312

M

M
98

02
4-

32
6-

02

98
02

4-
32

6-
03

98
02

4-
21

3-
02

LET OP
➤Het kader met de lange zijde naar boven 

monteren.

F Diagonaalkruis
N Staxo 40/d3 ladder 2,30m

980    -      -0124 320

F

N

98024-327-01
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Meelopende leuning 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.

Montageplatforms monteren

➤Montageplatforms inleggen.

➤Uitlichtbeveiliging sluiten.

➤Staxo 40 koppelstukken zoals in de eerste sectie 
aanbrengen.

Volgende secties opbouwen

➤Volgende kaders zoals bij de 2e sectie opzetten en 
met diagonaalkruizen verticaal verstevigen.

G Montageplatform 30/...cm
H Montageplatform 60/...cm met mangat

980    -      -0124 319

1

3

2

2

980    -      -0124 318

H

98024-295-01

LET OP
Op positie van de mangaten letten.
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Horizontale versteviging

➤Diagonaalkruizen op de palbouten van de 
horizontale kaderbuis steken en borgen.

Kopgedeelte

Kopspindel inbouwen

➤Kopspindel insteken.

Demontage

De demontage gebeurt in omgekeerde volgorde.

LET OP
Als er geen montageplatforms worden ingezet 
of deze vóór het eigenlijke gebruik weer 
worden verwijderd, geldt onderstaande regel.

Hoofdregel

Voor het borgen van de geometrie moeten 
horizontale diagonaalkruizen 12.xxx of schuifstijve 
vloeren worden ingebouwd:
 ▪ in de eerste en laatste sectie
 ▪ om de 10 m
 ▪ ertussen naargelang nodig, bijv. bij 

- horizontale houder van de toren (ook tijdelijk)
- overdracht van lokale lasten (bijv. uit consoles 

of uit het bevestigen van de toren aan de kraan 
bij liggende opbouw)

K Diagonaalkruis

K

98024-254-01

J Kopspindel

WAARSCHUWING
Escentrische belasting kan tot een 
overbelasting van het systeem leiden.
➤Ervoor zorgen dat de belasting centraal ligt.

LET OP
➤Bij het verplaatsen met de kraan van de 

gehele toreneenheid of voorgemonteerde 
deeleenheden het hoofdstuk ‘Verplaatsen 
met de kraan’ in acht nemen!

LET OP
Houd al tijdens de planningsfase ook rekening 
met de demontage (bijv. 
ondersteuningstoren/-eenheid voor een 
veilige verplaatsing of liggende demontage 
binnen het bereik van de kraan rijden of 
slepen)!

98
00

24
-2

53
-0

1

J

9776-102-01
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Staande montage met heftruck

Omzetapparaat TG voor stapelpallet

Het omzetapparaat TG voor stapelpallet dient 
uitsluitend voor de opbouw, afbraak en het transport 
van Doka ondersteuningstorens Staxo, Staxo 40, 
Staxo 100, Staxo 100 eco, d3 en d2.

Detail A 

Benodigd materiaal:

Max. draagvermogen

Neem de handleiding in acht!

Tr921-200-01

I
I

A

A

B

D

C

E

F
G

H
J

Tr921-200-01

JI

Pos. Naam St.
 (A) Omzetapparaat TG voor stapelpallet 1
 (B) Gording uni WS10 Top50 2,00 m 2
 (C) Pasbout 10 cm 4
 (D) Borgveer 5mm 4
 (E) Steigerbuis 48,3 mm 1,00 m 2
 (F) Halve boutkoppeling 48mm 50 4
 (G) Steigerbuis 48,3 mm 2,00 m 1
 (H) Draaibare koppeling 48mm 2
(I) Staxo 40 hijsadapter 2 of 3 1)

(J)
Bout D16/125 + springclip DIN 11023  
(bij de levering van de Staxo 40 hijsadapter 
inbegrepen)

4 of 6 1)

Bedieningskabel van de bouwplaats (optioneel) 1

LET OP
 ▪ Staxo 40 voetspindels met Staxo 40 staxo 

40 spindelbeveiligingen tegen uitvallen 
beveiligen.

 ▪ 1) Als de gording uni WS10 Top50 niet op 
het dwarsprofiel van het bovenste kader 
kan steunen, moet aanvullend een derde 
Staxo 40 hijsadapter worden ingebouwd.

WAARSCHUWING
➤Bij de montage of demontage, het heffen of 

neerlaten van een ondersteuningstoren 
mogen zich geen personen onder de 
hangende last bevinden.

Draagvermogen
 stapelpallet

Max. draagvermogen bij omzetapparaat 
met gesloten 

vorkverlenging met teleskoopvork

 4000 kg 1000 kg 600 kg
2000 kg 600 kg 600 kg

I

Tr
92

1-
20

1-
02

I

A
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Max. ondersteuningshoogtes

Eisen aan de vork- of telescopische heftruck

 ▪ Bestuurderscabine met dak
 ▪ Asafstand van de vorktanden: 850 mm

 ▪ Toegestane vorkverlengingen:
- gesloten vorkverlengingen1)

- telescopische vorktanden
 ▪ Min. vorklengte: 

 kaderafstand ondersteuning + 400 mm
 ▪ Max. vorkbreedte: 195 mm
 ▪ Max. vorkhoogte: 71 mm

Verrijden van ondersteuningseenheden

Montage van de ondersteuningseenheden

➤Afzonderlijke secties op de grond opbouwen.
➤Met de heftruck de afzonderlijke secties tot een 

ondersteuningseenheid samenvoegen.

Demontage

De demontage gebeurt in omgekeerde volgorde.

Met bovenconstructie Zonder bovenconstructie

Draagvermogen stapelpallet
4000 kg

Draagvermogen stapelpallet
2000 kg

Bij 
het verrijden Bij het heffen Bij 

het verrijden Bij het heffen

amax 7,20 m 9,00 m 5,00 m 7,00 m
bmax 9,00 m 12,60 m 7,00 m 10,00 m
cmax 5,40 m 9,00 m 4,00 m 7,00 m
dmax 3,60 m 3,60 m 3,00 m 3,00 m

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.

A gesloten vorkverlenging
B open vorkverlenging

1) Volgende gegevens van de fabrikant in acht nemen:
 ▪ draagvermogen van de vorkverlenging
 ▪ noodzakelijke lengte van de beschikbare vorktanden

am
ax

cm
ax

cm
ax

b
m

ax

d
m

ax d
m

ax

92807-207-01

A

92807-208-01
B

LET OP
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).

LET OP
➤Vorming en verbinding van de secties zoals 

beschreven in de hoofdstukken ‘Staande 
montage met voorlopende kaders 1,20m’ of 
‘Staande montage met meelopende 
borstwering’!

LET OP
Altijd alleen de onderste sectie van de 
ondersteuningseenheid demonteren.

Tr745-200-05
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Montage en demontage van de bovenstructuur

Planningshulp

Opmerking:
Houd rekening met lasten van randbekistingen. Als de 
lasten niet rechtstreeks kunnen worden afgeleid, 
moeten dragers met lasten van randbekistingen 
verbonden en tegen uittrekken beveiligd worden.

WAARSCHUWING
Kantelgevaar!
Als de lasten (hoofdbalken, dwarsdragers, 
bekistingsplaten) niet centraal worden 
neergelegd, kan de stabiliteit in het gedrang 
komen!
➤Alle lasten mogen alleen centraal worden 

neergelegd.
➤Zorg voor voldoende stabiliteit.

WAARSCHUWING
Valgevaar aan open randen!
➤Totdat alle valbeveiligingen geïnstalleerd 

zijn, moet een persoonlijke 
veiligheidsuitrusting worden gedragen (bijv. 
veiligheidsharnas).

➤Geschikte aanslagpunten moeten door een 
door de aannemer geautoriseerde persoon 
worden vastgelegd.

➤Het gebruik van een persoonlijke 
veiligheidsuitrusting tegen vallen evalueren 
als onderdeel van een risicobeoordeling. De 
stabiliteit van de ondersteuning controleren.

Met een valbeveiliging, zoals bijv. de 
FreeFalcon, kan een mobiel bevestigingspunt 
voor het harnas worden gecreëerd.

LET OP
Houd bij de planning rekening met het 
volgende:
 ▪ Houd rekening met het maximale gewicht 

van de hoofdbalken vanwege de 
handmatige manipulatie tijdens het 
ontkisten (< 50 kg)!

- Gebruik daarom Doka dragers I tec 20, 
alu-dragers of gordingen uni WS10 
Top50 met een max. lengte van 2,50 m.
Dit is vooral belangrijk bij pasdelen en 
bij torens die voor de demontage niet 
kunnen worden uitgeschoven.

 ▪ Aan de rand moeten alle dwarsdragers 
worden beveiligd tegen kantelen of worden 
bevestigd (bevestiging met 
kantelbeveiliging, dragerklem H20 enz.).

 ▪ In principe moeten de dwarsdragers slechts 
op 2 hoofdbalken liggen. In het pasdeel 
kunnen de dwarsdragers ook op 3 
hoofdbalken liggen (door een afzonderlijke 
hoofdbalk extra te plaatsen). Vermijd lange 
uitkragingen, om het kantelrisico tot een 
minimum te beperken.

 ▪ In het pasdeel is het raadzaam om houten 
bekistingsdragers H20, alu-dragers of Doka 
dragers I tec 20 te gebruiken.

 ▪ De bovenste sectie moet met een Staxo 
kader 1,20m worden gemaakt. Dit bepaalt 
de latere werkhoogte voor de inbouw van 
de bovenconstructie.

 ▪ Vervang de bovenste horizontale kruisen 
door montageplatforms.

 ▪ Bouw een ononderbroken montageplatform 
voor de gehele te bekisten oppervlakte 
onder de bovenste sectie.
Eventuele hoogteverschillen door 
verschillende kaderhoogtes moeten worden 
gecompenseerd of installeer goed zichtbare 
treden.

 ▪ Bij onderbalken mogen in de 1e sectie 
alleen kaders 0,90m worden gebruikt, om 
eventuele ontkisting mogelijk te maken, bijv. 
met een vorkheftruck.

- Demonteer het onderste kader.
- Rijd het vervolgens met de torens onder 

de onderbalk uit.
 ▪ Gebruik voor een hoger draagvermogen de 

kleinere kaders 0,90m of 1,20m in de 
onderste en bovenste sectie.
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Voorbereidende werkzaamheden

Hieronder volgen enkele algemene tips voor een veilig 
gebruik. Een gedetailleerde beschrijving van de 
montage vindt u in de betreffende hoofdstukken van 
deze gebruikersinformatie of in de gebruikersinformatie 
‘Eurex 60 550’.
➤Torens onderling verbinden (versterking vanaf 6,00 

m hoogte).
➤Torens afspannen en in het bouwwerk verankeren 

(vanaf 6,00 m hoogte).
➤Torens met montageplatforms uitrusten.
➤Montageplatform tussen de torens installeren.
➤De inschuifadapter XP voor montage van de 

rugwering op de betreffende randhoofdbalken 
voormonteren.

➤De inschuifadapter XP voor montage van de 
rugwering op de betreffende dwarsdragers 
voormonteren.

A Inschuifadapter XP
98043-20  -015

A
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Montage

Montage van de bovenconstructie

Montage van de hoofdbalken

Hoofdbalken met houten bekistingsdragers H20, 
Doka dragers I tec 20 of alu-dragers

➤De hoofdbalken in pakketten aan de kraan 
bevestigen en naar de plaats van inzet brengen.

➤De pakketten hoofdbalken veilig en centraal op de 
dwarsprofielen van de Staxo kaders neerleggen en 
van de kraan losmaken.

➤De hoofdbalken afzonderlijk en met de hand 
plaatsen.

Hoofdbalken met gordingen uni, stalen profielen 
enz.

➤De hoofdbalken afzonderlijk aan de kraan 
bevestigen en naar de plaats van inzet brengen.

➤De hoofdbalken met de kraan op de kopdelen leggen 
en van de kraan losmaken.

➤De hoofdbalken indien nodig onderling verbinden 
(met paneelverbindingen, lasplaten enz.)

Montage van de dwarsdragers (Doka dragers 
H20)

➤De dwarsdragers in pakketten aan de kraan 
bevestigen en naar de plaats van inzet brengen.

➤De pakketten dwarsdragers veilig en centraal op de 
hoofdbalken neerleggen en van de kraan losmaken.

➤De dwarsdragers vanaf het montageplatform 
afzonderlijk, met de hand en op de aangegeven 
afstand plaatsen.

➤De werkstappen herhalen tot alle dwarsdragers over 
de lengte van de bekistingsplaat gelegd zijn.

Montage van de bekistingsplaten

➤De bekistingsplaten in pakketten (max. 1300 kg) aan 
de kraan bevestigen en naar de plaats van inzet 
brengen.

➤De pakketten bekistingsplaten veilig en centraal op 
de dwars- of hoofdbalken neerleggen en van de 
kraan losmaken.

➤De bekistingsplaten afzonderlijk en met de hand 
opleggen.

LET OP
Let er bij alle werkzaamheden op dat zich 
geen andere personen in de buurt van de 
montageplaats bevinden. Gevaar voor 
vallende voorwerpen. Indien nodig moet de 
plaats worden gemarkeerd of afgezet.

98050-200-01

WAARSCHUWING
➤Uitkragende vloerbekistingen tegen 

uitlichten en kantelen beveiligen.
➤Dwarsdragers met randbekisting moeten 

tegen horizontaal uittrekken worden 
geborgd.

98050-201-01

98050-202-01
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➤De werkstappen herhalen totdat alle 
bekistingsplaten gemonteerd zijn.

➤Pas nu mag de bovenkant van de bekisting worden 
betreden voor verdere werkzaamheden.

Montage van de rugweringen

➤Rugweerpaal XP monteren.
➤Veiligheidshekken of leuningplanken voor afsluiting 

monteren.

➤Pas nadat alle afsluitingen zijn gemonteerd, is het 
gebruik van een persoonlijke veiligheidsuitrusting 
tegen vallen niet meer absoluut noodzakelijk.

Montage van de pasdelen

Montage van de vloerstempels

➤De vloerstempels op de grond liggend voorbereiden 
en tot de juiste lengte uittrekken.

➤De vorkkop  of vierwegkop insteken en borgen.
➤De vloerstempel opstellen en beveiligen tegen 

omvallen (bijv. met de afneembare driepoot 1,20m).
➤Voor alle volgende werkstappen een 

montagesteiger gebruiken.

Montage van de hoofdbalken

Hoofdbalken met houten bekistingsdragers H20, 
Doka dragers I tec 20 of alu-dragers

➤De hoofdbalken afzonderlijk aan de kraan 
bevestigen en naar de plaats van inzet brengen.

➤De hoofdbalken vanaf de montagesteiger plaatsen 
en van de kraan losmaken.

Hoofdbalken met gordingen uni, stalen profielen 
enz.

➤De hoofdbalken afzonderlijk aan de kraan 
bevestigen en naar de plaats van inzet brengen.

➤De hoofdbalken vanaf de montagesteiger met de 
kraan op de kopdelen leggen en van de kraan 
losmaken.

➤De hoofdbalken indien nodig onderling verbinden 
(met paneelverbindingen, lasplaten enz.).

Kantelbeveiliging van de dwarsdragers:
 ▪ Kantelbeveiliging (A) 
 ▪ Randbalk aan de inschuifadapter XP 

bevestigen (B) 

Indien nodig (bijv. aan randen) de 
bekistingsplaten met nagels bevestigen. 
Aanbevolen nagellengte
 ▪ Plaatdikte 21 mm - ca. 50 mm
 ▪ Plaatdikte 27 mm - ca. 60 mm

WAARSCHUWING
Valgevaar aan open randen!
➤Totdat alle valbeveiligingen geïnstalleerd 

zijn, moet een persoonlijke 
veiligheidsuitrusting worden gedragen (bijv. 
veiligheidsharnas).

➤Geschikte aanslagpunten moeten door een 
door de aannemer geautoriseerde persoon 
worden vastgelegd.

➤Het gebruik van een persoonlijke 
veiligheidsuitrusting tegen vallen evalueren 
als onderdeel van een risicobeoordeling. De 
stabiliteit van de ondersteuning controleren.

Met een valbeveiliging, zoals bijv. de 
FreeFalcon, kan een mobiel bevestigingspunt 
voor het harnas worden gecreëerd.

Neem de handleiding ‘FreeFalcon’ in acht.

98
0 

   
-2

   
 -0
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98039-216-01
A

B

98043-222-01

Neem de gebruikersinformatie 
"Eurex 60 550", "Eurex 20 top 700" resp. 
"Eurex 100 plus".

98050-203-01
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Montage van de dwarsdragers (Doka dragers 
H20)

➤De dwarsdragers in pakketten aan de kraan 
bevestigen en naar de plaats van inzet brengen.

➤De pakketten dwarsdragers veilig en centraal op de 
hoofdbalken neerleggen en van de kraan losmaken.

➤De inschuifadapter XP voor montage van de 
rugwering op de betreffende dwarsdragers 
voormonteren.

➤De dwarsdragers vanaf het montageplatform 
afzonderlijk, met de hand en op de aangegeven 
afstand plaatsen.

➤De werkstappen herhalen totdat alle dwarsdragers 
gemonteerd zijn.

Montage van de bekistingsplaten

➤De bekistingsplaten in pakketten (max. 1300 kg) aan 
de kraan bevestigen en naar de plaats van inzet 
brengen.

➤De pakketten bekistingsplaten veilig en centraal op 
de dwarsdragers, hoofdbalken of aangrenzende 
bekistingsplaat van het standaardgedeelte 
neerleggen en van de kraan losmaken.

➤De bekistingsplaten vanaf het montageplatform 
afzonderlijk en met de hand opleggen.

➤De werkstappen herhalen totdat alle 
bekistingsplaten gemonteerd zijn.

➤Pas nu mag de bovenkant van het pasdeel worden 
betreden voor verdere werkzaamheden.

Montage van de rugweringen

➤Rugweerpaal XP voormonteren.
➤Veiligheidshekken of leuningplanken voor afsluiting 

monteren.
➤Pas nadat alle afsluitingen zijn gemonteerd, is het 

gebruik van een persoonlijke veiligheidsuitrusting 
tegen vallen niet meer absoluut noodzakelijk.

WAARSCHUWING
➤Uitkragende vloerbekistingen tegen 

uitlichten en kantelen beveiligen.
➤Dwarsdragers met randbekisting moeten 

tegen horizontaal uittrekken worden 
geborgd.

Kantelbeveiliging van de dwarsdragers:
 ▪ Kantelbeveiliging (A) 
 ▪ Randbalk aan de inschuifadapter XP 

bevestigen (B) 

Indien nodig (bijv. aan randen) de 
bekistingsplaten met nagels bevestigen. 
Aanbevolen nagellengte
 ▪ Plaatdikte 21 mm - ca. 50 mm
 ▪ Plaatdikte 27 mm - ca. 60 mm
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98039-216-01
A

B

Bij gebruik van een valbeveiliging (bijv. 
FreeFalcon) kan de bekistingplaat in het 
pasdeel ook van bovenaf worden opgelegd. 

Neem de handleiding ‘FreeFalcon’ in acht.

WAARSCHUWING
Valgevaar aan open randen!
➤Totdat alle valbeveiligingen geïnstalleerd 

zijn, moet een persoonlijke 
veiligheidsuitrusting worden gedragen (bijv. 
veiligheidsharnas).

➤Geschikte aanslagpunten moeten door een 
door de aannemer geautoriseerde persoon 
worden vastgelegd.

➤Het gebruik van een persoonlijke 
veiligheidsuitrusting tegen vallen evalueren 
als onderdeel van een risicobeoordeling. De 
stabiliteit van de ondersteuning controleren.

98043-224-01
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Demontage

Demontage van de rugwering

➤Veiligheidshekken of leuningplanken van de 
afsluiting demonteren.

➤Rugweerpaal XP gedemonteren.

Demontage van de pasdelen

➤De veilige demontage in het pasdeel vindt altijd 
vanaf een montagesteiger (bijv. schaarlift) plaats. 

➤Voor het veilig afvoeren van de 
bekistingsonderdelen moet, afhankelijk van de 
hoogte van de ondersteuning, ook gebruik worden 
gemaakt van een hefinrichting (schaarlift, 
vorkheftruck enz.) en geschikte transportcontainers.

➤De langsverbindingen van de hoofdbalken 
demonteren (bijv. lasplaten).

➤Het pasdeel gelijkmatig neerlaten.
➤De bevestiging van de randdwarsdragers 

verwijderen (demontage van kantelbeveiliging, 
dragerklem H20 enz.).

➤De dwarsdragers kantelen, uittrekken, in 
transportcontainers stapelen en afvoeren.

➤Een voldoende hoeveelheid dragers gemonteerd 
laten ter beveiliging van de bekistingsplaten, bijv. 
aan de voegen tussen de bekistingsplaten. 

➤De dwarsdragers uitnemen, in transportcontainers 
stapelen en afvoeren.

➤De overige dwarsdragers demonteren, in 
transportcontainers stapelen en afvoeren.

➤De bevestiging van de hoofdbalken demonteren.
➤De hoofdbalken met de hand demonteren, stapelen 

en afvoeren.

WAARSCHUWING
Vallende onderdelen bij de demontage!
➤Het is verboden om zich onder hangende 

lasten op te houden.
➤Alle onderdelen tegen vallen beveiligen (bijv. 

met touwen enz.).
➤De volledige demontage van de 

bovenconstructie gebeurt vanaf het 
montageplatform.

LET OP
Let er bij alle werkzaamheden op dat zich 
geen andere personen in de buurt van de 
montageplaats bevinden. Gevaar voor 
vallende voorwerpen. Indien nodig moet de 
plaats worden gemarkeerd of afgezet.

LET OP
Alle werkstappen moeten vanaf het 
montageplatform of een montagesteiger (bijv. 
schaarlift) worden uitgevoerd.

Met een valbeveiliging zoals bijv. de 
FreeFalcon kan een mobiel bevestigingspunt 
voor het veiligheidsharnas worden gecreëerd.

Neem de handleiding ‘FreeFalcon’ in acht.

98043-225-01
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Demontage van de bovenconstructie

➤De veilige demontage van de bovenconstructie 
gebeurt vanaf het montageplatform in of tussen de 
Staxo torens.

➤Voor het veilig afvoeren van de 
bekistingsonderdelen moet, afhankelijk van de 
hoogte van de ondersteuning, ook gebruik worden 
gemaakt van een hefinrichting (schaarlift, 
vorkheftruck enz.) en geschikte transportcontainers.

➤De langsverbindingen van de hoofdbalken 
demonteren (bijv. lasplaten).

➤Alle losse onderdelen moeten worden verwijderd, 
bijv. op het montageplatform.

➤De bovenconstructie met de spindels gelijkmatig 
neerlaten.

➤De bevestiging van de randdwarsdragers 
verwijderen (demontage van kantelbeveiliging, 
dragerklem H20 enz.).

➤De dwarsdragers kantelen, uittrekken, in 
transportcontainers stapelen en afvoeren.

➤Een voldoende hoeveelheid dragers gemonteerd 
laten ter beveiliging van de bekistingsplaten.

➤De dwarsdragers uitnemen, in transportcontainers 
stapelen en afvoeren.

➤De overige dwarsdragers demonteren, in 
transportcontainers stapelen en afvoeren.

➤De bevestiging van de hoofdbalken demonteren.
➤De hoofdbalken met de hand demonteren, stapelen 

en afvoeren.
➤De montagevloeren tussen de Staxo torens 

demonteren.
➤Voor het verplaatsen en demonteren van Staxo 

torens, zie hoofdstuk ‘Verplaatsen met heftruck’ en 
‘Staande montage met heftruck’. 

Universele sleutel

Met de ‘universele sleutel’ kunnen de moeren veel 
makkelijker worden losgedraaid.

Toepassingsmogelijkheden 

De aanslagvlakken zijn op deze tekening blauw aangegeven.

Toepassingsvoorbeelden

98043-2    -0126

A Voetspindel 
Regelschoor

B Aanklemmoer B 
Spindelschoor T 
Lange armschoor 540

C Doka-vloerstempel Eurex 20 en Eurex 30
D Eurex 60 550 

Korte armschoor 120 en 220 
Lange armschoor 340

Voetspindel Aanklemmoer B

Doka-vloerstempels 20 en Eurex 
30 Eurex 60 550

D

C

B

A

98013-213-01

TR639-200-01
TR639-201-01

TR639-202-01

TR639-203-01
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Verplaatsen Gebruikersinformatie Ondersteuning Staxo 40

Verplaatsen
Verplaatsingsmogelijkheden

met Staxo 40 
verplaatsingseenheid met kraan met vorkheftruck of

telescopische heftruck

98024-324-01 98024-283-01 98003-300-01

LET OP
 ▪ De geschikte verplaatsings- en 

demontagemogelijkheden dienen al in de 
projectfase met de bouwplaats te worden 
overlegd, vooral bij grote torenhoogtes.

 ▪ Er zijn ook andere verplaatsingsmethoden 
mogelijk, die niet in deze 
gebruikersinformatie beschreven zijn. De 
klant (uitvoerend bouwbedrijf) is zelf 
verantwoordelijk voor deze methoden en 
moet daarvoor een afzonderlijke 
risicobeoordeling opstellen.
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Verplaatsen met Staxo 40-verplaatsingseenheid
Het snelle en eenvoudige transport van gebruiksklare 
bekistingstafels of ondersteuningseenheden naar de 
volgende plaats van inzet gebeurt met de Staxo 40 
verplaatsingseenheid.
Volgende functies zijn geïntegreerd:
 ▪ hijsen
 ▪ rijden
 ▪ afstellen
 ▪ neerlaten.

Verplaatsingseenheden aan de Staxo 40 kaders 
van de onderste sectie aanpassen
➤ Instelbeugel met bout D16/125 in de benodigde 

positie afsteken en met borgpen borgen.

➤Staxo 40 verplaatsingseenheid in kaderrichting aan 
het Staxo 40 kader bevestigen en met borgpen 
borgen.

➤Voetstukken tegen uitvallen borgen. Zie hoofdstuk 
“Verplaatsen met de kraan".

Voor het gebruik van de Staxo 40 verplaatsingseenheid 
bij ver uitgeschoven voetspindels moet de uittreklengte 
a van de voetspindels tot max. 40 cm worden 
gereduceerd.

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

Toelaatbaar totaal gewicht van een te verplaatsen 
eenheid 1000 kg  
(max. 4 Staxo 40 verplaatsingseenheden per te 
verplaatsen eenheid)

LET OP
 ▪ Er dient een stevige, vlakke ondergrond met 

voldoende draagvermogen beschikbaar te 
zijn (bijv. beton).

 ▪ Bij kaderafstanden van 1 m is het gebruik 
van Staxo 40 kaders 0,90m of 1,20m in 
combinatie met de Staxo 40 
verplaatsingseenheid niet mogelijk.

Neem de handleiding in acht!

98024-322-03

b

b

h

D Instelbeugel
E Bout D16/125
F Springclips

92848-200-03

D

E

F

98024-322-02

a
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Verplaatsen Gebruikersinformatie Ondersteuning Staxo 40

Verplaatsen met de kraan

Voorbereiding

Verplaatsen zonder bovenconstructie

Kopspindels tegen uittrekken borgen

➤Staxo 40-spindelbeveiliging over moer schuiven en 
door sluiten van de pal aan het kader borgen.

Voetspindels tegen uitvallen borgen

➤Staxo 40-spindelbeveiliging over moer schuiven en 
door sluiten van de pal aan het kader borgen.

Kaders trekvast verbinden

➤De kaders aan elke voeg met Staxo 40-
buisconnectoren D48,3mm trekvast verbinden.

Verplaatsing

LET OP
 ▪ Max. 11 m hoge ondersteuningseenheden 

samen verplaatsen
 ▪ Max. torengewicht voor het verplaatsen: 

1000 kg (beslissend is het draagvermogen 
van de spindelbeveiliging en palbout 
(telkens 5 kN toelaatbaar))

 ▪ Max. torengewicht bij het opstellen en 
neerleggen: 700 kg (zie hoofdstuk 
‘Liggende montage’)

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

acht nemen!

E Staxo 40-spindelbeveiliging

E Staxo 40-spindelbeveiliging

98
02

4-
28

2-
03

E

98024-214-01

E

H Staxo 40-buisconnector D48,3mm

VOORZICHTIG
➤De kraanketting uitsluitend aan het 

kaderknooppunt bevestigen, niet aan het 
diagonaalkruis of de beugel! 
Hellingshoek β max. 30°.

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

98024-220-01

H

H

98
-0

02
4-

28
2

2

98024-282-01

�
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Verplaatsen met bovenconstructie

Aanvullend bij de handelingen zoals beschreven onder 
‘Verplaatsen zonder bovenconstructie’ de volgende 
maatregelen uitvoeren:

Elementen van bovenconstructie met elkaar 
verbinden

➤Bijv. hoofdbalken en dwarsdrager met H20-
verbindingshoeken verbinden en bekistingsplaat 
vastnagelen.

Grondplan 

Waar mogelijk de H20-verbindingshoeken in tegengestelde richting 
plaatsen.

Bovenconstructie met Kopspindels verbinden

➤Bijv. met klemstaaf 15,0, klemplaat en vleugelmoer 
15,0.

Dubbele hoofdbalken

Enkele hoofdbalken

Eenvoudige demontage van de H20-
verbindingshoeken bij gebruik van spijkers 
met dubbele kop 3,1 x 75 mm.

Toelaatbare F: 0,8 kN

98024-308-01

A

98024-308-02

A

A

A

A

A

A

F

Bij kopspindel Bij vierwegkopspindel

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

D Klemstaaf 15,0
E Klemplaat
F Vleugelmoer 15,0

Bij kopspindel Bij vierwegkopspindel
97

34
-2

36
-0

2

D

E

F

97
34

-2
77

-0
1 D

E

F

a

98024-337-01

D

E

F

98
02

4-
33

6-
01

D

E

F
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Verplaatsen Gebruikersinformatie Ondersteuning Staxo 40

Verplaatsingsstaaf 15,0 monteren

➤Verplaatsingsstaaf 15,0 en borgplaat 15,0 monteren.

Verplaatsing

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

A Verplaatsingsstaaf 15,0
B Borgplaat 15,0

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

Neem de handleiding in acht!

9720-276-01

5.1 5.1

A

B

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

98024-231-01

�
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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".

Max. ondersteuningshoogtes

Verrijden van ondersteuningseenheden

Neem de handleiding in acht!

Met bovenconstructie Zonder bovenconstructie

Draagvermogen stapelpallet
4000 kg

Draagvermogen stapelpallet
2000 kg

Bij 
het verrijden Bij het heffen Bij 

het verrijden Bij het heffen

a 7,20 m 9,00 m 5,00 m 7,00 m
b 9,00 m 12,60 m 7,00 m 10,00 m
c 5,40 m 9,00 m 4,00 m 7,00 m
d 3,60 m 3,60 m 3,00 m 3,00 m

LET OP
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).

Tr745-200-05

a

c

c

b

d

d
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Algemeen Gebruikersinformatie Ondersteuning Staxo 40

Algemeen
Verankering in het gebouw

Met ankerschoen voor trappentoren

Q ... Dwarskracht
Z ... Trekkracht

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).

Opbouw van de verankeringsniveaus

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

Voorbeeld: 

Q

Z

Toelaatbare belasting [kN]
Verankeringsmiddel

Max. verankeringsbelasting [kN] 
per verankeringsmiddel Betonsterkte op het ogenblik van 

de belasting
Trekkracht Z Dwarskracht 

Q Trekkracht Z Dwarskracht Q

6,0 6,0 1 st. plug in het middelste gat 
bijv. Doka express anker 16x125mm 14,0 6,0 fck,cube,current = 20 N/mm2

12,0 6,0

2 st. pluggen in de buitenste gaten,  
bijv. Doka express anker 16x125mm 13,3 3,0 fck,cube,current = 15 N/mm2

1 st. konusschroef B 7cm  
in het middelste gat 44,0 6,0 fck,cube,current = 10 N/mm2

LET OP
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 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 48mm
F Halve boutkoppeling 48mm 95
G Haakse koppeling 48 mm
H Horizontaal diagonaalkruis

A

B

C

D

H

E F

980 -2 2-024 4 2

G
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Verticale afstand van de verankeringsniveaus

 ▪ naargelang montagewijze, windbelasting en 
dimensioneringsbasis

LET OP
De ondersteuning moet op het niveau van de 
verankering ofwel door een horizontaal 
diagonaalkruis of door steigerbuizen in 
kruisverband verstevigd zijn.

H Diagonaalkruis

LET OP
 ▪ De concrete opbouw van de 

verankeringsniveaus en de maximaal 
toelaatbare afstanden van het bouwwerk 
moeten projectafhankelijk worden 
gecontroleerd.

 ▪ Ondersteuningstorens naast elkaar moeten 
gekoppeld worden indien dit statisch vereist 
wordt zoals de verankering in het bouwwerk 
worden opgebouwd.

H

98024-242-01
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Algemeen Gebruikersinformatie Ondersteuning Staxo 40

Afspanning/afschoring van de ondersteuning

Afspanning aan de bovenconstructie

Afspanning voor ondersteuning

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

Boorgaten in spindeleenheid en schoen compleet 

a ... Ø 21 mm
b ... Ø 27 mm
c ... Ø 35 mm

Montage in de gording uni

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

Montage aan het kopspindel

a ... min. 25 cm
H ... horizontale kracht
V ... resulterende verticale kracht uit H
A ... afspan-/schoorkracht

LET OP
Spanriemen zijn niet geschikt om planmatige 
horizontale lasten af te leiden.

A Spindeleenheid
B Schoen compleet
X Centerpen 15,0 (niet bijgeleverd)  

Lengte = a min 119 cm  
Hierbij is een spanbereik van 17 cm beschikbaar

LET OP
 ▪ Centerpennen tot de aanslag (volledige 

overdekking) in de verbindingsmoffen van 
de afspanning schroeven!

 ▪ Extra krachten uit de afspanning bij de 
lasten per stempel in acht nemen!

 ▪ Rek van de afspanning bij hoge lasten en 
grote lengtes in acht nemen!

x

y

z

X

C

C

B

A

Tr845-203-02

a

b

b

b

c

a

A

B

B Ondersteuning
C Afspanning voor ondersteuning
D Gording uni
E Pasbout 10cm
F Borgveer 5mm

B Ondersteuning
C Afspanning voor ondersteuning
G Spindellasplaat T
H Staxo 40 vierwegkopspindel 70cm  

of Staxo 40 kopspindel 70cm

B

C

C

D E F
H

A

V

98024-243-01

G

a

CB

C

980    -338-0124

H

H

A
V



Gebruikersinformatie Ondersteuning Staxo 40 Algemeen

63999805007 - 11/2021

Verankering met normale producten

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

Afspankracht Ak = 30 kN (Ad = 45 kN)

Afspankracht Ak = 40 kN (Ad = 60 kN)

Afspankracht Ak = 50 kN (Ad = 75 kN)

Voorbeelden voor verankeringen in scheurvrij beton C 25/30:  
a) HILTI zwaarlastanker HSL-3 M20 b)  HILTI zwaarlastanker HSL-3 
M24  
c) HILTI HIT HY200A+HIT-V(5.8) M30  
of gelijkwaardige producten van andere fabrikanten. 
Neem de geldende montagevoorschriften van de fabrikant in acht.

Verankering met Doka-expresanker 16x125 mm

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

Toelaatbare afspankracht (kN)

Toelaatbare horizontale kracht H: 4 kN

Ankerkracht (kN) Zk Qk = Hk Rk Zd Qd = Hd Rd

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

Ankerkracht (kN) Zk Qk = Hk Rk Zd Qd = Hd Rd

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

Ankerkracht (kN) Zk Qk = Hk Rk Zd Qd = Hd Rd

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

VOORZICHTIG
➤De afspanning voor ondersteuning mag pas 

worden gedemonteerd, als voor de 
ondersteuning een voldoende stabiliteit 
gegarandeerd is.

A

R Z

Q

9734-2    -087 2

A Schoen compleet

fck,cube,current > 15 N/mm2 fck,cube,current > 25 N/mm2

Ak Ad Ak Ad

α = 30° 16,9 25,4 21,9 32,9
α = 45° 10,2 15,2 13,2 19,7
α = 60° 7,1 10,6 9,1 13,7

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

R Z

Q

9734-2    -087 1

A

A
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Algemeen Gebruikersinformatie Ondersteuning Staxo 40

Afspan-gordingverbinder WS10

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.

Torengewijze afspanning in paal- en kaderniveau 

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

Detail 

Opmerking:
De bevestiging van de afspanning voor ondersteuning 
aan de gording uni gebeurt zonder complete schoen, 
direct met de spindeleenheid.

Toelaatbare afspankracht (kN)

Afspan-gordingverbinder WS10 

A Afspan-gordingverbinder WS10
B Gording uni WS10 Top50 2,25 m
C Centerpen 15,0 mm verzinkt ... m
D Superplaat 15,0

98024-344-01

98024 344 2-      -0

E

B

G

FGG

H

H

B

CC

A

D
C

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

Bouten in bovenste boorgat 
(Ø 21 mm) van de 

spindeleenheid

Bouten in onderste boorgat 
(Ø 27 mm) van de 

spindeleenheid
50,0 40,0

A Spindeleenheid

Toelaatbare trekkracht: 50 kN

➤Voor het dimensioneren van de lasten per 
paal bij de ondersteuning de extra krachten 
uit de afspanning in acht nemen!

Tr845-204-02

A

Tr845-204-01

A
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Afschoring aan de bovenconstructie 
met Eurex 60

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

Toelaatbaar draagvermogen van de Eurex 60 
550 (druck)*

Gebruik als instel- en regelhulpmiddel

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

Bevestiging in de vloerplaat

➤De stel- en richtwerktuigen trek- en drukvast 
verankeren!

Gaten in lange armschoorvoet Eurex 60: 

a ... ø 28 mm
b ... ø 18 mm (geschikt voor Doka express anker)

Verankeren van de voetplaat

Het Doka express anker is meermaals herbruikbaar.

Verankering met één plug (tot 15kN 
trekkracht)

Verankering met twee pluggen (tot 30kN 
trekkracht)

VOORZICHTIG
➤De drukafschoring mag pas worden 

gedemonteerd, als voor de ondersteuning 
een voldoende stabiliteit gegarandeerd is.

To
el

aa
tb

aa
r d

ra
ag

ve
rm

og
en

 [k
N

]

Uittreklengte (m)

A Doka express anker 16x125mm
B Doka express veer 16mm

3 4 5 6 7 8 9 10 13 14

35

30

25

20

15

10

5

0
11 12

9745-101

Tr717-200-02

a b b

9745-222-01

A

B

Neem demontagehandleiding in acht!

Karakteristieke kubusdruksterkte van het beton 
(fck,cube,current): 
min. 25 N/mm2 (beton C20/25)

Noodzakelijk draagvermogen van alternatieve 
slaghulzen: 
 ▪ Rd ≥ 30,0 kN (Ftoel ≥ 20,0 kN)  

bij gebruik in het gat met ø 18 mm
 ▪ Rd ≥ 43,5 kN (Ftoel ≥ 29,0 kN)  

bij gebruik in het gat met ø 28 mm
Neem de geldende montagevoorschriften van de 
fabrikant in acht.

LET OP
 ▪ Tussen de lasplaten van de voetplaat moet 

een plug worden geplaatst.
 ▪ Hiervoor de voetplaat van de lange 

armschoor demonteren.
 ▪ Na het verankeren van de voetplaat de 

lange armschoor Eurex 60 550 weer in de 
afgebeelde positie monteren.

Karakteristieke kubusdruksterkte van het beton 
(fck,cube,current): 
min. 30 N/mm2 (beton C25/30)

Noodzakelijk draagvermogen van alternatieve 
slaghulzen:  
Rd ≥ 30,0 kN (Ftoel. ≥ 20,0 kN)
Neem de geldende montagevoorschriften van de 
fabrikant in acht.

9745-222-03
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Algemeen Gebruikersinformatie Ondersteuning Staxo 40

Montage in de gording uni

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

Montage aan het kopspindel

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

A Ondersteuning
B Lange armschoor Eurex 60 550
C Lange armschoorvoet Eurex 60 EB
D Kolomkop Eurex 60 Top50

A
B

C

D

A
V

980    -      -0124 244

H

A Ondersteuning
B Lange armschoor Eurex 60 550
C Lange armschoorvoet Eurex 60 EB
E Verbindingsstuk Eurex 60 IB
F Schoorvoet EB
G Halve boutkoppeling 48mm 50 of 95

Koppelingen volgens EN 74
 ▪ Klasse A toelaatbare V ≤ 6 kN

A
B

C

A
V

980    -339-0124

H

E

F
J G

H
98

02
4-

33
9-
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Afschoring aan de bovenconstructie 
met langearmschoor

Montage aan het kopspindel

Voor het afleiden van planmatige horizontale lasten, 
bijv. windbelasting, betonlasten of bij speciale 
toepassingen (bijv. bij hellende ondersteuningen of 
hoge draagvermogens).
De lange armschoor wordt hierbij met de halve 
boutkoppeling aan de bovenste spindel bevestigd.

Opmerking:
Koppelingsbevestiging alleen aan de 70cm-spindels 
mogelijk!

H ... horizontale kracht
V ... resulterende verticale kracht uit H
A ... afspan-/schoorkracht
A Ondersteuning
B Lange armschoor 340 IB resp. 540 IB
C Halve boutkoppeling 48mm 50 of 95
D Schoorvoet EB
E Doka-expresanker 16x125mm en Doka-expresveer 16mm

Toelaatbare A ≤ 13,5 kN
Koppelingen volgens EN 74
 ▪ Klasse A toelaatbare V ≤ 6 kN

VOORZICHTIG
➤De drukafschoring mag pas worden 

gedemonteerd, als voor de ondersteuning 
een voldoende stabiliteit gegarandeerd is.

B
A

E

A

V

980    -      -0124 255

H

B

CD
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Algemeen Gebruikersinformatie Ondersteuning Staxo 40

Kantelbeveiligingen voor 
montagetoestanden

Voor de veilige opbouw moeten na max. 6 m hoogte of 
op basis van een risicoanalyse ook lager adequate 
matregelen tegen kantelen worden getroffen.

Met Doka-expresanker 16x125mm

➤1 st. express anker per voetspindel inschroeven.

Afspanning direct aan de ondersteuning

Horizontale bevestiging aan het bouwwerk

LET OP
De gehele toreneenheid moet met Staxo 40 
spindelbeveiligingen en Staxo 40 
buisconnectoren intern trekvast worden 
verbonden.
Zie hoofdstuk “Verplaatsen met de kraan”

A Doka express anker 16x125mm

Max. trekkracht per paal: 5 kN

A

98024-281-01

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

Zie hoofdstuk ‘Verankering in het bouwwerk’.

E

D

98
00
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B
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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.

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)

Hellend terrein

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 bevestigd, verhindert 
deze spie-oplegging dat de houten spieën verschuiven, 
zodat een veilige afleiding van de lasten gegarandeerd 
is.

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

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

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

D Spindelspie ..... %

98024-285-01

A

B

C

D

98024-286-01

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

Aanzicht zonder 
bovenconstructie

a ... min. 15 cm

A Staxo-spie-oplegging WS10
B Houten spie, projectafhankelijk aangepast
C Gording uni WS10 Top50
D Nagelverbinding

LET OP
Vezelrichting van de houten spieën altijd 
verticaal!

Alternatieve oplossingen zie typeblad 
‘Ondersteuning Staxo 40’.§
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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 voorgaande oplossingen 
de voorkeur.

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

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 U-
kop steken.

➤De scharnierende onderbouw voor U-kop met 
schroefmateriaal (bijgeleverd) aan de kopspindel 
boven bevestigen (sleutelwijdte 17 mm).

➤Gording uni opleggen.
➤Superplaat 15,0 op de klemstaaf 15,0 draaien en 

vastdraaien.

LET OP
Volgende statische beperkingen moeten 
onvoorwaardelijk in acht worden genomen:
 ▪ Scharnierende onderbouw voor U-kop 

uitsluitend aan het kopstuk:
Dimensionering zie typeblad.

 ▪ 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.

LET OP
Volgende geometrische beperkingen 
moeten in acht worden genomen:
 ▪ Extra opbouwhoogte van de scharnierende 

onderbouw voor U-kop (92 mm).
 ▪ Verschillende spindeluittreklengtes door 

hellende bovenconstructie.

A Scharnierende onderbouw voor U-kop
B Staxo 40-kopspindel 
C Staxo 40-kader
D Gording uni
E Superplaat 15,0
F Klemstaaf 15,0 330mm
G Schroefmateriaal

Om tijdens de montage van een losse 
bovenconstructie te verhinderen dat de 
hoofdbalk 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.

98024-288-01

C

D

B

E

F

A

G

K

L

98
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met compensatieplaat

De compensatieplaat is gemaakt van robuuste 
kunststof en dient om hellende standvlakken te 
compenseren zonder het draagvermogen te beperken.
 ▪ Hoekaanpassingen van 0 - 16% in alle richtingen.
 ▪ Altijd volledige ondersteuning van de voetplaat.
 ▪ Praktische voorinstelling en controlemogelijkheid 

van de gewenste hellingshoek door ingedrukte 
schaal.

 ▪ Geen houten wiggen of andere onderleggers nodig.
 ▪ Max. voetplaatgrootte: 15 x 15 cm 

(daarom niet geschikt voor Eurex 60 550)

α ... max. helling 16%
hs ... bepalende uittreklengte van de spindel voor de dimensionering 
van de ondersteuning

Instructies voor het opstellen:
➤Compensatieplaten op beton leggen.
➤Gewenste hellingshoek instellen met zwarte 

draaischijf. De getallen moeten overeenkomen (zie 
detail).

➤Doka ondersteuning plaatsen.

➤Voor goede stabiliteit zorgen en verticale positie 
controleren.

LET OP
 ▪ De compensatieplaat mag alleen op beton 

worden geplaatst.
 ▪ Voor het berekenen van de glijding tussen 

compensatieplaat en beton moet de 
wrijvingscoëfficiënt 0,33 worden gebruikt.

α

hs

98056-254-01

A

A Compensatieplaat
B Staxo 40 voetspindel
C Waterpas

B

98056-263-01

C

A

16%

16%
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Kantelbeveiliging
Met de kantelbeveiliging kunnen bekistingsdragers 
tijdens het monteren van de platen tegen kantelen 
worden beveiligd.

Voordelen
 ▪ Speciale klauwen tegen verschuiving aan de 

dragerrand
 ▪ Weinig in te zetten materiaal, omdat de 

kantelbeveiligingen in het opbouwritme mee kunnen 
worden verplaatst:

- ca. 20 st. kantelbeveiliging 1
- ca. 10 st. kantelbeveiliging 2

Opmerking:
De kantelbeveiliging kan onder bijzondere 
omstandigheden (bijv. bij hellende vloeren) ook worden 
gebruikt om horizontale lasten af te leiden.
Verdere informatie is op te vragen bij uw Doka 
contactpersoon.

Montage:
➤Kantelbeveiliging met alu-montagevork H20 

inhangen.

De dwarsdrager is geborgd.
➤Bekistingsplaten opleggen.
➤De kantelbeveiliging na het bevestigen van de platen 

weer demonteren met de alu-montagevork H20.

Kantelbeveiliging 1 Kantelbeveiliging 2

98039-217-01 98039-217-02

98
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Bouwen van onderbalken
De Staxo 40 spindeladapter is speciaal ontworpen voor 
het bouwen van onderbalken.
 ▪ Montage aan gording uni WS10 en WU12 mogelijk.
 ▪ Variabel verstelbereik door bevestiging aan de 

gording uni.
 ▪ Exact afstellen mogelijk.
 ▪ Geen extra versterking vereist.

Toepassingsvoorbeeld 

A Staxo 40 spindeladapter
B Staxo 40 kopspindel 30cm
C Staxo 40-kader
D Gording uni WS10 Top50
E Staxo 40 vierwegkopspindel 70cm
F Versterking

TR1009-201-02

A A

A

A

TR1009-201-01

AD

C

E

B

F

LET OP
 ▪ In elk afzonderlijk geval moeten de 

kopspindels in beide richtingen aan de kop 
worden vastgehouden.
Dit is mogelijk door:

- contact met het bouwwerk,
- vastgenagelde vloerbekisting,
- Versterking

 ▪ Niet aan de kop vastgehouden spindels zijn 
niet toegestaan.

 ▪ In de dwarsrichting van de gording uni 
(torsie van de gording) is versterking 
absoluut noodzakelijk!

 ▪ De gording uni, de spindel en de 
ondersteuning moeten statisch worden 
berekend volgens de specificaties in deze 
gebruikersinformatie!
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Montage van de Staxo 40 
spindeladapter

Voorbeeld bij gording uni WS10 Top50 

➤Steek de Staxo 40 spindeladapter in de spleet van 
de gording uni WS10.

➤Breng hem in de gewenste positie en zet hem met 
een wig vast.

➤Monteer vervolgens de Staxo 40 vierwegkopspindel 
70cm.

➤Montage van de steigerbuizen

LET OP
➤Spieverbindingen niet oliën of smeren.

A Staxo 40 spindeladapter
B Staxo 40 kopspindel 30cm
C Staxo 40-kader
D Gording uni WS10 Top50
G Verdraaiborging (voorkomt dat de Staxo 40 spindeladapter 

draait)

TR1009-202-01

A

B

D

C

G

A Staxo 40 spindeladapter
E Staxo 40 vierwegkopspindel 70cm

A Versterking in dwarsrichting van de gording uni
B Alternatieve versterking bij spindel die niet aan de kop wordt 

vastgehouden

TR1009-202-02

A

E

98050-204-01

AB
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Combinatie met standaardelementen van andere Doka-
bekistingssystemen

Gebruik van kopspindels uit de 
vloersystemen Dokaflex 1-2-4 en 
Doka Xtra

Gebruik van alternatieve kopspindels

* bruikbare weerstand van de paal echter altijd ≤ 22 kN

Gebruik van schoren uit het 
ondersteuningssysteem d2

Als alternatief voor de diagonaalkruizen kunnen 
diagonalen en horizontalen uit de Doka-
ondersteuning d2 worden gebruikt.Ontkistings-valkop 

H20 Vierwegkop H20 Doka Xtra-kop 

Toelaatbaar 
draagvermogen in 

combinatie met 
Staxo 40: 22 kN

LET OP
Deze kopspindels mogen in plaats van de 
Staxo 40-vierwegkopspindels resp. Staxo 40-
kopspindels worden ingezet, op voorwaarde 
dat onderstaande tabel in acht wordt 
genomen.

Bouwelement
Extra 

gegevens 
voor gebruik

Kopinspanning
Fictieve 

uittreklengte 
kopspindel

Vierwegkop H20 - volgens hoofdstuk 
‘Dimensionering’ 180 mm

Ontkistings-valkop 
H20 - nee 350 mm

Doka Xtra kop*

belasting 
door de 

hoofddragers
*

ja 180 mm

Hulponderste
uning* ja 540 mm

LET OP
Gebruiksbeperking:
 ▪ Niet samen met Staxo 40-

spindelbeveiliging bruikbaar. 
Daarom:

- geen liggende montage toegestaan,
- verplaatsen met de kraan niet 

toegestaan,
- geen gebruik met bijv. consoles of 

andere toepassingen waarbij 
trekkrachten op de toren inwerken.

 ▪ Niet met diagonaalkruizen mengen!
 ▪ Afwijkend draagvermogen in acht nemen!

Toelaatbare verticale belasting met 10% 
verminderen!
Toelaatbare horizontale belasting met 15% 
verminderen!

J Horizontaal d2 (lengte = 100 tot 250 cm)
K Diagonaal 9, 12 of 18
L Diagonaal 12.xxx als horizontale diagonaal

98024-206-02

L
K

J

J
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Combinatie met Dokamatic-tafels

Bevestiging met de Dokamatic-Staxo-
connector

 ▪ Voltooide Dokamatic-tafels direct op Staxo 40 
monteerbaar

 ▪ Hoogteafstelling aan kop- en voetgedeelte van de 
ondersteuning mogelijk

 ▪ Helling van de bovenconstructie tot 12% mogelijk (in 
de lengte en dwars)

Montage

➤Voetspindel aan het bovenste kader inbouwen.
➤Dokamatic-Staxo-connector aan de voetspindel 

vastschroeven.
Sleutelwijdte: 24 mm

Dokamatic-tafel bevestigen
➤De Dokamatic-tafel met behulp van twee Dokamatic-

hijsbanden 13,00 m en de kraan op de Staxo-
eenheid plaatsen.

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

9
-0

1
80

24
-3

32 B Dokamatic-Staxo-connector
C Voetspindel

98
02
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B
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➤Pasbout 10 cm voor verbinding van de tafel 
inbouwen en met borgveer 5mm borgen. De tweede 
pasbout aan een langsverbinding verhindert dat de 
tafel verschuift.

Gebruik onder helling

Met spindelspie ..... % (hardhouten spie)
➤Spindelspie ..... % aan de voetspindel 

vastschroeven. Extra gaten in de spindelspie ter 
plaatse boren.

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

a ... 55 mm

B Dokamatic-Staxo-connector
E Pasbout 10cm
F Borgveer 5mm
G Dokamatic-tafel

98024-334-01

B B

E EF F

G

G

G

H Spindelspie ..... %

J Benodigde boorgaten Ø 20 mm
K Beschikbaar boorgat Ø 20 mm

LET OP
Max. tafelhelling 12% (in de lengte en dwars).

98024-335-01

HH

98
02

6-
21
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01a

a
J

J

K
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Transporteren, stapelen en opslaan

Houten pallets

Voor het stapelen van de Staxo 40-kaders:
 ▪ houten pallet 1,22x1,60m voor kaderhoogte 1,80 m
 ▪ houten pallet 0,80x1,60m voor kaderhoogte 1,20 en 

0,90 m
 ▪ Max. 40 st. Staxo 40-kaders op elkaar!

➤De Staxo-kaders samen met het houten Doka-pallet 
tweemaal met spanband samenbinden.

h ... 194 cm

De beugels van de kaders dienen als beveiliging 
tegen verschuiven.

Staxo 40 pallet 1,80m en Staxo 40 
pallet 1,20/0,90m

Als alternatief voor de houten pallets kunnen voor het 
stapelen van Staxo 40 kaders ook de stapelbare Staxo 
40 pallets worden gebruikt.

Opmerking:
Vanuit de fabriek worden de Staxo 40 kaders op houten 
pallets geleverd.

 ▪ duurzaam
 ▪ stapelbaar
 ▪ Geïntegreerde spanband voor de bevestiging van de 

Staxo 40 kaders.
 ▪ Geoptimaliseerd voor container- en 

vrachtwagentransport.
 ▪ Transportapparaten kunnen aan alle zijden worden 

ingereden.
Geschikte transportmiddelen:
 ▪ kraan
 ▪ handpallettruck
 ▪ lifttruck

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.

VOORZICHTIG
Kantelgevaar!
➤Houten pallets van Doka met Staxo 40-

kaders (ook slechts deels beladen) niet op 
elkaar stapelen!

98024-289-02

h

98024-289-01

Staxo 40 pallet 1,80m Staxo 40 pallet 1,20/0,90m

Max. draagvermogen
1000 kg 750 kg

Toelaatbare belasting:
2150 kg 1560 kg

LET OP
 ▪ Bij het stapelen van transportmateriaal met 

verschillende lasten, moeten de zwaarste 
onderaan geplaatst worden!

 ▪ Het typeplaatje moet voorhanden en goed 
leesbaar zijn. 

98024-340-01a
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Laden

➤Leg de spanband van de Staxo 40 pallet opzij.
➤Leg het eerste Staxo 40 kader op de daarvoor 

bedoelde punten van de Staxo 40 pallet (zie detail).

Laden Staxo 40 pallet 1,80m 

Laden Staxo 40 pallet 1,20/0,90m 

➤De volgende Staxo 40 kaders met wisselend 
verspringende as op elkaar stapelen (max. 40 st.)

➤Staxo 40 kaders met een spanband bevestigen.

Stapelen en opslaan van Staxo 40 kaders 

Staxo 40 pallets als opslagmiddel

Stapelen en opslaan van gevulde Staxo 40 pallets

Max. aantal rekken

VOORZICHTIG
➤Mengen van verschillende kaderhoogtes 

niet toegestaan!

A Staxo 40 pallet 1,80m
B Staxo 40-kader 1,80 m
C Staxo 40 pallet 1,20/0,90m
D Staxo 40 kader 1,20m of 0,90m

A
B

Tr919-200-01

Tr919-200-02

A

B

Tr919-201-01

C
D

Tr919-201-02

C

D

Staxo 40-kader Stuk Hoogte h [cm]

1,80 m
20 122
40 219

1,20 m
20 113
40 202

0,90 m
20 113
40 202

LET OP
 ▪ De onderste Staxo 40 pallets moeten 

volledig en homogeen gevuld zijn.
 ▪ Let erop dat de spanband gespannen is en 

juist zit.
 ▪ Er dient een stevige, vlakke ondergrond met 

voldoende draagvermogen beschikbaar te 
zijn (bijv. beton).

Staxo 40
kader St.

Stapelen op de 
bouwplaats (in 

openlucht)
helling ondergrond tot 

3%

Stapelen in de hal 
helling ondergrond tot 

1%

1,80 m
20 2 5
40 1 3

1,20 m
20 1 5
40 1 3

0,90 m
20 1 4
40 1 2

C Staxo 40 pallet
D Staxo 40-kader

h

98056-260-01

98
05

6-
26

1-
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C

D
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Stapelen en opslaan van lege Staxo 40 pallets

Max. aantal rekken

Staxo 40 pallet als transportmiddel

Verplaatsen met de kraan

Verplaatsen met lifttruck of handpallettruck

LET OP
 ▪ Het typeplaatje moet voorhanden en goed 

leesbaar zijn. 
 ▪ Zorg voor een centrale positie van de Staxo 

40 kaders!
 ▪ Neem de sticker ‘Stapelinstructie’ in acht!

LET OP
Voor het stapelen van lege Staxo 40 pallets 
moeten de spanbanden om de pallet 
gewikkeld en opgespannen worden.

Staxo 40 pallet

Stapelen op de 
bouwplaats (in 

openlucht)
helling ondergrond tot 

3%

Stapelen in de hal 
helling ondergrond tot 

1%

1,80 m 6 20
1,20/0,90m 4 20

C Staxo 40 pallet (afgebeeld zonder spanband)

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 de Staxo 40 pallet 
bevestigen.

5
0

2
2

3
7

9
1

0

Tr919-204-01

C

LET OP
 ▪ Transportmateriaal uitsluitend afzonderlijk 

verplaatsen.
 ▪ Geschikte ketting gebruiken 

. 
(bijv. Doka-viersprongketting 3,20m). 
Toelaatbaar draagvermogen in acht 
nemen.

 ▪ Hellingshoek β max. 30°!

E Doka-viersprongketting 3,20 m
F Aanslagpunt voor kraan

LET OP
 ▪ De vorktanden zo ver mogelijk uit elkaar 

schuiven.

Tr919-203-01

E

98056-262-02

F
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Doka-traliebox 1,70 x 0,80 m

Opberg- en transportmiddel voor kleine onderdelen.

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

Doka-traliebox 1,70 x 0,80 m als 
opslagmiddel

Max. aantal pallets op elkaar

Doka-traliebox 1,70 x 0,80 m als 
transportmiddel

Verplaatsen met de kraan

Verplaatsen met lifttruck of handpallettruck

De box kan aan de langs- of frontzijde worden 
opgepakt.

Max. draagvermogen: 700 kg (1540 lbs)
Toelaatbare belasting: 3150 kg (6950 lbs)

In de openlucht (op het 
bouwterrein) In de hal

Bodemhelling tot 3% Bodemhelling tot 1%
2 5

Geen leeg transportmateriaal 
op elkaar toegestaan!

LET OP
Bij het stapelen van transportmateriaal met 
verschillende lasten, moeten de zwaarste 
onderaan geplaatst worden!

LET OP
 ▪ Transportmateriaal uitsluitend afzonderlijk 

verplaatsen.
 ▪ Uitsluitend met gesloten zijwand 

verplaatsen!
 ▪ Geschikte ketting gebruiken  

(bijv. Doka-viersprongketting 3,20m). 
Toelaatbaar draagvermogen in acht 
nemen.

 ▪ Hellingshoek β max. 30°!

9234-203-01
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Doka galva container

Opberg- en transportmiddel voor kleine onderdelen.

Doka galva container 1,20x0,80m

De inhoud van de Doka galva container 1,20x0,80m 
kan met de galva container tussenschotten 1,20m of 
0,80m worden ingedeeld.

Mogelijke indelingen

Doka galva container 1,20x0,80mx0,41m

Doka-galva-container als opslagmiddel

Max. aantal pallets op elkaar

Doka-galva-container als transportmiddel

Verplaatsen met de kraan

Verplaatsen met lifttruck of handpallettruck

De box kan aan de langs- of frontzijde worden 
opgepakt.

Max. draagvermogen: 1500 kg (3300 lbs)
Toelaatbare belasting: 7850 kg (17300 lbs)

A Grendel voor het vastzetten van het tussenschot

Galva-container 
tussenschotten In de lengte Dwars

1,20m max. 3 st. -
0,80m - max. 3 st.

92
06

-2
04

-0
1 A

9206-204-02 9206-204-03

Max. draagvermogen: 750 kg (1650 lbs)
Toelaatbare belasting: 7200 kg (15870 lbs)

In de openlucht (op het 
bouwterrein) In de hal

Bodemhelling tot 3% Bodemhelling tot 1%
Doka galva container Doka galva container

1,20x0,80m 1,20x0,80x0,41m 1,20x0,80m 1,20x0,80x0,41m
3 5 6 10

Geen leeg transportmateriaal op 
elkaar toegestaan!

LET OP
Bij het stapelen van transportmateriaal met 
verschillende lasten, moeten de zwaarste 
onderaan geplaatst worden!

LET OP
 ▪ Transportmateriaal uitsluitend afzonderlijk 

verplaatsen.
 ▪ Geschikte ketting gebruiken 

(bijv. Doka-viersprongketting 3,20m). 
Toelaatbaar draagvermogen in acht 
nemen.

 ▪ Hellingshoek β max. 30°!

9206-202-01
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Doka-stapelpallet 1,55 x 0,85 m en 
1,20 x 0,80 m 

Opberg- en transportmiddel voor grote onderdelen.

Doka-stapelpallet als opslagmiddel

Max. aantal pallets op elkaar

Doka-stapelpallet als transportmiddel

Verplaatsen met de kraan

Verplaatsen met lifttruck of handpallettruck

Max. draagvermogen: 1100 kg (2420 lbs)
Toelaatbare belasting: 5900 kg (12980 lbs)

In de openlucht (op het 
bouwterrein) In de hal

Bodemhelling tot 3% Bodemhelling tot 1%
2 6

Geen leeg transportmateriaal op 
elkaar toegestaan!

LET OP
 ▪ Bij het stapelen van transportmateriaal met 

verschillende lasten, moeten de zwaarste 
onderaan geplaatst worden!

 ▪ Toepassing met aanklemwiel B:
- Met parkeerrem in parkeerpositie 

vastzetten.
- Bij een stapel mag aan de onderste 

Doka-stapelpallet geen aanklemwiel 
gemonteerd zijn.

LET OP
 ▪ Transportmateriaal uitsluitend afzonderlijk 

verplaatsen.
 ▪ Geschikte ketting gebruiken. 

 
 Toelaatbaar draagvermogen in acht 
nemen.

 ▪ Centrisch laden.
 ▪ Lading zo met de stapelpallet verbinden, 

dat ze niet kan schuiven of kantelen.
 ▪ Hellingshoek β: max. 30°!

a
Doka stapelpallet 1,55x0,85m max. 4,5 m
Doka stapelpallet 1,20x0,80m max. 3,0 m

LET OP
 ▪ Centrisch laden.
 ▪ Lading zo met de stapelpallet verbinden, 

dat ze niet kan schuiven of kantelen.

92815-2    -0124

a
= =
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Algemeen Gebruikersinformatie Ondersteuning Staxo 40

Doka-onderdelenbox

Opberg- en transportmiddel voor kleine onderdelen.

Doka-onderdelenbox als opslagmiddel

Max. aantal pallets op elkaar

Doka-onderdelenbox als transportmiddel

Verplaatsen met de kraan

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.

Het aanklemwiel B kan aan volgende 
transportmaterialen worden gemonteerd:
 ▪ Doka-onderdelenbox
 ▪ Doka-stapelpallets

Max. draagvermogen: 1000 kg (2200 lbs)
Toelaatbare belasting: 5530 kg (12191 lbs)

In de openlucht (op het 
bouwterrein) In de hal

Bodemhelling tot 3% Bodemhelling tot 1%
3 6

Geen leeg transportmateriaal op 
elkaar toegestaan!

LET OP
 ▪ Bij het stapelen van transportmateriaal met 

verschillende lasten, moeten de zwaarste 
onderaan geplaatst worden!

 ▪ Toepassing met aanklemwiel B:
- Met parkeerrem in parkeerpositie 

vastzetten.
- Bij een stapel mag aan de onderste 

Doka-stapelpallet geen aanklemwiel 
gemonteerd zijn.

LET OP
 ▪ Transportmateriaal uitsluitend afzonderlijk 

verplaatsen.
 ▪ Geschikte ketting gebruiken 

(bijv. Doka-viersprongketting 3,20m). 
Toelaatbaar draagvermogen in acht 
nemen.

 ▪ Hellingshoek β max. 30°!

Neem de handleiding "Aanklemwiel B" in acht!

92816-206-01



Gebruikersinformatie Ondersteuning Staxo 40 Dimensionering

85999805007 - 11/2021

Dimensionering

Gebruiksvoorwaarden

 ▪ 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!

 ▪ Voor de montage kunnen tussenverankeringen 
noodzakelijk zijn

 ▪ De berekende waarden komen overeen met de 
typekeuring ‘Ondersteuning Staxo 40’, de 
berekeningsdocumentatie ‘Load-bearing tower 
Staxo 40’ en de normen EN 12812 en EN 1993.

 ▪ Bij afwijkingen van de genoemde randvoorwaarden 
moet voor een stabiele dimensionering de 
typekeuring of de berekeningsdocumentatie worden 
gebruikt.  
Afwijkingen kunnen zijn:

- variaties in hoogte
- andere windbelastingen
- andere afstanden tussen de kaders
- extra horizontale lasten
- afzonderlijke palen
- grotere uittreklengtes van de spindels
- hellende ondersteuning
- geringe verticale lasten bij vrijstaande systemen

 ▪ Bij meerlaagse torens met verschillende afstanden 
tussen de kaders, is voor de dimensionering altijd de 
kleinste afstand tussen de kaders bepalend.

Aanpassing van de hellingshoek

 ▪ Aanpassing van de hellingshoek met centreerlijst 
(bijv. zeskantschroef M20x230) of scharnierende 
onderbouw voor U-kop = kopspindel niet 
ingespannen.

 ▪ Aanpassing van de hellingshoek met houten spie of 
compensatieplaat = geen effect op inspansituatie.

- Bijv. met kopspindelspie of Staxo-spie-
oplegging.

Gebruik van de compensatieplaat

Opbouwvarianten

Vorming kop- en voetgedeelte

LET OP
 ▪ De compensatieplaat mag alleen op beton 

worden geplaatst.
 ▪ Voor het berekenen van de glijding tussen 

compensatieplaat en beton moet de 
wrijvingscoëfficiënt 0,33 worden gebruikt.

Torenopbouw
Aantal kaderniveaus = 2

Gelaagde opbouw 
Aantal kaderniveaus ≥ 3

zonder kruisverband met kruisverband
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Dimensionering Gebruikersinformatie Ondersteuning Staxo 40

Vorming van de bovenconstructie

Max. afstand tussen dwarsdragers: 50 cm
1) door de grotere stijfheid van flenzen en lijf

aan de kop vastgehouden 
systemen vrijstaande systemen

98024-223-01 98024-223-02

Kopspindels ingespannen Kopspindels niet 
ingespannen

Dubbele hoofdbalk met houten bekistingsdragers 
volgens EN 13377

Enkele hoofdbalk met 
houten bekistingsdragers 

volgens 
EN 13377

Enkele hoofdbalk met Doka drager I tec 20 
volgens Z-9.1-773 1) Centreerdrager

Gording uni ][100 tot ][160 Scharnierkop

Krachtgesloten verbonden, 
onbelaste dwarsdrager

of dwarsliggende, onbelaste 
WS10 tussen WS10 in 

lengterichting en 
kopspindels

Gording uni met versterkte 
spindels zonder uitstijving

Gording uni met spindels 
zonder uitstijving

98
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Kruisverband

D Draaibare koppeling 48mm
F Aanklemmoer B
T Lastspindel 70
V Lastspindel 70 boven
Y Extra versterking is alleen nodig, als de spindels niet via de 

bekistingsvloer met elkaar verbonden zijn.
Z Steigerbuis 48,3mm

Voor gedetailleerde beschrijving van de 
kruisverbanden, zie de typekeuring.

98024-302-01
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Dimensionering Gebruikersinformatie Ondersteuning Staxo 40

Toelaatbare lasten per paal

Vrijstaande systemen (zonder afspanning, zonder houder)

Aan de kop vastgehouden systemen (bijv. gesloten ruimte of afspanning)

Kadergrootte 
[m]

Spindeluittreklengte [cm] 
in kop- en voetgedeelte

kaderafstand [m]

Aantal kaderniveaus 
die onderling met 
diagonaalkruisen 
verbonden zijn 

(meerlaagse toren)

Max. 
ondersteuningshoogte 

[m] zonder 
tussenverankering
(voor de montage 

kunnen 
tussenverankeringsniv
eaus noodzakelijk zijn)

Toelaatbare last per paal [kN]

zonder 
kruisverband

met 
kruisverband

Kopspindels
ingespanne

n
Kopspindels

niet ingespannen

V H V H

tot 1,80

15

70

≥ 1,5
≥ 2 7,5 36,7 0,5 32,6 0,4
≥ 3 12,9 33,5 0,5 31,8 0,4

≥ 1,0
≥ 2 7,5 34,5 0,5 31,1 0,4
≥ 3 12,9 30,4 0,4 30,5 0,4

30
≥ 1,5

≥ 2 7,8 33,7 0,5 25,8 0,4
≥ 3 13,2 31,7 0,4 24,9 0,4

≥ 1,0
≥ 2 7,8 31,3 0,4 24,8 0,4
≥ 3 13,2 27,3 0,4 23,9 0,4

tot 1,20

15

70

≥ 1,5
≥ 2 7,5 41,4 0,5 39,1 0,5
≥ 3 14,7 36,4 0,5 36,0 0,5

≥ 1,0
≥ 2 7,5 39,2 0,5 36,5 0,5
≥ 3 12,3 34,3 0,5 33,7 0,5

30
≥ 1,5

≥ 2 7,8 38,6 0,5 31,6 0,5
≥ 3 15,0 34,2 0,5 30,1 0,4

≥ 1,0
≥ 2 7,8 37,3 0,5 30,1 0,4
≥ 3 12,6 32,4 0,5 29,7 0,4

Kadergrootte 
[m]

Spindeluittreklengte [cm] 
in kop- en voetgedeelte

kaderafstand [m]

Aantal kaderniveaus 
die onderling met 
diagonaalkruisen 
verbonden zijn 

(meerlaagse toren)

Max. 
ondersteuningshoogte 

[m] zonder 
tussenverankering
(voor de montage 

kunnen 
tussenverankeringsniv
eaus noodzakelijk zijn)

Toelaatbare last per paal [kN]

zonder 
kruisverband

met 
kruisverband

Kopspindels
ingespanne

n
Kopspindels

niet ingespannen

tot 1,80

15

70

≥ 1,5 ≥ 2
2,1 39,3 35,1
20 37,5 33,2

≥ 1,0
≥ 2 2,1 39,3 34,5
≥ 3 20 35,5 32,2

30
≥ 1,5 ≥ 2

2,4 35,2 30,1
20 35,0 26,8

≥ 1,0
≥ 2 2,4 35,2 29,5
≥ 3 20 34,3 25,7

70 —
≥ 1,5 ≥ 2

3,2 20,9 —
20 20,9 —

≥ 1,0
≥ 2 3,2 23,3 —
≥ 3 20 18,9 —

tot 1,20

15

70

≥ 1,5 ≥ 2
1,5 44,3 40,9
20 44,7 41,5

≥ 1,0
≥ 2 1,5 44,1 40,5
≥ 3 20 44,6 40,5

30
≥ 1,5 ≥ 2

1,8 40,7 35,9
20 41,4 33,7

≥ 1,0
≥ 2 1,8 40,3 35,5
≥ 3 20 40,5 32,3

70 —
≥ 1,5 ≥ 2

2,6 28,7 —
20 29,5 —

≥ 1,0
≥ 2 2,6 28,6 —
≥ 3 20 29,1 —

LET OP
 ▪ De ondersteuning in alle situaties tegen 

glijden en kantelen beveiligen!
 ▪ Ervoor zorgen dat de belasting centraal ligt.
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Gebruikersinformatie Ondersteuning Staxo 40 Artikellijst

Artikellijst[kg]Art.-nr.

Staxo 40 kader 0,90m 14,6 582202000
Staxo 40 kader 1,20m 17,5 582201000
Staxo 40 kader 1,80m 24,5 582200000
Staxo 40-Rahmen

Staxo 40 koppelstuk 0,60 582203000
Staxo 40-Kupplungsstück

Staxo 40 buisconnector D48,3mm 0,07 582204000
Staxo 40-Rohrstecker D48,3mm

Diagonaalkruis 9.100 4,1 582772000
Diagonaalkruis 9.150 5,2 582773000
Diagonaalkruis 9.175 6,1 582334000
Diagonaalkruis 9.200 6,6 582774000
Diagonaalkruis 9.250 7,7 582775000
Diagonaalkruis 9.300 9,0 582323000
Diagonaalkruis 12.100 4,6 582610000
Diagonaalkruis 12.150 5,7 582612000
Diagonaalkruis 12.175 6,3 582335000
Diagonaalkruis 12.200 6,9 582614000
Diagonaalkruis 12.250 8,3 582616000
Diagonaalkruis 12.300 9,3 582325000
Diagonaalkruis 18.100 6,1 582620000
Diagonaalkruis 18.150 6,9 582622000
Diagonaalkruis 18.175 7,8 582336000
Diagonaalkruis 18.200 7,8 582624000
Diagonaalkruis 18.250 9,1 582626000
Diagonaalkruis 18.300 10,3 582326000
Diagonalkreuz

Diagonaal d2 9.100 2,0 582740000
Diagonaal d2 9.125 2,2 582741000
Diagonaal d2 9.152 2,6 582742000
Diagonaal d2 9.175 3,0 582743000
Diagonaal d2 9.200 3,3 582744000
Diagonaal d2 9.225 5,9 582745000
Diagonaal d2 9.250 6,8 582746000
Diagonaal d2 12.100 2,2 582712000
Diagonaal d2 12.125 2,5 582713000
Diagonaal d2 12.152 2,9 582714000
Diagonaal d2 12.175 3,1 582715000
Diagonaal d2 12.200 3,5 582716000
Diagonaal d2 12.225 6,0 582717000
Diagonaal d2 12.250 6,7 582718000
Diagonaal d2 18.100 3,0 582720000
Diagonaal d2 18.125 3,3 582721000
Diagonaal d2 18.152 5,8 582722000
Diagonaal d2 18.175 6,1 582723000
Diagonaal d2 18.200 6,4 582724000
Diagonaal d2 18.225 6,9 582725000
Diagonaal d2 18.250 7,4 582726000
Diagonalstrebe d2

Horizontaal d2 100 1,6 582730000
Horizontaal d2 125 1,9 582731000
Horizontaal d2 152 2,3 582732000
Horizontaal d2 175 2,7 582733000
Horizontaal d2 200 3,0 582734000
Horizontaal d2 225 3,4 582735000
Horizontaal d2 250 3,8 582736000
Horizontalstrebe d2

Staxo 40 vierwegkopspindel 30cm 6,5 582209000
Staxo 40-Vierwegkopfspindel 30cm

Staxo 40 vierwegkopspindel 70cm 8,9 582210000
Staxo 40-Vierwegkopfspindel 70cm

Staxo 40 kopspindel 30cm 4,7 582207000
Staxo 40-Kopfspindel 30cm

Verzinkt

Verzinkt
Hoogte: 30,8 cm

Geel

Verzinkt
Leveringstoestand: ingeklapt

Verzinkt

Verzinkt

Verzinkt
Hoogte: 67,8 cm

Verzinkt
Hoogte: 117,6 cm

Verzinkt
Hoogte: 55,7 cm
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Artikellijst Gebruikersinformatie Ondersteuning Staxo 40

Staxo 40 kopspindel 70cm 7,0 582208000
Staxo 40-Kopfspindel 70cm

Ontkistings-valkop H20 6,1 586174000
Absenkkopf H20

Vierwegkop H20 4,0 586170000
Vierwegkopf H20

Doka Xtra kop 9,7 586108000
Doka Xtra-Kopf

Klemplaat D 2,0 502709030
Klemmplatte D

Vleugelmoer 15,0 0,31 581961000
Flügelmutter 15,0

Klemstaaf 15,0 330mm 0,48 582641000
Quetschteil 15,0 330mm

Dokamatic-Staxo-connector 3,9 582347000
Staxo-Spindelanschluss Dokamatic-Tisch

Spindelspie ..... % 0,46 176071000
Spindelkeil ..... %

Superplaat 15,0 1,1 581966000
Superplatte 15,0

Staxo spie oplegging WS10 8,7 582796000
Staxo-Keilauflager WS10

Staxo spie oplegging WU12/14 12,2 582350000
Staxo-Keilauflager WU12/14

Scharnierende onderbouw voor U-kop 5,2 582799000
Gelenkaufsatz Kopfspindel

Staxo 40 voetspindel 30cm 3,9 582205000
Staxo 40-Fußspindel 30cm

Staxo 40 voetspindel 70cm 6,1 582206000
Staxo 40-Fußspindel 70cm

Staxo 40 spindelbeveiliging 0,54 582211000
Staxo 40-Spindelsicherung

Compensatieplaat 1,2 582239000
Ausgleichsplatte

Verzinkt
Hoogte: 105,5 cm

Verzinkt
Lengte: 25 cm
Breedte: 20 cm
Hoogte: 38 cm

Verzinkt
Lengte: 25 cm
Breedte: 20 cm
Hoogte: 33 cm

Verzinkt
Hoogte: 69 cm

Verzinkt
Lengte: 24 cm
Breedte: 9 cm

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

Verzinkt
Sleutelmaat: 24 mm

Verzinkt
Lengte: 20,7 cm

Lengte: 20 cm
Breedte: 16 cm

Verzinkt
Hoogte: 6 cm
Diameter: 12 cm
Sleutelmaat: 27 mm

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

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

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

Verzinkt
Hoogte: 50,7 cm

Verzinkt
Hoogte: 100,5 cm

Verzinkt
Blauw gepoedercoat
Lengte: 9,0 cm
Breedte: 8,8 cm
Hoogte: 8,6 cm

Oranje
Zwart
Diameter: 30 cm
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Lange armschoor Eurex 60 550 42,5 582658000
Justierstütze Eurex 60 550

Verlenging Eurex 60 2,00m 21,3 582651000
Verlängerung Eurex 60 2,00m

Koppelstuk Eurex 60 8,6 582652000
Kupplungsstück Eurex 60

Kolomkop Eurex 60 Top50 7,1 582665000
Stützenkopf Eurex 60 Top50

Verbindingsstuk Eurex 60 IB 4,2 582657500
Verbindungsstück Eurex 60 IB

Lange armschoorvoet Eurex 60 EB 8,0 582660500
Justierstützenfuß Eurex 60 EB

Lange armschoor 340 IB 16,7 588696000
Justierstütze 340 IB

Lange armschoor 340 IB EF 14,9 588247500
Justierstütze 340 IB EF

Lange armschoor 540 IB 30,7 588697000
Justierstütze 540 IB

Lange armschoor 540 IB EF 28,9 588250500
Justierstütze 540 IB EF

Schoorvoet EB 0,93 588946000
Strebenschuh EB

Stelschoorvoet EB 1,8 588245500
Stützenschuh EB

Staxo 40 duw-trekschoor-adapter 1,6 582214000
Staxo 40-Justierstützenadapter

Blauw gepoedercoat
Aluminium
Lengte: 343 - 553 cm

Blauw gepoedercoat
Aluminium
Lengte: 250 cm

Aluminium
Lengte: 100 cm
Diameter: 12,8 cm

Verzinkt
Hoogte: 50 cm

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

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

Verzinkt
Lengte: 190,8 - 341,8 cm

Verzinkt
Lengte: 190,8 - 341,8 cm

Verzinkt
Lengte: 310,5 - 549,2 cm

Verzinkt
Lengte: 310,5 - 549,2 cm

Verzinkt
Breedte: 8 cm
Hoogte: 13 cm

Verzinkt
Lengte: 20 cm
Breedte: 11 cm
Hoogte: 10 cm

Verzinkt
Hoogte: 16 cm
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Artikellijst Gebruikersinformatie Ondersteuning Staxo 40

Universele sleutel 3,7 582768000
Universal-Lösewerkzeug

Doka express anker 16x125mm 0,31 588631000
Doka-Expressanker 16x125mm

Doka express veer 16mm 0,009 588633000
Doka-Coil 16mm

Montageplatform 30/100cm 7,4 582231000
Montageplatform 30/150cm 10,6 582232000
Montageplatform 30/200cm 13,5 582234000
Montageplatform 30/250cm 16,4 582235000
Montageplatform 30/300cm 19,5 582236000
Gerüstbelag

Montageplatform 60/100cm met mangat 9,5 582311500
Montageplatform 60/150cm met mangat 13,8 582312500
Montageplatform 60/175cm met mangat 15,5 582333500
Montageplatform 60/200cm met mangat 17,7 582313500
Montageplatform 60/250cm met mangat 20,8 582314500
Montageplatform 60/300cm met mangat 26,3 582315500
Gerüstbelag mit Durchstieg

Montageplatform 60/100cm 9,5 582306500
Montageplatform 60/150cm 13,6 582307500
Montageplatform 60/175cm 15,5 582332500
Montageplatform 60/200cm 17,8 582308500
Montageplatform 60/250cm 22,2 582309500
Montageplatform 60/300cm 26,2 582310500
Gerüstbelag

Staxo 40 console 90cm 8,6 582212000
Staxo 40-Konsole 90cm

Staxo 40 uitstijving 1,00m 5,7 582215000
Staxo 40 uitstijving 1,50m 7,3 582216000
Staxo 40 uitstijving 2,00m 9,3 582217000
Staxo 40-Belagstrebe

Staxo 40 kaderversteviging 1,40m 6,5 582213000
Staxo 40-Rahmenstrebe 1,40m

Staxo leuninguiteinde 10,5 582316000
Staxo-Stirngeländer

Staxo zijleuning 100 17,5 582317500
Staxo zijleuning 150 20,0 582318500
Staxo zijleuning 175 23,2 582331500
Staxo zijleuning 200 24,1 582319500
Staxo zijleuning 250 27,5 582320500
Staxo zijleuning 300 31,1 582321500
Staxo-Seitengeländer

Verbindingspen met borging 16mm 0,25 582528000
Federbolzen 16mm

Staxo 40/d3 ladder 2,30m 15,5 582219500
Staxo 40/d3-Leiter 2,30m

Verzinkt
Lengte: 75,5 cm

Verzinkt
Lengte: 18 cm
De montagehandleiding volgen!

Verzinkt
Diameter: 1,6 cm

Verzinkt

Aluminium

Aluminium

Verzinkt
Breedte: 108,9 cm
Hoogte: 65,5 cm

Verzinkt

Verzinkt

Verzinkt
Lengte: 140 cm
Hoogte: 152 cm

Verzinkt
Hoogte: 152 cm

Verzinkt
Lengte: 15 cm

Verzinkt
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Staxo 40 ladder 2,30m 14,8 582219000
Staxo 40-Leiter 2,30m

Steigerbuis 48,3mm 0,50m 1,7 682026000
Steigerbuis 48,3mm 1,00m 3,6 682014000
Steigerbuis 48,3mm 1,50m 5,4 682015000
Steigerbuis 48,3mm 2,00m 7,2 682016000
Steigerbuis 48,3mm 2,50m 9,0 682017000
Steigerbuis 48,3mm 3,00m 10,8 682018000
Steigerbuis 48,3mm 3,50m 12,6 682019000
Steigerbuis 48,3mm 4,00m 14,4 682021000
Steigerbuis 48,3mm 4,50m 16,2 682022000
Steigerbuis 48,3mm 5,00m 18,0 682023000
Steigerbuis 48,3mm 5,50m 19,8 682024000
Steigerbuis 48,3mm 6,00m 21,6 682025000
Steigerbuis 48,3mm .....m 3,6 682001000
Gerüstrohr 48,3mm

Draaibare koppeling 48mm 1,5 582560000
Drehkupplung 48mm

Haakse koppeling 48mm 1,2 682004000
Normalkupplung 48mm

Halve boutkoppeling 48mm 50 0,84 682002000
Anschraubkupplung 48mm 50

Halve boutkoppeling 48mm 95 0,88 586013000
Anschraubkupplung 48mm 95

Ankerschoen voor trappentoren 3,4 582680000
Ankerschuh für Treppenturm

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

Rugweerpaal XP 1,20m 4,1 586460000
Geländersteher XP 1,20m

Steigerbuisklem D48mm 0,95 586464000
Gerüstrohrhalter D48mm

Plinthouder XP 1,20m 0,64 586461000
Fußwehrhalter XP 1,20m

H20 verbindingshoek 0,07 586263000
Gurtverbinder H20

Afspanning voor ondersteuning 10,2 582795000
Abspannung für Traggerüste

Spindellasplaat T 3,1 584371000
Spindellasche T

Pasbout 10cm 0,34 580201000
Verbindungsbolzen 10cm

Borgveer 5mm 0,03 580204000
Federvorstecker 5mm

Verzinkt

Verzinkt

Verzinkt
Sleutelmaat: 22 mm
De montagehandleiding volgen!

Verzinkt
Sleutelmaat: 22 mm
De montagehandleiding volgen!

Verzinkt
Sleutelmaat: 22 mm
De montagehandleiding volgen!

Verzinkt
Sleutelmaat: 22 mm
De montagehandleiding volgen!

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

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

Verzinkt
Hoogte: 118 cm

Verzinkt
Hoogte: 18 cm

Verzinkt
Hoogte: 21 cm

Verzinkt
Hoogte: 8 cm

Verzinkt
Blauw gelakt

Verzinkt
Breedte: 20 cm
Hoogte: 25 cm

Verzinkt
Lengte: 14 cm

Verzinkt
Lengte: 13 cm
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Afspan-gordingverbinder WS10 2,7 582756000
Abspann-Riegelverbinder WS10

Kantelbeveiliging 1 1,6 586196000
Kantelbeveiliging 2 2,1 586197000
Querträgersicherung

Verplaatsingsstaaf 15,0 1,9 586074000
Umsetzstab 15,0

Borgplaat 15,0 1,8 586073000
Jochplatte 15,0

Kombi-ankerstop R20/25 0,003 588180000
Kombi-Ankerstopfen R20/25

Staxo 40 verplaatsingseenheid 22,8 582218000
Staxo 40-Umsetzrad

Omzetapparaat TG voor stapelpallet 83,0 582797000
Umsetzgerät TG für Stapler

Staxo 40 hijsadapter 9,5 582224000
Staxo 40-Umsetzstrebe

Gording uni WS10 Top50 2,00m 38,9 580007000
Mehrzweckriegel WS10 Top50 2,00m

Transportmateriaal

Houten pallet 1,22x1,60m (HT) 24,0 176139000
Houten pallet 0,80x1,60m (HT) 20,0 176140000
Holzpalette (DB, HT)

Staxo 40 pallet 1,80m 47,0 582237000
Staxo 40-Palette 1,80m

Staxo 40 pallet 1,20/0,90m 38,5 582238000
Staxo 40-Palette 1,20/0,90m

Doka traliebox 1,70x0,80m 87,0 583012000
Doka-Gitterbox 1,70x0,80m

Doka galva container 1,20x0,80m 70,0 583011000
Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80m

Verzinkt
Lengte: 46,7 cm

Verzinkt
Hoogte: 38,7 cm

Blauw gelakt
Hoogte: 57 cm
De gebruikershandleiding volgen!

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

Blauw
Diameter: 3 cm

Verzinkt
Hoogte: 120 cm
De gebruikershandleiding volgen!

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

Verzinkt
Lengte: 144 cm

Blauw gelakt

Hoogte: 18 cm

Verzinkt
Lengte: 169 cm
Breedte: 134 cm
Hoogte: 27 cm

Verzinkt
Lengte: 169 cm
Breedte: 91 cm
Hoogte: 27 cm

Verzinkt
Hoogte: 113 cm

Verzinkt
Hoogte: 78 cm
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Galva container tussenschot 0,80m 3,7 583018000
Galva container tussenschot 1,20m 5,5 583017000
Mehrwegcontainer Unterteilung

Doka galva container 1,20x0,80x0,41m 42,5 583009000
Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80x0,41m

Doka stapelpallet 1,55x0,85m 41,0 586151000
Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

Doka stapelpallet 1,20x0,80m 38,0 583016000
Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m

Doka onderdelenbox 106,4 583010000
Doka-Kleinteilebox

Aanklemwiel B 33,6 586168000
Anklemm-Radsatz B

Stalen delen verzinkt
Houten delen geel gelazuurd

Verzinkt

Verzinkt
Hoogte: 77 cm

Verzinkt
Hoogte: 77 cm

Houten delen geel gelazuurd
Stalen delen verzinkt
Lengte: 154 cm
Breedte: 83 cm
Hoogte: 77 cm

Blauw gelakt



999805007 - 11/2021Doka GmbH | Josef Umdasch Platz 1 | 3300 Amstetten | Austria | T +43 7472 605-0 | F +43 7472 66430 | info@doka.com | www.doka.com

Wereldwijd in uw buurt

Doka behoort tot de wereldwijd leidende bedrijven in de 
ontwikkeling, productie en verkoop van 
bekistingstechniek voor alle bouwtoepassingen.
Met meer dan 160 verkoopvestigingen en logistieke 
vestigingen in meer dan 70 landen beschikt de Doka 
Group over een sterk verkoopnetwerk, waarmee een 

snelle en professionele beschikbaarstelling van 
materiaal en technische ondersteuning gegarandeerd 
is.
De Doka Group is een bedrijf van de Umdasch Group 
en heeft wereldwijd meer dan 6000 medewerksters en 
medewerkers in dienst.

www.doka.com/staxo-40
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