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su trumpa konstrukcine schema pagal Eurokodą

Informacija naudotojui
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Įvadas
Bendrieji saugos įspėjimai

Tikslinės naudotojų grupės

 ▪ Ši instrukcija skirta visiems asmenims, kurie dirbs 
Doka produktais arba sistemomis. Jame pateikiama 
informacija apie standartinį minėtų sistemų surin-
kimą ir tinkamą, reikalavimus atitinkantį jų naudo-
jimą.

 ▪ Visi su aprašytais produktais dirbantys asmenys turi 
būti susipažinę su šio vadovo turiniu ir jame pateik-
tomis saugos instrukcijomis.

 ▪ Klientas turi instruktuoti ir apmokyti asmenis, kurie 
negali perskaityti ir suprasti šio bukleto arba kuriems 
sunku tai padaryti.

 ▪ Klientas turi užtikrinti, kad Doka pateikiama informa-
cinė medžiaga (pvz., informaciniai naudotojo bukle-
tai, montavimo ir eksploatavimo instrukcijos, naudo-
jimo instrukcijos, planai ir pan.) būtų prieinama 
visiems naudotojams, jie būtų susipažinę su šia 
medžiaga, ir ji būtų lengvai prieinama naudojimo vie-
toje.

 ▪ Atitinkamuose klojinių projektavimo dokumentuose 
Doka pateikia saugaus darbo priemones, kurios rei-
kalingos tam, kad Doka produktus būtų galima sau-
giai naudoti apibūdintose situacijose.  
Visais atvejais ir visu projekto vykdymo laikotarpiu 
naudotojai privalo laikytis nacionalinių teisės aktų, 
standartų ir norminių dokumentų, o prireikus privalo 
imtis atitinkamų papildomų ar alternatyvių darbo 
saugos užtikrinimo priemonių.

Rizikos įvertinimas

 ▪ Klientas kiekvienoje darbo vietoje privalo parengti, 
įforminti dokumentais, įgyvendinti ir nuolat atnaujinti 
rizikos įvertinimą. 
Šiame dokumente pateikiami rizikos vertinimo kon-
krečiame statybvietėje pagrindai bei nurodymai nau-
dotojams apie tai, kaip paruošti ir naudoti sistemą. 
Jie nepakeičia minėtų dokumentų.

Pastabos dėl šio dokumento

 ▪ Šį dokumentą galima naudoti kaip bendrąją Monta-
vimo ir naudojimo instrukciją (darbų vykdymo pro-
jektą) arba jį galima įtraukti į konkrečios statybvietės 
Montavimo ir naudojimo instrukciją (darbų vykdymo 
projektą).

 ▪ Šiame dokumente arba programoje esanti gra-
fika, animacija ir vaizdo įrašai kartais vaizduoja 
dalinai sumontuotas konstrukcijas, todėl, norint 
laikytis saugos taisyklių, gali reikėti papildomos 
saugos įrangos ir (arba) priemonių.
Klientas turi užtikrinti, kad būtų laikomasi visų galio-
jančių reglamentų, net jei jie nėra parodyti ar numa-
nomi pateiktoje grafikoje, animacijoje bei vaizdo įra-
šuose.

 ▪ Atskiruose skyriuose pateiktos tolesnės taiko-
mos saugos instrukcijos ir (arba) specialūs įspė-
jimai.

Planavimas

 ▪ Užtikrinkite saugias darbo vietas su klojiniais dirban-
tiems asmenims (pavyzdžiui, kai klojiniai išmontuo-
jami / išmontuojami, keičiami arba perkeliami ir 
pan.). Pasiekti šias darbo vietas ir iš jų išeiti turi būti 
galima saugiais prieigos maršrutais!

 ▪ Jeigu pastebėjote bet kokį nukrypimą nuo šiame 
buklete pateiktos informacijos ir nurodymų arba 
sistemą, kuri neatitinka aprašytųjų šiame 
buklete, tuomet patikrinimui turi būti pateikti per-
žiūrėti statiniai skaičiavimai ir papildomos mon-
tavimo instrukcijos.

Taisyklės, darbų sauga

 ▪ Visą laiką turi būti laikomasi įstatymų, standartų, 
darbų saugos reikalavimų ir kitų saugos taisyklių, tai-
komų mūsų produktų naudojimui toje šalyje ir (arba) 
regione, kuriame dirbate.

 ▪ Jeigu asmuo arba objektas atsitrenkia į šoninę 
užtvarą ir (arba) bet kurį jos elementą, šią užtvarą 
galima toliau naudoti tik po to, kai ją patikrins ir 
patvirtins specialistas.
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Visiems projekto etapams taikomos 
taisyklės

 ▪ Klientas privalo užtikrinti, kad šis produktas būtų 
montuojamas, išmontuojamas, perstatomas ir ben-
drai naudojamas pagal paskirtį, laikantis taikomų 
įstatymų, standartų bei taisyklių ir vadovaujant bei 
prižiūrint tinkamos kvalifikacijos asmenims. 
Tokių asmenų protinė ir fizinė būklė negali būti 
paveikta alkoholio, vaistų ar narkotikų.

 ▪ „Doka“ produktai yra techniniai darbo įrenginiai, skirti 
naudoti tik pramoniniu arba komerciniu tikslu, visuo-
met laikantis atitinkamų „Doka“ informacijos naudo-
tojui ar kitų „Doka“ išleistų techninių dokumentų. 

 ▪ Kiekviename statybos darbų etape būtina užtikrinti 
visų komponentų ir klojinių stabilumą bei laikomąją 
galią!

 ▪ Nelipkite ant gembių, uždorių ir kt. objektų bei jų neį-
tempkite, kol nesiėmėte tinkamų priemonių jų stabi-
lumui užtikrinti (pvz., naudojant tvirtinimus).

 ▪ Būtina atkreipti dėmesį ir griežtai laikytis funkcinių 
nurodymų, saugos nurodymų bei techninių apkrovos 
reikalavimų. Nesilaikant gali įvykti nelaimingi atsitiki-
mai, galima sunkiai susižaloti (net mirtinai) ir gali būti 
stipriai apgadintas turtas.

 ▪ Greta klojinių ugnies šaltiniai yra draudžiami. Šil-
dymo prietaisai leidžiami tik tuomet, jeigu jie tinkamai 
naudojami ir yra atitinkamu saugiu atstumu nuo klo-
jinių.

 ▪ Naudodamas arba laikydamas įrangą, klientas pri-
valo įvertinti bet kokių oro sąlygų poveikį jai (pvz., sli-
džius paviršius, paslydimo riziką, vėjo įtaką ir kt.) ir 
įgyvendinti atitinkamas atsargumo priemones, kad 
apsaugotų įrangą, aplinką bei darbuotojus.

 ▪ Visas jungtis būtina reguliariai tikrinti, taip užtikrinant 
jų saugumą ir tinkamą darbinę būklę. 
Ypač svarbu tinkamu laiku patikrinti ir pakartotinai 
priveržti sriegiuotas bei pleištines jungtis, atsižvel-
giant į netoliese darbo vietoje vykdomą veiklą ir ypač 
po neįprastų įvykių (pvz., po audros).

 ▪ Griežtai draudžiama suvirinti arba kitaip kaitinti 
„Doka“ produktus, ypač inkaravimo / sujungimo ele-
mentus, pakabos elementus, jungčių elementus, lie-
jinius ir pan.
Dėl suvirinimo smarkiai pasikeičia medžiagų, iš kurių 
pagaminti minėti elementai, mikrostruktūra. Tai dra-
matiškai sumažina kritinę apkrovą ir kelia labai didelį 
pavojų saugumui.
Atskiras temples iš ilgio leidžiama pjauti metalo 
pjaustymo diskais (kaitinti galima tik templių galus), 
tačiau svarbu užtikrinti, kad skriejančios kibirkštys 
neįkaitintų ir nepažeistų kitų templių.
Vieninteliai gaminiai, kuriuos galima suvirinti, yra tie, 
apie kuriuos „Doka“ dokumentuose aiškiai nurodyta, 
kad suvirinimas leidžiamas.

Montavimas

 ▪ Prieš naudojimą klientas privalo patikrinti įrangą 
arba sistemą, kad užtikrintų, jog ji yra tinkamos 
būklės. Turi būti imamasi veiksmų, kad būtų pašalinti 
bet kokie pažeisti, deformuoti, dėl nusidėvėjimo, 
korozijos arba puvimo (pvz., dėl grybelio) susilpnėję 
elementai.

 ▪ Derinti mūsų saugos ir klojinių sistemas su kitų 
gamintojų sistemomis gali būti pavojinga, nes galima 
pakenkti sveikatai arba turtui. Naudotojas tai turi 
patikrinti atskirai.

 ▪ Įrangą ar sistemą turi sumontuoti ir pastatyti tinkamai 
kvalifikuoti kliento darbuotojai, laikydamiesi galiojan-
čių įstatymų, standartų ir taisyklių bei atlikdami visus 
reikiamus saugos patikrinimus.

 ▪ Draudžiama keisti „Doka“ produktus, nes modifikaci-
jos gali pakenkti saugai.

Surinkti klojiniai

 ▪ Doka produktai ir sistemos turi būti sumontuotos 
taip, kad visos juos veikiančios apkrovos būtų sau-
giai perkeltos!

Betono liejimas

 ▪ Neviršykite leidžiamo šviežio betono slėgio. Perne-
lyg greitas betonavimas lemia klojinių perkrovą, dėl 
to atsiranda didesni įlinkiai ir lužimo pavojus.

Klojinių išmontavimas

 ▪ Klojinius nuimti galima tik tada, kai betonas pakanka-
mai sustingsta, ir atsakingas asmuo duoda nuro-
dymą nuimti klojinius!

 ▪ Nuimdami klojinius niekada nenaudokite krano, kad 
nepažeistumėte betono paviršiaus. Naudokite tinka-
mus įrankius, tokius kaip medžio pleištai, specialūs 
laužtuvai arba tokias sistemas kaip Framax sutrau-
kiami kampai.

 ▪ Nuimdami klojinius nesukelkite pavojaus jokios stati-
nio dalies stabilumui ir jokiems vis dar stovintiems 
pastoliams, platformoms ar klojiniams!
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Transportavimas, krovimas ir 
laikymas

 ▪ Laikykitės visų šalyje galiojančių klojinių ir pastolių 
tvarkymui taikomų reikalavimų. Sistemos klojiniams 
būtina naudoti šiame buklete nurodytas „Doka“ 
kėlimo priemones. Tai reikalavimas, kurio būtina lai-
kytis.
Jei šiame buklete diržo tipas nenurodytas, klientas 
privalo naudoti konkrečias numatytas ir tinkamas 
kėlimo priemones, kurios atitinka reikalavimus.

 ▪ Keliant visada įsitikinkite, kad keliama konstrukcija ir 
jos atskiros dalys gali amortizuoti atsirandančias 
jėgas.

 ▪ Pašalinkite bet kokias nepritvirtintas dalis arba pri-
tvirtinkite jas taip, kad jos negalėtų pasislinkti ar 
nukristi.

 ▪ Keliant klojinius ar priedus prie klojinių kranu, negali 
būti jokių žmonių, pvz., ant darbo platformų ar daug-
kartinėse pakuotėse.

 ▪ Visi elementai turi būti laikomi saugiai, vadovaujantis 
visais šio dokumento skyriuose aprašytais specia-
liais „Doka“ nurodymais!

Klojinių tvarkymas / priežiūra

 ▪ Tik originalūs Doka elementai gali būti naudojami 
kaip atsarginės dalys. Remonto darbus gali atlikti tik 
gamintojas arba įgaliotos įmonės.

Ivairus

Nurodyti vidutiniai naujos medžiagos svoriai; faktiniai 
svoriai gali skirtis, priklausomai nuo medžiagos 
paklaidų. Svorį taip pat gali keisti susikaupę nešvaru-
mai, įmirkimas nuo drėgmės ir kt.
Mes pasiliekame teisę keisti šią informaciją, atsižvelg-
dami į techninę pažangą.

Doka taikomos Europos statybos 
normos

„Doka“ dokumentuose nurodytos leidžiamosios 
vertės (vz., Fperm = 70 kN) nėra projektinės vertės 
(pvz., FRd = 105 kN)!
 ▪ Labai svarbu nesupainioti leidžiamųjų verčių su pro-

jektinėmis vertėmis!
 ▪ „Doka“ dokumentuose bus ir toliau nurodytos leidžia-

mosios vertės. 
Pataisa buvo padaryta šiems dviems daliniams koefici-
entams:
 ▪ γF = 1,5
 ▪ γM, mediena = 1,3
 ▪ γM, plienas = 1,1
 ▪ kmod = 0,9
Tokiu būdu, visos projektinės vertės, kurių reikia atlie-
kant projektinius skaičiavimus pagal Europos normas, 
gali būti nustatytos ir pagal leidžiamąsias vertes.

Naudojami simboliai

Šiame dokumente naudojami toliau apibūdinti simbo-
liai.

PAVOJUS
Šiuo simboliu atkreipiamas dėmesys į labai 
pavojingą situaciją, kurios atveju nesilaikant 
nurodymų bus mirtinai arba sunkiai ir nepa-
gydomai susižalota.

ĮSPĖJIMAS
Šiuo simboliu atkreipiamas dėmesys į pavo-
jingą situaciją, kurios atveju nesilaikant nuro-
dymų galima mirtinai arba sunkiai ir nepagy-
domai susižaloti.

ATSARGIAI
Šiuo simboliu atkreipiamas dėmesys į pavo-
jingą situaciją, kurios atveju nesilaikant nuro-
dymų galima nestipriai ir pagydomai susiža-
loti.

PASTABA
Šiuo simboliu atkreipiamas dėmesys į situa-
ciją, kurios atveju nesilaikant nurodymų 
galima sugadinti įrangą arba apgadinti turtą.

Nurodymas 
Nurodo, kad naudotojas turi imtis veiksmų.

Apžiūra
Rodo, kad jūs turite atlikti apžiūrą ir įsitikinti, 
kad buvo atlikti visi reikiami veiksmai.

Patarimas
Pateikiami naudingi praktiniai patarimai.

Nuoroda
Nuorodos į kitus dokumentus.
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Doka paslaugos

Palaikymas kiekviename projekto 
etape

 ▪ Projekto sėkmė užtikrinama produktais ir paslaugo-
mis iš vieno šaltinio.

 ▪ Kompetentinga pagalba nuo planavimo iki monta-
vimo tiesiogiai statybvietėje.

Aukšti rezultatai kiekviename projekto etape

Pagalba projektui nuo pradžios iki pabaigos
Kiekvienas projektas yra unikalus ir reikalauja indivi-
dualiai pritaikytų sprendimų. Klojinių įrengimo dar-
buose „Doka“ komanda gali jums padėti teikdama kon-
sultavimo, planavimo ir papildomas paslaugas vietoje, 
kurios jums leidžia įgyvendinti projektą veiksmingai, 
saugiai ir patikimai. „Doka“ padeda jums teikdama 
individualaus konsultavimo paslaugas ir individualiai 
pritaikytus mokymo kursus.

Veiksmingas planavimas saugiai projekto eigai
Veiksmingus klojinių sprendimus galima parengti eko-
nomiškai tik tada, jei yra suprantami projekto reikalavi-
mai ir statybos procesai. Šis supratimas yra „Doka“ 
projektavimo paslaugų pagrindas.

Optimizuokite statybos darbų procesus su „Doka“
„Doka“ siūlo specialias priemones ir paslaugas, kurios 
padeda pagreitinti darbus ir padaryti juos aiškius. Tai 
būdas paspartinti betonavimo procesus, optimizuoti 
atsargas ir sukurti efektyvesnį darbų organizavimą ir 
planavimą.

Individualiai pritaikyti klojiniai ir surinkimas staty-
bvietėje
Papildydama savo sistemos klojinių asortimentą, 
„Doka“ siūlo individualizuotus klojinių blokus. Specia-
liai parengtas personalas sumontuoja atraminius 
bokštelius ir klojinius statybvietėje.

Pakankamumas pačiu laiku
Klojinių pakankamumas yra esminis veiksnys įgyven-
dinant projektą laiku ir neviršijant biudžeto. Pasaulinis 
logistikos tinklas pristato reikiamus klojinių kiekius į 
statybvietę sutartu laiku.

Nuomos ir remonto paslaugos
Konkrečiam projektui reikalingus klojinius galima išsi-
nuomoti iš „Doka“ nuomos parko. „Doka“ remonto 
paslauga užtikrina kliento nuosavos ir „Doka“ nuomo-
jamos įrangos valymą ir kapitalinį remontą.

Konkursas
Pradinis pro-
jekto planavi-

mas
Statybos darbai Projekto 

pabaiga

Projektavimas
 ▪ Panaudojimo planavimas
 ▪ Ciklo planavimas
 ▪ Statinio modeliavimas/trimatis projek-

tavimas
 ▪ Montavimo darbų planai
 ▪ Statiniai skaičiavimai
 ▪ „Concremote“

Konsultavimas ir mokymas
 ▪ Projekto įgyvendinimas statybvietėje
 ▪ Doka instruktorius
 ▪ Mokymas ir konsultavimas

Procesų optimizavimas
 ▪ „Concremote“
 ▪ „myDoka“
 ▪ Planavimo programa
 ▪ Aikštelės valdymas

Gamyba ir montavimas
 ▪ Gamybos paslauga
 ▪ Klojinių surinkimo statybvie-

tėje paslauga

Logistika
 ▪ Transporto paslaugų organizavimas

Nuomos ir remonto paslaugos
 ▪ Nuomos paslauga
 ▪ Klojinių grąžinimas
 ▪ Nustatytieji remonto ir aptarnavimo 

tarifai

sparčios statybos 
skaitmeninės paslaugas didesniam našu-
mui
Nuo planavimo iki užbaigimo – sparčiai staty-
dami, mes judėsime į priekį ir didinsime dar 
našesnės statybos tempą, teikdami visas skai-
tmenines paslaugas. Mūsų skaitmeninis port-
felis apima visą statybos procesą ir yra visą 
laiką plečiamas. Norėdami sužinoti daugiau 
apie mūsų specialiai sukurtus sprendimus, žr. 
doka.com/upbeatconstruction.
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Sistemos aprašymas

Staxo 40 – tai ergonomiška atramų 
sistema gyvenamųjų pastatų 
statybos segmentui

Lengva naudoti

greitam darbui
Itin ergonomiška konstrukcija su
 ▪ nedidelio svorio dalimis,
 ▪ ergonomiškai optimizuota rėmo geometrija,
 ▪ nedideliu sistemos komponentų skaičiumi,
 ▪ logiška surinkimo seka.

Labai ekonomiškas

visiems pastatų konstrukcijų atramų poreikiams
Nepralenkiamas ekonomiškumas dėl
 ▪ sparčių darbų procesų,
 ▪ surinkimo metodo, kurį taikant sutrumpėja krano 

naudojimo laikas,
 ▪ optimalaus įrangos panaudojimo (dėl lankstaus 

rėmo tarpų išdėstymo),
 ▪ takų nuo bokštelio iki bokštelio, kad darbas pastolių 

viduje ir po viršutine dalimi būtų greitas ir saugus.

Didžiausias saugumas

net jei atramos labai aukštos
saugų pastatymą ir išmontavimą garantuoja:
 ▪ numatyti šarnyrinių kampų (PFAS) tvirtinimo taškai;
 ▪ nuo iškėlimo apsaugotos pastolių pakloto sekcijos;
 ▪ surinkimo lygiai per visą plotą;
 ▪ gembės dėl didesnio saugumo ties plokščių kraštais;

Naudojimo sritys

 ▪ pastatų konstrukcijų (pvz., įėjimai į viešbučių laukia-
muosius);

 ▪ mažos plokščių apkrovos;
 ▪ Staxo 40 laikomoji galia vienam stovui siekia iki 

45 kN, todėl jis yra ekonomiškai optimizuotas atrami-
nių bokštelių viršutinėms dalims, naudojančioms 
(kaip pagrindines) dvigubas H20 sijas;

 ▪ puikiai tinka naudoti aukštesnėms nei 4 m plokš-
tėms;

 ▪ saugiam perdangų kraštų atrėmimui;
 ▪ naudojant civilinės inžinerijos projektuose, esant 

mažoms apkrovoms (pvz., gembinės plokštės ant 
tiltų);

Takai nuo bokštelio iki bokštelio ir ištisiniai surinkimo lygiai per visą plotą užtikrina greitą ir saugų darbą pastolių viduje ir po viršutine dalimi

98024-301-01
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Sistemos apžvalga

a ... vidinis rėmo tarpas = 100 / 150 / 175 / 200 / 250 / 300 cm
b ... rėmo plotis = 150 cm (nesuderinama su atraminiais bokšteliais 
d2, d3, Staxo arba Staxo 100)

Staxo 40 sistemos komponentai

Galvos (A) 

Staxo 40 rėmai (B) 

A Galva
B Staxo 40 rėmas
C Įstrižinė kryžmė
D Apatinė dalis
E Pastolių platforma 30/... cm
F Pastolių platforma 60/...cm su anga

a

b

B

A

E

F

C

C

D

Staxo 40 ketur-
šakė sraigtinė 
galva 30cm

Staxo 40 ketur-
šakė sraigtinė 
galva 70cm

Staxo 40 sraig-
tinė galva-U 

30cm

Staxo 40 sraig-
tinė galva-U 

70cm

Viršutinis aukščio reguliavimo spyris atraminiams bokšteliams Skirti 
laikyti viršutinę dalį ir reguliuoti jos aukštį. 

Gali būti naudojama su viena 
arba dviem Doka H20 sijomis.

Skirti laikyti metalines sijas (pvz., 
daugiafunkcės remsijės arba 
Dokamatic stalo remsijės).

 Pagrindinės sijos pritvirtinamos 
taip, kad negalėtų apvirsti.

Staxo 40 rėmas 
1,80m

Staxo 40 rėmas 
1,20m

Staxo 40 rėmas 
0,90m

Karštuoju būdu cinkuoti plieniniai rėmai.

98024-299-01

98024-298-01

98024-300-01
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Įstrižinės kryžmės (C) Pagrindai (D) 

Pastolių pakloto sekcijos (E) 

Įleidžiamos kryžmės tarp rėmų.
Atskiriamos pagal:
 ▪ įspaustines žymes (G) , pvz., 

18,250
- 18 = rėmo aukštis 1,80 m
- 250 = vidinis rėmo tarpas 

250 cm
 ▪ įpjautines, spalvomis koduotas 

kabes (H) (žr. lentelę).

Pavadinimas Spalvomis 
koduota kabė Įpjovos

Įstrižinė kryžmė 9,100 Žalia —
Įstrižinė kryžmė 9,150 Raudona —
Įstrižinė kryžmė 9,175 Šviesiai žalia —
Įstrižinė kryžmė 9,200 Mėlyna —
Įstrižinė kryžmė 9,250 Geltona —
Įstrižinė kryžmė 9,300 Oranžinė —
Įstrižinė kryžmė 12,100 Žalia 1
Įstrižinė kryžmė 12,150 Raudona 1
Įstrižinė kryžmė 12,175 Šviesiai žalia 1
Įstrižinė kryžmė 12,200 Mėlyna 1
Įstrižinė kryžmė 12,250 Geltona 1
Įstrižinė kryžmė 12,300 Oranžinė 1
Įstrižinė kryžmė 18,100 Žalia 3
Įstrižinė kryžmė 18,150 Raudona 3
Įstrižinė kryžmė 18,175 Šviesiai žalia 3
Įstrižinė kryžmė 18,200 Mėlyna 3
Įstrižinė kryžmė 18,250 Geltona 3
Įstrižinė kryžmė 18,300 Oranžinė 3

Pagrindinė taisyklė:

Siekiant išlaikyti tinkamą geometriją, horizontaliai 
sudėtas įstrižines kryžmes 12,xxx arba tvirtas pakloto 
sekcijas būtina naudoti toliau nurodytais atvejais:
 ▪ apatiniame ir viršutiniame „aukštuose“;
 ▪ kas 10 m;
 ▪ tarpuose (pagal poreikį), pvz., kur 

- yra horizontalus bokštelio tvirtinimas (net jei tik 
laikinas);

- kai reikia perduoti vietines apkrovas (pvz., nuo 
gembės arba kai horizontaliai surinktas bokš-
telis yra tvirtinamas prie krano).

G

H

98024-205-01

C

Staxo 40 sraigtinė pėda 30cm Staxo 40 sraigtinė pėda 70cm

Pastolių platforma 30/... cm Pastolių platforma 60/...cm su 
anga

Metalinių pastolių platformos 
dalys, skirtos saugiai surenka-

mam paklotui.

Aliuminio/medienos pastolių plat-
formos dalys su savaime užsida-
rančiu dangčiu, skirtos saugiai 

surinkti paklotą.
Integruota apsauga nuo iškėlimo

Plotis: 30 cm Plotis: 60 cm
Ilgiai: 100 / 150 / 175 / 200 / 250 / 300 cm

Leidžiamoji darbinė apkrova: 1,5 kN/m2 
(150 kg/m2)
2 apkrovos klasė pagal EN 12811-1:2003
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Išsamiau apie Staxo 40

Staxo 40 rėmų savybės

Tik 24,5 kg, 18,0 kg arba15,0 kg, priklausomai nuo 
rėmo tipo.

Ergonomiška konstrukcija

Ergonomiška forma – lengva nešti, nes galima laikyti 
ties rėmo svorio centru

Apvertus rėmus, gaunami klojinio pastoliai su 
praėjimo anga

Apvertus rėmus atsiranda daugybė vietos galvai, kad 
darbas pastolių viduje ir bokštelių rėmų viršutinės 
dalies apačioje būtų greitas ir saugus.

Staxo 40 rėmas 1,80m 

Staxo 40 rėmai 1,20 m ir 0,90m 

1,80 m rėmai
1,80 m rėmai su 

apverstu viršutiniu 
rėmu

1,20 m rėmai su 
apverstu viršutiniu 

rėmu

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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Saugos skląstis

 ▪ Išbandyta sujungimo sistema (monolitinta);
 ▪ Sutvirtina įstrižines kryžmes;
 ▪ Dvi apibrėžtos padėtys (uždaryta – atidaryta).

 ▪ veikia abejomis kryptimis, t. y. ir ant apverstų rėmų
 ▪ taip pat pritvirtina įstrižines kryžmes, kai bokšteliai 

yra surenkami horizontaliai ir kai rėmas pastatomas 
taip, kad saugos skląsčio varžtai būtų rėmo skersinio 
apačioje (o ne viršuje)

Šarnyrinių kampų (PFAS) tvirtinimo taškai

Uždaryta Atidaryta

98
02

4-
24

0-
01

98
02

4-
24

0-
03

98
02

4-
24

0-
02

98024-240-04

ļSPĖJIMAS
➤Tvirtinimo inkarais taškas turi būti ties mini-

maliu aukščiu, kuris būtinas, kad veiktų 
apsauga nuo kritimo, arba virš jo.

➤Vertindami riziką, atsižvelkite į asmeninės 
apsaugos nuo kritimo sistemos naudojimą. 
Patikrinkite atraminio bokštelio tvirtumą.

Leidžiama bet kurioje rėmo įstrižinio vamzdžio vietoje.

Draudžiama ant integruotos universalios U formos gembės.

98024-328-02
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Daugybė movų prijungimo būdų

Ant vertikalių vamzdžių – Staxo 40 rėmas 1,80m

a ... daugiausiai 25 cm (lieka didžiausiu 16 cm atstumu, kuris yra 
nurodytas EN 12812, skaičiuojant nuo apkrovos taško linijų centrų)

Staxo 40 rėmai 1,20m ir 0,90m 

a ... daugiausiai 25 cm (lieka didžiausiu 16 cm atstumu, kuris yra 
nurodytas EN 12812, skaičiuojant nuo apkrovos taško linijų centrų)

Ant horizontalaus profilio – ant visų tipų rėmų

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

Ant sraigtinės galvos ir pagrindų

Ant 70 cm ilgio sraigtinės galvos ir pagrindai; verž-
tuvai 48mm arba įprastinės movos 48mm gali būti tvir-
tinamos prie besriegių vamzdžio dalių.

Be to, srieginę movą 48mm 95 galima montuoti į besrie-
gių vamzdžio dalių angas ant visų 70cm ilgio sraigtinių 
staxo galvų-U arba pėdų.

A Veržtuvas 48mm arba įprastinė mova 48mm.

A Veržtuvas 48mm arba įprastinė mova 48mm.

98024-209-01

A

A

a
a

98024-209-02

A

a
a

B Srieginė mova 48 mm 95

Staxo 40 keturšakė 
sraigtinė galva 70cm

Staxo 40 sraigtinė 
galva-U 70cm

Staxo 40 sraigtinė 
pėda 70cm

A Veržtuvas 48mm arba įprastinė mova 48mm.
B Pastolių vamzdelis 48,3mm

SKELBIMAS
Informacijos apie srieginių galvų ir pėdų 
matmenis rasite techninių reikalavimų lape.

98024-233-01

B

a

b

98
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C
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C
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98024-307-  10
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Rėmų sujungimas

Staxo 40 mova

Vertikaliai sudėti rėmai vienas su kitu sujungiami nau-
dojant Staxo 40 movą su integruotu stabdiklio žiedu. 
Ši mova į kiekvieną rėmą įlenda labai giliai (15 cm), 
todėl surenkant ir statmenai išrenkant bokštelių rėmus 
papildomų kaištinio tipo apsauginių fiksatorių nereikia.

Naudojant Staxo 40 vamzdžio jungtį d48,3mm, apsau-
ginė krano jungtis reikalinga šiais atvejais
 ▪ kai bokštelių rėmai yra surenkami horizontaliai
 ▪ bokštelių rėmus keliant kranu
 ▪ jei bokštelį veikia jėgos, sukeliančios tempimą

Sraigtinių galvų ir pėdų apsaugojimas nuo 
išsitraukimo

Staxo 40 veleno apsauga (E)

Naudojant Staxo 40 veleno apsaugą, apsauginė krano 
jungtis reikalinga šiais atvejais:
 ▪ kai bokštelių rėmai yra surenkami horizontaliai
 ▪ bokštelių rėmus keliant kranu
 ▪ jei bokštelį veikia jėgos, sukeliančios tempimą

Kvadratinių bokštelių surinkimas

Leidžiamoji tempimo jėga: 11,7 kN

98
02

4-
21

3-
01

98
02

4-
21

3-
02

Leidžiamoji tempimo jėga: 5 kN

SKELBIMAS
Statant keturkampį bokštelį (150x150 cm), 
nesupainiokite rėmo plokštumų ir paramsčių 
plokštumų!

98
02

4-
28

2-
03

E

98024-214-01

E

98024-      -01305 98024-304-01
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Praktiški pavyzdžiai

Pastatų konstrukcijose (pvz., 
įėjimuose į viešbučių laukiamuosius)

Stalų sistemų blokai

 ▪ Jei atraminis bokštelis naudojamas kelis kartus, iš jo 
galima surinkti ištisas stalų sistemas.

Kraštinė perdangos sija

Briaunotos perdangos sijų atveju atraminius bokšte-
lius ir sijos formavimo atramas galima labai veiks-
mingai derinti su Dokaflex.

98024-239-01

A Atraminis bokštelis
B Dokaflex
C Sijos formavimo atrama 20
D Aptvėrimo stovas T 1,80m (pasirinktinai su pakloto laikikliu T 

1,80m), saugos aptvarai XP, turėklas S arba aptvėrimo stovas 
1,50m

E Rišamas stropas 5,00m
F Doka express inkaras 16x125mm ir Doka spyruoklė 16mm

ļSPĖJIMAS
➤Jei klojinių sijos labai išsikiša, pritvirtinkite 

jas, kad netyčia neišsikeltų.

98024-234-01

980    -23  -0124 6

A B

C

D

E

F
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Perdangos sijos

Saugūs priėjimo prie plokščių kraštų 
takai

Su Staxo 40 konsole 90cm ir naudojant, pvz., vertikalų 
paramstį, kad bokštelis nepasvirtų.

Betonavimo apkrovų išlaikymas, 
pvz., iš išsikišančių perdangų 
plokščių

Su Staxo 40 konsole, paremta vertikaliu paramsčiu 
betonavimo apkrovoms paskirstyti.
Bokštelis nuo pasvirimo apsaugomas, pvz., vertikaliu 
paramsčiu.

98024-235-01

98024-262-01

98024-287-01
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Lankstus pritaikymas prie statinių.

Papildomos atramos plokštuma

Nepriklausomai nuo sistemos tinklelio, papildomo rėmo 
plokštumą galima panaudoti naudojant pastolių vamz-
džius.

x ... reguliuojama nuo 20 cm iki 150 cm

Derinimas su statramsčiais

A Tvirtinimas su pastolių vamzdžiais 48,3mm

Vadovaukitės nurodymais, pateiktais „Atrami-
niai bokšteliai Staxo 40“ tyrimo dokumentaci-
joje ir (arba) klauskite Doka inžinieriaus.

x
96615-227-01

A

A

9 -018024-341
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Pritaikomos įvairiems išdėstymams, aukščiams ir apkrovoms
Kiekvieno aukščio rėmo skirtingų dydžių įstrižiniai 
kronšteinai leidžia rėmus išdėstyti arti arba toliau vieną 
nuo kito, priklausomai nuo apkrovos.

Taip panaudojama tik tiek medžiagų, kiek iš tikrųjų rei-
kia.

pvz., didelės apkrovos – rėmai išdėstyti arti vienas kito pvz., mažos apkrovos – rėmai išdėstyti toliau vienas nuo kito

Bendras vaizdas Bendras vaizdas

98024-222-01 98024-225-01

98024-222-02 9716-263-01
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Aukščio intervalai ir specifikacija

Pasirinkite atstumui tarp rėmų tinkamas įstrižines kryž-
mes.

Čia galima naudoti 1,80m, 1,20m ir 0,90m rėmus.

A lentelė

Į specifikaciją neįtrauktos pastolių platformos dalys.
1) Reikia perkėlus bokštelio rėmą arba pakeitus jo padėtį kranu.

SKELBIMAS
 ▪ A lentelėje pateiktos minimalios hmin. vertės 

taikomos tik tada, jei apatiniame aukšte 
visada naudojamas didžiausias įmanomas 
rėmas.

 ▪ 6 cm nuleidimo intervalas jau numatytas 
A lentelėje!

 ▪ LK ir LF atitinka matmenų diagramas. Kai 
kuriais atvejais pagal konstrukcinę schemą 
galimas didesnis pailginimas – žr. B ir C len-
teles.

h

hF h
L K

L F

L F

98024-330-01
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Variantas 1
LK = maks. 30 cm
LF = maks. 30 cm

Variantas 2
LK = maks. 70 cm
LF = maks. 70 cm

Pagrindinės dalys
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h [m]
min. - maks.

h [m]
min. - maks.

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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Aukščio reguliavimas

 ▪ 3 skirtingi rėmo aukščiai (0,90 m, 1,20 m ir 1,80 m) 
leidžia reguliuoti maždaug 30 cm tikslumu.

 ▪ Reguliavimas milimetrų tikslumu atliekamas naudo-
jant įvairias galvas ir apatines dalis.

Sistemos matmenys

daugiaaukščiuose bokšteliuose

Pastaba:
Atkreipkite dėmesį į minimalų klojinių išmontavimo 
tarpą (galva + pėda)! 5 cm galvai-U, 15 cm keturšakei 
galvai

B lentelė: Galvos zona

Vertės cm  
Min. vertės be klojinio nuėmimo tarpo

C lentelė: Apatinė zona

Vertės cm  
Min. vertės be klojinio nuėmimo tarpo

SKELBIMAS
Dėl atraminių bokštelių konstrukcijos gali rei-
kėti projektuoti trumpesnius pailginimus. Išsa-
miau apie matmenis skaitykite skyriuje „Kons-
trukcijos projektavimas“.

Staxo 40 keturšakė sraigtinė 
galva 30cm

Staxo 40 keturšakė sraigtinė 
galva 70cm

Staxo 40 sraigtinė galva-U 
30cm

Staxo 40 sraigtinė galva-U 
70cm

Rėmai viršutiniame „aukšte“ Rėmai viršutiniame „aukšte“
1,80 / 1,20 / 0,90m 1,80m 1,20 m 0,90 m 1,80 / 1,20 / 0,90m 1,80m 1,20m 0,90m

LK maks. 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 sraigtinė pėda 30cm Staxo 40 sraigtinė pėda 70cm

Rėmai apatiniame „aukšte“
1,80m 1,20m 0,90m 1,80m 1,20m 0,90m

LF maks. 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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vienaaukščiuose bokšteliuose

Pastaba:
Bokšteliams tik su vienu „aukštu“ min. LK ir LF vertės 
sraigtinėms galvoms ir pagrindams, nurodytos anks-
čiau pateiktose lentelės, dažnai nebus pasiekiamos.
Priežastis: Dėl sraigtinės galvos ir pagrindo ilgių rėme 
padidėja matmenys, kurie viršija rėmo aukštį.

A b
Staxo 40 sraigtinė pėda 30cm 50.7 --
Staxo 40 sraigtinė pėda 70cm 100.5 --
Staxo 40 sraigtinė U galva 30cm -- 50.8
Staxo 40 sraigtinė U galva 70cm -- 100.7
Staxo 40 keturšakė sraigtinė galva 
30cm -- 50.8

Staxo 40 keturšakė sraigtinė galva 
70cm -- 100.7

98024-212-01

a
b
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Gembių panaudojimo galimybių išplėtimas

Staxo 40 konsolė 90cm

Naudojimo sąlygos

Montavimas

1) Įtvirtinkite bokštelį (pvz., vertikaliu paramsčiu), kad 
jis nepasvirtų.

2) Jei gembės tempimo arba slėgio veikiamos vietos 
nėra prilaikomos, reikia sumontuoti Staxo 40 rėmo 
spyrį 1,40m. 

3) Staxo 40 konsolę 90cm prie įstrižinio rėmo vamz-
džio viršutinės dalies pritvirtinkite naudodami 
varžtą.
Įstatykite ir prisukite apatinį varžtą, kad netyčia 
neišsikeltų.

➤Tarp gembių įstatykite įstrižines kryžmes 9,xxx ir pri-
tvirtinkite apsauginiais skląsčiais

Pailginimas su aptvėrimo stovu 
XP 1,20m

Pailginimas su Staxo 40 sraigti-
nėmis U galvomis / keturšakėmis 

sraigtinėmis U galvomis

ļSPĖJIMAS
Pasvirimo pavojus!
➤Prieš gembę pastatydami ir naudodami, 

bokštelį pritvirtinkite vertikaliais paramsčiais 
arba tvirtinimais, kad jis nepasvirtų.

SKELBIMAS
 ▪ Tvirtinti naudojant Staxo 40 rėmo spyrį 

1,40m visada būtina, jei gembės tempimo 
arba slėgio veikiamos vietos nėra prilaiko-
mos.

 ▪ Staxo 40 rėmo paramstyje integruotas 
sukamasis blokas suteikia galimybę jį pritai-
kyti anksčiau surinkto bokštelio blokui.

 ▪ Jei rėmų tarpas yra 1 m, neįmanoma nau-
doti Staxo 40 rėmų 0,90m arba 1,20m kartu 
su Staxo 40 konsolėmis 90cm.

98024-263-01

98024-263-03 98024-263-02

A Staxo 40 konsolė 90cm
D Staxo 40 rėmas
E Staxo 40 rėmo spyris 1,40m (jei reikia)
Q Kaištis D16/122
R Jungiamasis kaištis 6x42

98024-274-01

A

D

E

Q

R

98024-280-01
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Gembių montavimas prie Staxo 40 rėmo 1,20m

Visi rėmai viršuje išdėstyti su horizontaliu profiliu = trau-
kimo ir slėgio veikiamos gembės vietos prilaikomos = 
Staxo 40 rėmo spyrio 1,40m nereikia.

Gembių montavimas prie Staxo 40 rėmo 1,20m

Visi rėmai apačioje išdėstyti su horizontaliu profiliu = 
traukimo veikiamos gembės vietos neprilaikomos = 
Staxo 40 rėmo spyris 1,40m reikalingas.

Gembių montavimas prie Staxo 40 rėmo 1,80m

Viršutinis rėmas viršuje turi horizontalų profilį, apatinis 
rėmas apačioje turi horizontalų profilį = slėgio veikiama 
gembės vieta neprilaikoma = Staxo 40 rėmo spyrys 
1,40m reikalingas.

Pabaiga, parodanti, kaip pritvirtinti vertikalų 
paramstį IB

Kad bokštelis nepasvirtų, prie kiekvieno rėmo, prie 
kurio yra pritvirtinta gembė, reikia sumontuoti vertikalų 
paramstį IB su paramsčio padu EB. Šį vertikalų 
paramstį reikia tvirtinti į pagrindą, naudojant Doka 
express inkarą 16x125mm.

a ... maks. 16 cm, kaip nurodyta EN 12812

98024-275-01

B

A

H F

I

98024-276-01

B

A

H F

E I

A Staxo 40 konsolė 90cm
B Aptvarinis stovas XP 1,20m arba Staxo 40 keturšakė sraigtinė 

galva / sraigtinė U galva
E Staxo 40 rėmo spyrys 1,40m 
F Vertikalus paramstis IB ir paramsčio padas EB
H Įstrižinė kryžmė 9.xxx
I Srieginė mova 48mm 50 arba 95

F Vertikalus paramstis IB ir paramsčio padas EB
I Srieginė mova 48mm 50 arba 95

98024-277-01

B

A

H

F

E

I

a

98024-275-02

F

I
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Aptvėrimo stovo XP 1,20m pabaiga

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

Pakloto ir saugos aptvarų lentos

Centrų tarpatramiams naudojamų lentų storis – iki 
2,50 m:
 ▪ Pakloto lentos mažiausiai 20/5 cm;
 ▪ Saugos aptvarų lentos mažiausiai 15/3 cm.

Pastaba:
Čia nurodytas lentos ir plokštės storis atitinka standarto 
EN 338 medienos kategoriją C24.
Laikykitės visų nacionalinių reglamentų, taikomų 
pakloto ir saugos aptvarų lentoms.

Pakloto ir saugos aptvarų lentos: Kiekvienam plat-
formos ilgio 1 metrui reikia 0,6 m2 pakloto lentų ir 0,6 m2 
saugos aptvaro lentų (statybvietėje).
Pakloto lentų tvirtinimas: naudokite 4 keturkampius 
varžtus varžtus M10x120 vienai konsolei (netiekiami).
Saugos aptvaro lentų tvirtinimas: naudokite vinis.

Pastolių vamzdelių naudojimas 

A Aptvarinis stovas XP 1,20m
B Pakloto laikiklis XP 1,20m
C Pastolių platforma 30/... cm

Staxo 40 konsolė 90cm 
Leidžiamoji darbinė apkrova: 1,5 kN/m2 (150 kg/m2) 
su maks. 3,0 m veikiamu pločiu.
2 apkrovos klasė pagal EN 12811-1:2003

a

cB

A

C

A Pastolių vamzdžio laikiklis D48mm
B Pastolių vamzdelis 48,3mm
C Pakloto laikiklis XP 1,20m
D Aptvarinis stovas XP 1,20m

Vykdykite nurodymus, pateiktus informaci-
niame naudotojo buklete „Saugos aptvarai 
XP“.

C

98024-294-01

A

D

B
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Pabaiga su Staxo 40 sraigtinėmis U galvomis 
/ Keturšakėmis sraigtinėmis galvomis

Staxo 40 rėmas 1,20m arba 0,90m  
(su horizontaliu profiliu viršuje) 

a ... 98,0 cm
c ... maks. pailginimo ilgis

Staxo 40 rėmas 1,80m 
Staxo 40 rėmas 1,20m arba 0,90m 
(su horizontaliu profiliu apačioje) 

a ... 98,0 cm
b ... 5,5 cm
c ... maks. pailginimo ilgis minus b matmuo

Staxo 40 rėmo spyrio 1,40m pabaiga

Pastaba:
Staxo 40 rėmo 1,80m atveju, Staxo 40 rėmo paramstį 
reikia įstatyti į apačioje esančią angą (paveikslėlis deši-
nėje).

SKELBIMAS
Klojinių plokštes prikalkite ties kraštais!

A Staxo 40 konsolė 90cm
B Staxo 40 sraigtinė U galva arba keturšakė sraigtinė galva
D Staxo 40 rėmas 1,20m arba 0,90m (su horizontaliu profiliu vir-

šuje)

A Staxo 40 konsolė 90cm
B Staxo 40 sraigtinė U galva arba keturšakė sraigtinė galva
D Staxo 40 rėmas 1,80m arba 1,20m ir 0,90m su horizontaliu pro-

filiu apačioje
E Staxo 40 rėmo spyrys 1,40m

98024-271-01

a

cB

A
D

98024-272-01

a

b

c

B

A

D

E

kartu su Staxo 40 rėmu 1,20m 
arba 0,90m kartu su Staxo 40 rėmu 1,80m

98024-272-02 98024-342-02
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Gembės naudojimas, esant darbinei 
apkrovai

Apsauga nuo pasvirimo, naudojant vertikalų 
paramstį

a ... vertikalių paramsčių IB pailginimo ilgis
340: 190–340cm
540: 310–550cm
β ... apie 60°
H ... Horizontali jėga
V ... Atstojamoji vertikali jėga iš H
A ... Atotampos ir atramos jėga

Pabaiga, parodanti kaip vertikalus paramstis IB yra 
tvirtinamas į žemę 

Vertikalaus paramsčio tvirtinimas

Doka express inkarą pakartotinai naudoti galima dau-
gybę kartų.

SKELBIMAS
 ▪ Kiekvieną rėmą su gembe reikia pritvirtinti 

vertikaliu paramsčiu IB.
 ▪ Visą bokštelio bloką, naudojant Staxo 40 

veleno apsaugas ir Staxo 40 vamzdžių 
jungtis, reikia sujungti taip, kad būtų saugu 
naudoti kraną.
Žr. skyriuje „Kėlimas kranu“

A Staxo 40 konsolė 90cm
B Staxo 40 sraigtinė U galva arba keturšakė sraigtinė galva
F Vertikalus paramstis 340 IB arba 540 IB su paramsčio padu EB

a F

B
A

I

J

A

V

F

H

β

ΔFVK

98024-309-01

F

M
J

R
Q

I Srieginė mova 48mm 50 arba 95
J Doka express inkaras 16x125mm ir Doka spyruoklė 16mm

Toliausiai ant gembės esančio sraigto atraminė galia: 
Leistina galia surinkimo metu ir surinkus (t. y. prieš 
betonuojant) < 3,0 kN 
Leistina galia betonuojant: 0 kN
Leistiną stovo apkrovą reikia sumažinti ΔFVK = 14 kN, 
jei vienu metu veikia betonavimo ir eksploatacinė 
apkrovos.

Būdingas betono kubelio gniuždomasis stipris (fck, kube-
lis): 
min. 15 N/mm2 (C12/15 klasės betonas)

Laikykitės montavimo nurodymų!

Reikiama saugi darbo apkrova alternatyviems 
pagrindo plokščių inkarams:  
Rd ≥ 20,3 kN (Fleistina ≥ 13,5 kN)
Laikykitės gamintojo pateiktų montavimo nurodymų.
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Gembės naudojimas, esant 
betonavimo apkrovai

Papildomas gembės atrėmimas

Betonavimo apkrovoms paskirstyti taip pat galima nau-
doti Staxo 40 konsolę 90cm. Prie kiekvienos gembės 
pritvirtintas papildomas vertikalus paramstis neleidžia 
perduoti jėgų atraminiam bokšteliui.

Pabaiga, parodanti kaip vertikalus paramstis yra 
tvirtinamas prie gembės 

Pabaiga, parodanti kaip vertikalus paramstis yra 
tvirtinamas į žemę 

Vertikalaus paramsčio tvirtinimas

Doka express inkarą pakartotinai naudoti galima dau-
gybę kartų.

SKELBIMAS
 ▪ Kiekvieną rėmą su gembe reikia pritvirtinti 

vertikaliu paramsčiu IB.
 ▪ Visą bokštelio bloką, naudojant Staxo 40 

veleno apsaugas ir Staxo 40 vamzdžių 
jungtis, reikia sujungti taip, kad būtų saugu 
naudoti kraną.
Žr. skyriuje „Kėlimas kranu“

98024-278-01

K

J
M

L

FB
A

IE

F

98024-297-01

A

L

K

N

O

P

A Staxo 40 konsolė 90cm
B Staxo 40 sraigtinė U galva arba keturšakė sraigtinė galva
E Staxo 40 rėmo spyrys 1,40m
F Vertikalus paramstis 340 arba 540 blokinėms detalėms
J Doka express inkaras 16x125mm ir Doka spyruoklė 16mm
K Vertikalus paramstis 340 IB arba 540 IB
L Staxo 40 paramsčio perėjimas
M Statramsčio pėda
N B25 / 90,5 kaištis 
O D16/122 kaištis
P Jungiamasis kaištis 6x42
Q d25/58 kaištis
R Spyruoklinis kaištis paramsčio padui

Toliausiai ant gembės esančio sraigto atraminė galia: 
Leistina maks. galia: 10.5 kN
Leistinos vertikalios apkrovos FV sumažinimas 7,7 kN 
vienam stovui

Būdingas betono kubelio gniuždomasis stipris (fck, kube-
lis): 
min. 15 N/mm2 (C12/15 klasės betonas)

Laikykitės montavimo nurodymų!

Reikiama saugi darbo apkrova alternatyviems 
pagrindo plokščių inkarams:  
Rd ≥ 20,3 kN (Fleistina ≥ 13,5 kN)
Laikykitės gamintojo pateiktų montavimo nurodymų.

98024-297-02

K

M

JR

Q
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Bokštelių sujungimas ir montavimo platformų įrengimas tarp 
bokštelių
Staxo 40 ryšio spyriai yra tvirti, stabilūs jungiamieji ele-
mentai, skirti sujungti Staxo 40 bokštelio blokus, kurie 
taip pat gali būti su paklotais. 

Spyriai vidiniams rėmų tarpams būna 3 skirtingų ilgių – 
1,00 m, 1,50 m ir 2,00 m.

Laisvai stovinčių bokštelių 
sujungimas – horizontaliam apkrovos 
išlyginimui

Tolygiau keliems bokšteliams paskirsčius horizontalias 
apkrovas, galima padidinti vertikalią laikomąją galią.

Montavimo platformų įrengimas tarp 
bokštelių

SKELBIMAS
Jei vidinis rėmo tarpas yra 1 m, neįmanoma 
naudoti Staxo 40 rėmų 0,90m arba 1,20m 
kartu su Staxo 40 ryšio spyriais.

98024-265-01
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Ryšio spyriai kaip tvirtinimo 
konfigūracijos dalis

Ryšio spyriai ir papildomi pastolių vamzdžiai gali būti 
naudojami užbaigiant horizontalų klojinį, pvz., tvirtinant 
aukštesnius nei 11 m bokštelius.

A stambus vaizdas 

A

98024-290-01

98024-290-02
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Montavimas (apžvalga)

Montavimo planai 

Atraminis bokštelis Staxo 40

Horizontalus montavimas
Standartinė sąranka Vertikalus surinkimas

rankomis kėlimo šalių prietaisu 
TG

Su „asmenine įranga 
apsaugai nuo kritimo 

iš aukščio“

Iš anksto sumontuo-
tais 1,20 m rėmais ir 
įstrižainėmis (rėmų 
horizontalus profilis 

yra viršuje)

Perkeliamais prieki-
niais ir šoniniais turė-

klais

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

98
00

3-
10

1



Informacija naudotojui Atraminiai bokšteliai Staxo 40 Montavimas (apžvalga)

31999805031 - 03/2022 © by Doka GmbH, A-3300 Amstetten

Aukštalipio diržai ir įranga statant, keičiant 
arba išmontuojant atraminius bokštelius

Jei reikalaujama pagal vietinius nuostatus ar dėl pasto-
lių statytojo atlikto rizikos vertinimo, statant, keičiant 
arba išmontuojant atraminius bokštelius gali reikėti 
naudoti šarnyrinį kampą, „iš anksto sumontuotus“ 
rėmus ir (arba) turėklus arba jų derinius.

Kitos montavimo galimybės

Naudojant Staxo 40, takelius nuo bokštelio iki bokštelio 
galima sumontuoti bet kokiame aukštyje ir bet kuria 
kryptimi. Be įprastų bokštelių surinkimo būdų galima 
taikyti įvairius kitus surinkimo būdus.

Takeliai eina žemiau bokštelio rėmo viršutinės 
dalies

Su ryšio spyriais ir pastolių paklotų sekcijomis sujungti 
bokšteliai leidžia suformuoti takelius nuo bokštelio prie 
bokštelio po bokštelio rėmo viršutine dalimi ir tarpi-
niuose lygiuose.

Kelių bokštelių blokai

Takeliai bokštelyje ir po viršutine bokštelio rėmo dalimi.

Didelio ploto paruošimas su ryšio spyriais

Montavimo planas su sąranka per visą plotą žemiau 
viršutinės dalies.

SKELBIMAS
Tvirtinimo inkarais taškus naudokite taip, kaip 
nurodyta skyriuje „Išsamiau apie Staxo 40“!

ļSPĖJIMAS
➤Tvirtinimo inkarais taškas turi būti ties mini-

maliu aukščiu, kuris būtinas, kad veiktų 
apsauga nuo kritimo, arba virš jo.

➤Vertindami riziką, atsižvelkite į asmeninės 
apsaugos nuo kritimo sistemos naudojimą. 
Patikrinkite atraminio bokštelio tvirtumą.
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Horizontalus surinkimas
Išankstinė pastaba:
 ▪ Terminai „vertikalus“ ir „horizontalus“ (pvz., kalbant 

apie įstrižines kryžmes) čia visada vartojami nusa-
kyti jų įrengimą užbaigtame, statmename bokštelyje.

 ▪ Atraminio bokštelio surinkimo darbai prasideda nuo 
apatinio (t.y. pirmo) „aukšto“.

Pirmo aukšto statymas

➤Atsižvelgdami į prieš tai pateiktas instrukcijas, pagul-
dykite bokštelio rėmus ant šono ant medinių atramų 
(maž. 4cm aukščio).

Rėmų suveržimas vertikaliai

➤Sujunkite rėmus įstrižinėmis kryžmėmis.

Rėmų suveržimas (horizontaliai)

➤Užstumkite įstrižines kryžmes ant horizontalaus 
rėmo vamzdelių apsauginių sklendžių ir šias užfik-
suokite.

➤ Įstatykite sraigtinius pagrindus ir pritvirtinkite Staxo 
40 veleno apsaugomis. Taip pat žr. skyriuje „Kėlimas 
kranu“.

Stambus vaizdas 

SKELBIMAS
Bendroji informacija:
 ▪ Užstumkite įstrižinę kryžmę ant apsauginės 

sklendės ir iš karto ją užfiksuokite apsau-
gine sklende.

F Įstrižinė kryžmė

98
02

4-
21

7-
02

F

F

98024-217-01

Pagrindinė taisyklė:

Siekiant išlaikyti tinkamą geometriją, horizontaliai 
sudėtas įstrižines kryžmes 12,xxx arba tvirtas pakloto 
sekcijas būtina naudoti toliau nurodytais atvejais:
 ▪ apatiniame ir viršutiniame „aukštuose“;
 ▪ kas 10 m;
 ▪ tarpuose (pagal poreikį), pvz., kur 

- yra horizontalus bokštelio tvirtinimas (net jei tik 
laikinas);

- kai reikia perduoti vietines apkrovas (pvz., nuo 
gembės arba kai horizontaliai surinktas bokš-
telis yra tvirtinamas prie krano).

D Rėmas
E Geltonas spyruoklinis fiksatorius
K Įstrižinė kryžmė

K

D

98024-216-01

E

98024-232-01

E
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Tolesnių aukštų statymas

Pastaba:
Nerinkite aukštesnių kaip 11 m blokų.

➤Sumontuokite Staxo 40 movą ir ant jos užspauskite 
kitą rėmą.

➤Kad naudoti krano jungtis tarp rėmų būtų saugu, ties 
kiekvienu sujungimu naudokite Staxo 40 vamzdžių 
jungtis D48,3mm.

➤Pritvirtinkite ir užfiksuokite įstrižines kryžmes taip 
pat, kaip ir pirmame „aukšte“.

➤Jei reikia, sumontuokite pastolių platformos sekcijas
➤Uždarykite apsauginį įtaisą nuo iškėlimo.

Pasirinktinai: turėklai viršutiniame „aukšte“

Siekiant atitikti labai griežtus reikalavimus, viršutiniame 
„aukšte“ galima įrengti turėklus iš pastolių vamzdelių.

➤Naudokite veržtuvus 24mm, norėdami sumontuoti 2 
pastolių vamzdelius 48,3mm ant rėmo ir galvos 
bloką kiekvienoje pusėje.

1 stambus vaizdas 

98024-215-01

98024-215-02

98024-296-01

SKELBIMAS
Sumontuokite rėmą viršutiniame „aukšte“ 
ilguoju galu į viršų, kad kraštų apsaugą būtų 
galima įrengti 1,00 m aukštyje.

L Pastolių vamzdelis 48,3mm
M Veržtuvas 48mm

1 L

M
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Galvos zona

Galvos tvirtinimas

➤ Įstatykite galvą ir pritvirtinkite Staxo 40 veleno 
apsauga.

h ... maks. 11 m
b ... sraigtinio pagrindo maks. pailginimas, kai bokštelis keliamas statmenai: 30 cm

J Galva
K Staxo 40 veleno apsauga

98 1024-21  -02

K

J

ļSPĖJIMAS
Dėl ne centre išdėstytų apkrovų sistema gali 
būti perkrauta.
➤Patikrinkite, kad visos apkrovos būtų išdės-

tytos centre!

9776-102-01

F Įstrižinė kryžmė

h

F

F

F

b
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Pastatymas vertikaliai kranu

➤Patikrinkite prieš pritvirtindami pakabinimo įrenginį:

Pastatymas vertikaliai

➤Pritvirtinkite krano kėlimo įrenginį prie viršutinės sek-
cijos rėmų ir visą bokštelį pakelkite statmenai.

➤Vadovaukitės krano diržų informacija, pateikta sky-
riuje „Kėlimas kranu“!

 ▪ Būtina sumontuoti visas Staxo 40 vamz-
džių jungtis D48,3mm (kad rėmai būtų 
sujungti).

 ▪ Visas sraigtines galvas ir pagrindus reikia 
pritvirtinti, kad nenukristų.

 ▪ Visos apsauginės sklendės turi būti užda-
rytos;

SKELBIMAS
 ▪ Maks. statmenai keliamo bokštelio bloko 

aukštis: 11 m
 ▪ Maks. bokštelio svoris: 700 kg
 ▪ Sraigtinio pagrindo maks. pailginimas, kai 

bokštelis keliamas statmenai: 30 cm!

SKELBIMAS
 ▪ Pastatykite atraminį bokštelį vertikaliai ant 

žemės, kuri gali statiškai atlaikyti apkrovą.
 ▪ Jei atraminis bokštelis aukštesnis kaip 6 m, 

suveržkite jį arba sujunkite su kitais bokšte-
liais.

Kai bokštelis bus vertikalus, dar kartą pati-
krinkite, kad įsitikintumėte, jog visos apsaugi-
nės sklendės uždarytos.

98024-221-02
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a ... min. 0,5 m 
b ... maks. 0,2 m

Išmontavimas

Paguldžius bokštelį atgal ant šono, jį galima išmontuoti 
atvirkštine tvarka.

Krano kėlimo įrenginio atjungimas netoli 
žemės:
Šio būdo negalima taikyti kai bokštelis 
paguldomas atgal ant šono!
Reikalingos dalys:
 ▪ 3 pastolių vamzdžiai 48,3mm (G) 

- Minimalus ilgis:  
vidinis rėmo tarpas + 1,00 m

 ▪ 6 srieginės movos 48mm 95 (H) 
 ▪ 4 Staxo 40 rėmo spyriai 1,40m (I) 
➤Staxo 40 rėmo spyrius sumontuokite apati-

niame ir viršutiniame „aukštuose“
➤Pritvirtinkite pastolių vamzdžius:  

- vieną prie apatinio rėmo spyrio 
- du prie viršutinių rėmo spyrių

➤Pritvirtinkite du lynus, grandines arba stro-
pus prie apatinio pastolių vamzdelio.

➤ Ištempkite lynus, grandines arba stropus 
bokštelio išorėje ir tarp viršutinių pastolių 
vamzdelių.

Pakėlus bokštelį į vertikalią padėtį, ant žemės 
esantis darbininkas atkabina lynus, grandines 
arba stropus.

G Pastolių vamzdelis 48,3mm
H Srieginė mova 48mm 95
I Staxo 40 rėmo spyrys 1,40m

980 -218-0124

G

G

H

I

I

H a

a

b

SKELBIMAS
Dar planuojant būtina atsižvelgti į išmontavimo 
darbus (pvz., atraminio bokštelio / bloko gabe-
nimą / vilkimą krano veikimo zonoje, kad būtų 
saugiai pakeista padėtis arba kai reikia išmon-
tuoti ant žemės horizontalioje padėtyje)!
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Bokštelių surinkimas statmenoje padėtyje
Bokštelių surinkimas statmenoje padėtyje, naudojant „iš anksto 
sumontuotus“ 1,20 m rėmus

Taisyklė:
 ▪ Taikant šį surinkimo būdą, horizontalus Staxo 40 

rėmo 1,20m profilis visada turi būti viršuje, kad 
apsaugotų nuo kritimo.

 ▪ Užstumkite įstrižinę kryžmę ant apsauginės sklen-
dės ir iš karto ją užfiksuokite apsaugine sklende.

Montavimo su Staxo 40 sraigtine pėda 30cm ir Staxo 
40 keturšake galva 30cm pavyzdys.

Pirmo aukšto statymas

➤ Įstatykite sraigtinius pagrindus.

➤Sujunkite rėmus su įstrižinėmis kryžmėmis.

➤ Įstatykite Staxo 40 movas.

Pastaba:
Jei bokštelį ketinama kelti kranu, visus rėmus reikia 
sujungti Staxo 40 vamzdžių jungtimis D48.3mm, kad 
būtų saugu kelti kranu. Taip pat žr. skyriuje „Kėlimas 
kranu“.

SKELBIMAS
 ▪ Pastatykite atraminį bokštelį vertikaliai ant 

žemės, kuri gali statiškai atlaikyti apkrovą.
 ▪ Jei atraminis bokštelis aukštesnis kaip 6 m, 

panaudokite atotampas arba sujunkite jį su 
kitais bokšteliais.

98024-207-02

98024-270-01

F Įstrižinė kryžmė

98024-267-01

98024-266-01

F

98
02

4-
21

3-
02
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Antro aukšto statymas

Rėmų statymas

➤Prijunkite kitus rėmus.
➤Užstumkite įstrižines kryžmes ant apatinių apsaugi-

nių sklendžių ir jas užfiksuokite apsauginėmis sklen-
dėmis.

➤Staxo 40 movas įstatykite taip pat, kaip pirmame 
„aukšte“.

Rėmų suveržimas vertikaliai

➤Sumontuokite pastolių platformos sekcijas.
➤Uždarykite apsauginį įtaisą nuo iškėlimo.

➤Užstumkite įstrižines kryžmes ant viršutinių apsaugi-
nių sklendžių ir jas užfiksuokite apsauginėmis sklen-
dėmis.

➤ Įstatykite Staxo 40 movas.

Trečio „aukšto“ statymas

Rėmų statymas

➤Pritvirtinkite 1,20 m rėmus taip, kaip ir 2-oje dalyje.
➤Užstumkite įstrižines kryžmes ant apatinių apsaugi-

nių sklendžių ir jas užfiksuokite apsauginėmis sklen-
dėmis.

Pastolių platformos sekcijų montavimas ir 
rėmų suveržimas vertikaliai

➤ Įrenkite pastolių platformą užbaigtame „aukšte“.
➤Užstumkite įstrižines kryžmes ant viršutinių apsaugi-

nių sklendžių ir jas užfiksuokite apsauginėmis sklen-
dėmis.

➤ Įstatykite Staxo 40 movas.

F Įstrižinė kryžmė

F Įstrižinė kryžmė
G Pastolių platforma 30/... cm
H Pastolių platforma 60/...cm su anga

98024-261-01

F

98024-295-01

980    -2    -0124 60

G

F

H

F Įstrižinė kryžmė

F Įstrižinė kryžmė
G Pastolių platforma 30/... cm
H Pastolių platforma 60/...cm su anga

980    -2    -0124 59

F

G

980    -2    -0124 58

F

H
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Horizontalus suveržimas

➤Užstumkite įstrižines kryžmes ant horizontalaus 
rėmo vamzdelių apsauginių sklendžių ir šias užfik-
suokite.

Tolesnių aukštų statymas

➤Kitus rėmus prijunkite taip pat, kaip ir 3-ame 
„aukšte“, ir juos vertikaliai suveržkite įstrižinėmis 
kryžmėmis.

SKELBIMAS
Jei pastolių platformos dalys nenaudojamos 
arba išimamos prieš pradedant naudoti bokš-
telį, galioja šios taisyklės:

Pagrindinė taisyklė:

Siekiant išlaikyti tinkamą geometriją, horizontaliai 
sudėtas įstrižines kryžmes 12,xxx arba tvirtas pakloto 
sekcijas būtina naudoti toliau nurodytais atvejais:
 ▪ apatiniame ir viršutiniame „aukštuose“;
 ▪ kas 10 m;
 ▪ tarpuose (pagal poreikį), pvz., kur

- kai bokštelis pritvirtintas vienoje pusėje (net lai-
kinai);

- kai reikia perduoti vietines apkrovas (pvz., nuo 
gembės arba kai horizontaliai surinktas bokš-
telis yra tvirtinamas prie krano).

K Įstrižinė kryžmė

K

98024-254-01

SKELBIMAS
Išdėstykite pastolių platformos sekcijas prie-
šingose pusėse iš vieno „aukšto“ į kitą arba per 
visą plotą.
Jei pastolių platformos dalys yra priešingose 
pusėse, paskutiniame (t.y. viršutiniame) 
„aukšte“ reikia naudoti 3 sekcijas, kurių viena 
turi būti su anga. Įsitikinkite, kad anga čia būtų 
reikiamoje padėtyje.

G Pastolių platforma 30/... cm
H Pastolių platforma 60/...cm su anga

980    -2    -0124 57

H
G

G
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Galvos zona

Galvos tvirtinimas

➤ Įstatykite galvą.

Išmontavimas

Norėdami išmontuoti, atlikite nurodytuosius veiksmus 
atvirkštine tvarka.

J Galva

ļSPĖJIMAS
Dėl ne centre išdėstytų apkrovų sistema gali 
būti perkrauta.
➤Patikrinkite, kad visos apkrovos būtų išdės-

tytos centre!

SKELBIMAS
➤Keldami ir perkeldami visą bokštelio bloką 

(arba surinktus dalinius blokus) kranu: 
Vadovaukitės nurodymais, pateiktais sky-
riuje „Kėlimas kranu“!

98
00

24
-2

53
-0

1

J

9776-102-01

SKELBIMAS
Dar planuojant būtina atsižvelgti į išmontavimo 
darbus (pvz., atraminio bokštelio / bloko gabe-
nimą / vilkimą krano veikimo zonoje, kad būtų 
saugiai pakeista padėtis arba kai reikia išmon-
tuoti ant žemės horizontalioje padėtyje)!
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Surinkimas statmenai su perkeliamais priekiniais ir šoniniais 
turėklais

Taisyklė:
 ▪ Užstumkite įstrižinę kryžmę ant apsauginės sklen-

dės ir iš karto ją užfiksuokite apsaugine sklende.

Montavimo su Staxo 40 sraigtine pėda 30cm ir Staxo 
40 keturšake galva 30cm pavyzdys.

Pirmo aukšto statymas

➤ Įstatykite sraigtinius pagrindus.

➤Sujunkite rėmus įstrižinėmis kryžmėmis.

Pastolių platformos sekcijų montavimas

➤ Įstatykite pastolių pakloto sekcijas.

➤Uždarykite apsauginį įtaisą nuo iškėlimo.

Perkeliamų turėklų montavimas

➤Sumontuokite Staxo šoninius turėklus.

Stambus vaizdas kaip pakabinti į reikiamą vietą 

SKELBIMAS
 ▪ Pastatykite atraminį bokštelį vertikaliai ant 

žemės, kuri gali statiškai atlaikyti apkrovą.
 ▪ Jei atraminis bokštelis aukštesnis kaip 6 m, 

panaudokite atotampas arba sujunkite jį su 
kitais bokšteliais.

F Įstrižinė kryžmė

98024-270-01

98024-314-01

98024-313-01

F

G Pastolių platforma 30/... cm

L Staxo šoninis turėklas

980    -      -0124 316

G

98024-295-01

980    -      -0124 315

L
L

98
02

4-
32

6-
01



42 999805031 - 03/2022 

Bokštelių surinkimas statmenoje padėtyje Informacija naudotojui Atraminiai bokšteliai Staxo 40

© by Doka GmbH, A-3300 Amstetten

➤Sumontuokite Staxo priekinius turėklus.

Stambus vaizdas kaip pakabinti į reikiamą vietą 

➤ Įstatykite Staxo 40 movas.

Pastaba:
Jei bokštelį ketinama kelti kranu, visus rėmus reikia 
sujungti Staxo 40 vamzdžių jungtimis D48.3mm, kad 
būtų saugu kelti kranu. Taip pat žr. skyriuje „Kėlimas 
kranu“.

Antro aukšto statymas

Rėmų statymas

➤Prijunkite kitus rėmus.
➤Užstumkite įstrižines kryžmes ant apsauginių sklen-

džių ir jas užfiksuokite apsauginėmis sklendėmis.
➤Prikabinkite kopėčias ir pritvirtinkite spyruokliniais 

pleištais d6.

Kopėčių užbaigimas (žiūrint iš atraminio bokštelio 
vidaus) 

M Staxo priekinis aptvaras

980    -      -0124 312

M

M
98

02
4-

32
6-

02

98
02

4-
32

6-
03

98
02

4-
21

3-
02

SKELBIMAS
➤Sumontuokite rėmą ilguoju šonu į viršų.

F Įstrižinė kryžmė
N Staxo 40/d3 kopėčios 2,30m

980    -      -0124 320

F

N

98024-327-01
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Perkeliamų turėklų pakėlimas

1) Paspauskite Staxo priekinius aptvarus žemyn į 
parengties padėtį.

2) Staxo šoninius turėklus perkelkite vienu „aukštu“ į 
viršų.

3) Vėl pakelkite Staxo priekinius aptvarus į viršų.

Pastolių platformos sekcijų montavimas

➤ Įstatykite pastolių pakloto sekcijas.

➤Uždarykite apsauginį įtaisą nuo iškėlimo.

➤Staxo 40 movas įstatykite taip pat, kaip pirmame 
„aukšte“.

Tolesnių aukštų statymas

➤Prijunkite kitus rėmus taip pat, kaip ir 2-ame aukšte, 
ir juos vertikaliai suveržkite įstrižinėmis kryžmėmis.

G Pastolių platforma 30/... cm
H Pastolių platforma 60/...cm su anga

980    -      -0124 319

1

3

2

2

980    -      -0124 318

H

98024-295-01

SKELBIMAS
Patikrinkite, ar angos yra tinkamoje padėtyje.
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Horizontalus suveržimas

➤Užstumkite įstrižines kryžmes ant horizontalaus 
rėmo vamzdelių apsauginių sklendžių ir šias užfik-
suokite.

Galvos zona

Galvos tvirtinimas

➤ Įstatykite galvą.

Išmontavimas

Norėdami išmontuoti, atlikite nurodytuosius veiksmus 
atvirkštine tvarka.

SKELBIMAS
Jei pastolių platformos dalys nenaudojamos 
arba išimamos prieš pradedant naudoti bokš-
telį, galioja šios taisyklės:

Pagrindinė taisyklė:

Siekiant išlaikyti tinkamą geometriją, horizontaliai 
sudėtas įstrižines kryžmes 12,xxx arba tvirtas pakloto 
sekcijas būtina naudoti toliau nurodytais atvejais:
 ▪ apatiniame ir viršutiniame „aukštuose“;
 ▪ kas 10 m;
 ▪ tarpuose (pagal poreikį), pvz., kur

- kai bokštelis pritvirtintas vienoje pusėje (net lai-
kinai);

- kai reikia perduoti vietines apkrovas (pvz., nuo 
gembės arba kai horizontaliai surinktas bokš-
telis yra tvirtinamas prie krano).

K Įstrižinė kryžmė

K

98024-254-01

J Galva

ļSPĖJIMAS
Dėl ne centre išdėstytų apkrovų sistema gali 
būti perkrauta.
➤Patikrinkite, kad visos apkrovos būtų išdės-

tytos centre!

SKELBIMAS
➤Keldami ir perkeldami visą bokštelio bloką 

(arba surinktus dalinius blokus) kranu: 
Vadovaukitės nurodymais, pateiktais sky-
riuje „Kėlimas kranu“!

SKELBIMAS
Dar planuojant būtina atsižvelgti į išmontavimo 
darbus (pvz., atraminio bokštelio / bloko gabe-
nimą / vilkimą krano veikimo zonoje, kad būtų 
saugiai pakeista padėtis arba kai reikia išmon-
tuoti ant žemės horizontalioje padėtyje)!

98
00

24
-2

53
-0

1

J

9776-102-01



Informacija naudotojui Atraminiai bokšteliai Staxo 40 Bokštelių surinkimas statmenoje padėtyje

45999805031 - 03/2022 © by Doka GmbH, A-3300 Amstetten

Statmenų bokštelių surinkimas naudojant šakinį krautuvą

Šakinis keltuvas TG

Šakinio krautuvo prietaisą TG galima naudoti tik norint 
pastatyti, išmontuoti ir gabenti Doka atraminius bokšte-
lius Staxo, Staxo 40, Staxo 100, Staxo 100 eco, d3 ir 
d2.

A stambus vaizdas 

Reikalingos dalys:

Didžiausia apkrova

Laikykitės eksploatavimo instrukcijų!

Tr921-200-01

I
I

A

A

B

D

C

E

F
G

H
J

Tr921-200-01

JI

Dalis Pavadinimas Kiekis
 (A) Kėlimo šalių prietaisas TG 1

 (B) Daugiafunkcė išlyginamoji rėmsijė WS10 Top50 
2,00m 2

 (C) Jungiamasis kaištis 10cm 4
 (D) Spyruoklinis pleištas 5mm 4
 (E) Pastolių vamzdelis 48,3mm 1,00m 2
 (F) Srieginė mova 48mm 50 4
 (G) Pastolių vamzdis 48,3mm 2,00m 1
 (H) Veržtuvas 48mm 2
(I) Staxo 40 kėlimo įrankis 2 arba 3 1)

(J)
Varžtas D16/125 + jungiamasis kaištis DIN 
11023 
(pridedama su Staxo 40 kėlimo įrankiu)

4 arba 61)

Darbinė virvė, pateikiama statybvietėje (nepri-
valoma) 1

SKELBIMAS
 ▪ Staxo 40 sraigtinę pėdą pritvirtinkite su 

Staxo 40 veleno apsaugomis.
 ▪ 1) Jei daugiafunkcės išlyginamosios rėmsi-

jės WS10 Top50 pritvirtintos prie viršutinio 
rėmo kryžminio profilio neįmanoma, taip pat 
reikia sumontuoti trečią Staxo 40 kėlimo 
įrankį

ļSPĖJIMAS
➤Statant arba išmontuojant, keliant arba 

nuleidžiant atraminius bokštelius: drau-
džiama vaikščioti arba stovėti po kabančiais 
kroviniais.

Šakinio krautuvo 
apkrova

Didž. kėlimo šakių prietaiso apkrova 

su dėžinėmis šakėmis su ištraukiamomis 
šakėmis

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

I

Tr
92

1-
20

1-
02

I

A



46 999805031 - 03/2022 

Bokštelių surinkimas statmenoje padėtyje Informacija naudotojui Atraminiai bokšteliai Staxo 40

© by Doka GmbH, A-3300 Amstetten

Didž. atraminių bokštelių aukščiai

Šakinių krautuvų arba teleskopinių krautuvų 
reikalavimai

 ▪ Šakinio krautuvo operatoriaus viršutinė apsauga
 ▪ Atstumas tarp šakių dantų centrų: 850 mm

 ▪ Leidžiami šakių pailginimai:
- dėžinių šakių pailginimai 1)

- Teleskopinių šakių dantys
 ▪ Maž. šakių ilgis: 

 atstumas tarp atraminio bokštelio rėmų + 400 mm
 ▪ Didž. šakių plotis: 195 mm
 ▪ Didž. šakių aukštis: 71 mm

Bokštelių rėmų blokų vežimas

Bokštelių rėmų blokų surinkimas

➤Kiekvieną dalį statykite ant žemės.
➤Norėdami sujungti bokštelių rėmų blokus į vieną 

bloką, naudokite šakinį krautuvą.

Išmontavimas

Norėdami išmontuoti, atlikite nurodytuosius veiksmus 
atvirkštine tvarka.

su viršutine dalimi be viršutinės dalies

Didž. šakinio krautuvo 
apkrova
4000 kg

Didž. šakinio krautuvo 
apkrova
2000 kg

kai 
važiuojama kai keliama kai 

važiuojama kai keliama

amak

s.
7,20 m 9,00 m 5,00 m 7,00 m

bmak

s.
9,00 m 12,60 m 7,00 m 10,00 m

cmak

s.
5,40 m 9,00 m 4,00 m 7,00 m

dmak

s.
3,60 m 3,60 m 3,00 m 3,00 m

ļSPĖJIMAS
➤Draudžiama naudoti šakinius arba teleskopi-

nius krautuvus, norint statyti, išmontuoti arba 
gabenti atraminius bokštelius, be kėlimo 
šakių prietaiso TG.

➤Draudžiama naudoti neuždarytus (atvirus) 
šakių pailginimus.

A Dėžinių šakių pailginimas
B Atvirų šakių pailginimas

1) Atsižvelkite į šiuos gamintojo duomenis:
 ▪ šakių pailginimo laikomąją galią;
 ▪ reikiamą šakių dantų ilgį.

am
ax

cm
ax

cm
ax

b
m

ax

d
m

ax d
m

ax

92807-207-01

A

92807-208-01
B

SKELBIMAS
Labai svarbūs perkėlimo procedūros punk-
tai:
 ▪ Be šakinio krautuvo vairuotojo, kėlimo, 

surinkimo ir vežimo metu turi dalyvauti spe-
cialiai parengtas prižiūrėtojas.

 ▪ Didž. kelio nuolydis: 2%.
 ▪ Pagrindas turi būti lygus ir tvirtas (pvz., 

betoninis), kad išlaikytų apkrovą.

SKELBIMAS
➤ Išsamios informacijos apie atskirų sekcijų 

(„bokštelių rėmų aukštų“) surinkimą ir sujun-
gimą rasite skyriuje „Bokštelių surinkimas 
statmenoje padėtyje su „iš anksto sumon-
tuotais“ 1,20m rėmais“ arba prireikus sky-
riuje „Surinkimas statmenoje padėtyje, nau-
dojant „perkeliamus“ priekinius ir šoninius 
turėklus“!

SKELBIMAS
Visada išmontuokite tik apatinį bokštelio bloko 
„aukštą“.

Tr745-200-05
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Viršutinės dalies pastatymas ir išmontavimas

Planavimo pagalba

Pastaba:
Atsižvelkite į plokščių uždorių apkrovas. Jei apkrovų 
negalima perkelti tiesiogiai, užtikrinkite, kad visos uždo-
rių apkrovos būdų suprojektuotos ir apsaugotos nuo 
ištraukimo.

ļSPĖJIMAS
Pasvirimo pavojus!
Jei apkrovos (pagrindinės sijos, šalutinės sijos, 
klojinių plokštės) išdėstytos ne centre, gali būti 
pažeistas stabilumas!
➤Visada visas apkrovas išdėstykite centre.
➤ Įsitikinkite, kad konstrukcija būtų pakanka-

mai stabili.

ļSPĖJIMAS
Pavojus nukristi nuo atvirų kraštų!
➤Darbuotojai turi būti apmokyti naudoti asme-

nines apsaugos nuo kritimo iš aukščio siste-
mas (pvz., aukštalipio įrangą) tol, kol bus 
įrengta visa apsauga nuo kritimo.

➤Rangovo paskirtas patvirtintas asmuo turi 
nustatyti tinkamus tvirtinimo taškus.

➤Vertindami riziką, atsižvelkite į asmeninės 
apsaugos nuo kritimo sistemos naudojimą. 
Patikrinkite atraminio bokštelio tvirtumą.

Apsauga nuo kritimo, pavyzdžiui, „FreeFal-
con“ yra mobilus tvirtinimo taškas aukštalipio 
įrangai.

SKELBIMAS
Projektuodami atsižvelkite į šiuos dalykus:
 ▪ Dėl klojinių nuėmimo rankiniu būdu pagrin-

dinių sijų maksimalus svoris turi būti 
< 50 kg!

- Dėl šios priežasties naudokite Doka 
sijas I tec 20, aliuminines dėžinio 
skerspjūvio sijas arba daugiafunkces 
išlyginamąsias rėmsijes WS10 Top50, 
kurių maksimalus ilgis yra 2,50 m.
Tai ypač svarbu uždorio zonose ir bokš-
teliuose, kurių negalima patraukti tam, 
kad jie būtų išmontuoti.

 ▪ Uždorio zonose pritvirtinkite visas šalutines 
sijas, kad apsaugotumėte jas nuo apvirtimo 
(naudokite šalutinių sijų laikiklius, išlygina-
mųjų rėmsijų spaustuvus H20 ir kt.).

 ▪ Bendrai šalutinės sijos turi būti uždėtos tik 
ant 2 pagrindinių sijų. Uždorio zonoje šaluti-
nės sijos gali būti uždėtos ant 3 pagrindinių 
sijų (dėl vienos papildomos pagrindinės 
sijos). Venkite ilgų gembių, kad visiškai 
sumažintumėte apvirtimo pavojų.

 ▪ Uždorio zonoje patartina naudoti medines 
sijas H20, aliuminines dėžinio skerspjūvio 
sijas arba Doka sijas I tec 20.

 ▪ Viršutinį „aukštą“ reikia pastatyti su Staxo 
rėmu 1,20m. Taip atsiranda darbinis aukštis 
viršutinei daliai įrengti.

 ▪ Pakeiskite viršutines horizontalias kryžmes 
montavimo platformomis.

 ▪ Po viršutiniu „aukštu“ įrenkite ištisinį monta-
vimo aukštą visoje formavimo zonoje.
Kur įmanoma, kompensuokite aukščio skir-
tumus dėl skirtingo aukščio rėmų arba įren-
kite aiškiai matomus laiptus.

 ▪ Perdangos sijoms naudokite tik 0,90m 
rėmus pirmame „aukšte“, kad būtų lengviau 
nuimti klojinius, pavyzdžiui šakiniu krau-
tuvu.

- Pašalinkite žemiausius rėmus.
- Po to ištraukite bokštelius, esančius po 

perdangos sija.
 ▪ Norėdami didesnės laikomosios galios, 

naudokite mažesnius rėmus 0,90m arba 
1,20m žemiausiuose ir aukščiausiose 
„aukštuose“.
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Pasirengimas

Toliau pateiktos kelios bendros pastabos dėl saugaus 
naudojimo. Išsamius pastatymo tvarkos aprašymus 
rasite atitinkamuose šios Informacijos naudotojui bro-
šiūros skyriuose ir „Eurex 60 550“ informacijos naudo-
tojui brošiūroje.
➤Sujunkite bokštelius (veržtuvai 6,00 m + bokšteliai).
➤Pritvirtinkite bokštelius atotampomis prie statinio 

(veržtuvai 6,00 m + bokšteliai).
➤ Įrenkite montavimo platformas ant bokštelių.
➤ Įrenkite montavimo platformas tarp bokštelių.
➤Sumontuokite prijungiklius XP ant atitinkamų krašti-

nių pagrindinių sijų, kad būtų galima įrengti turėklus.
➤Sumontuokite prijungiklius XP ant atitinkamų krašti-

nių šalutinių sijų, kad būtų galima įrengti turėklus.

A Prijungiklis XP
98043-20  -015

A
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Montavimas

Viršutinės dalies surinkimas

Pagrindinių sijų įrengimas

Medinių sijų H20 pagrindinės sijos, Doka sijos 
I tec 20 arba aliumininės dėžinio skerspjūvio sijos

➤Pritvirtinkite supakuotas pagrindines sijas prie krano 
ir pakelkite jas į naudojimo vietą.

➤Saugiai nuleiskite pagrindinių sijų paketą, kad 
apkrova būtų Staxo rėmų skersinių profilių centre, ir 
atkabinkite paketą nuo krano.

➤Paeiliui pastatykite kiekvieną pagrindinę siją rankiniu 
būdu.

Pagrindinės sijos su daugiafunkcėmis 
išlyginamosiomis rėmsijėmis, plieno profiliais ir kt.

➤Pritvirtinkite kiekvieną pagrindinę siją atskirai prie 
krano ir pakelkite ją į naudojimo vietą.

➤Kranu nuleiskite pagrindinę siją į reikiamą vietą ant 
galvų ir atkabinkite ją nuo krano.

➤Jei reikia, sujunkite pagrindines sijas tarpusavyje 
(klojinių elementų jungtimis, plokštėmis ir kt.).

Šalutinių sijų (Doka sijų H20) įrengimas

➤Pritvirtinkite supakuotas šalutines sijas prie krano ir 
pakelkite jas į naudojimo vietą.

➤Saugiai nuleiskite šalutinių sijų paketą, kad apkrova 
būtų pagrindinių sijų centre, ir atkabinkite paketą nuo 
krano.

➤Dirbdami montavimo lygyje, rankomis paeiliui pasta-
tykite kiekvieną šalutinę siją nurodytu atstumu.

➤Kartokite šiuos veiksmus tol, kol visos šalutinės sijos 
bus savo vietoje visame klojinių plokštės ilgyje.

Klojinių plokščių įrengimas

➤Pritvirtinkite supakuotas klojinių plokštes (maks. 
1300 kg) prie krano ir pakelkite jas į naudojimo vietą.

➤Saugiai nuleiskite klojinių plokščių paketą, kad 
apkrova būtų šalutinių arba pagrindinių sijų centre, ir 
atkabinkite paketą nuo krano.

➤Paeiliui pastatykite kiekvieną klojinių plokštę rankiniu 
būdu.

SKELBIMAS
Visų darbų metu užtikrinkite, kad prie surin-
kimo ir išmontavimo zonos būtų prileidžiami tik 
patvirtinti ir parengti darbuotojai. Krintančių 
objektų pavojus. Pažymėkite arba atitverkite 
konkrečią zoną.

98050-200-01

ļSPĖJIMAS
➤Pritvirtinkite gembinių plokščių klojinį, kad jis 

neišsikeltų ir neapvirstų.
➤Šalutines sijas su uždorių klojiniu reikia pri-

tvirtinti, kad jos neišsitrauktų horizontaliai.

98050-201-01

98050-202-01
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➤Kartokite šį veiksmą tol, kol visos klojinių plokštės 
bus reikiamoje padėtyje.

➤Tik dabar leidžiama lipti ant klojinio.

Turėklų įrengimas

➤ Įrenkite aptvarinius stovus XP.
➤Saugos barjerams sumontuokite apsaugines grote-

les arba apsauginių turėklų lentas.

➤Tik įrengus ir pritvirtinus visus apsauginius barjerus, 
leidžiama pašalinti asmenines apsaugos nuo kritimo 
iš aukščio sistemas.

Uždorių zonų įrengimas

Statramsčių montavimas

➤Paguldykite statramsčius ant žemės ir nustatykite 
reikiamą jų ilgį.

➤ Įstatykite ir pritvirtinkite kiekvieną U-galvą arba 
keturšakę galvą.

➤Pakelkite kiekvieną statramstį į vertikalią padėtį ir pri-
tvirtinkite jį taip, kad jis neapvirstų (pvz., su trikoju 
1,20m).

➤Visiems tolesniems darbams naudokite aptarnavimo 
bokštelį.

Pagrindinių sijų įrengimas

Medinių sijų H20 pagrindinės sijos, Doka sijos 
I tec 20 arba aliumininės dėžinio skerspjūvio sijos

➤Pritvirtinkite kiekvieną pagrindinę siją atskirai prie 
krano ir pakelkite ją į naudojimo vietą.

➤Dirbdami aptarnavimo bokštelyje, pastatykite pagrin-
dinę siją ir atkabinkite kraną.

Pagrindinės sijos su daugiafunkcėmis 
išlyginamosiomis rėmsijėmis, plieno profiliais ir kt.

➤Pritvirtinkite kiekvieną pagrindinę siją atskirai prie 
krano ir pakelkite ją į naudojimo vietą.

➤Dirbdami aptarnavimo bokštelyje, kranu nuleiskite 
pagrindinę siją į reikiamą vietą ant galvų ir atkabin-
kite ją nuo krano.

➤Jei reikia, sujunkite pagrindines sijas tarpusavyje 
(klojinių elementų jungtimis, plokštėmis ir kt.).

Apsauga nuo šalutinių sijų apvirtimo:
 ▪ Šalutinių sijų laikikliai (A) 
 ▪ Pastatykite kraštines sijas prie prijungiklių 

XP. (B) 

Jei reikia (pvz., kraštų zonose), prikalkite kloji-
nių plokštes vinimis. 
Rekomenduojami vinių ilgiai
 ▪ Plokštės storis 21 mm: maždaug 50 mm
 ▪ Plokštės storis 27 mm: maždaug 60 mm

ļSPĖJIMAS
Pavojus nukristi nuo atvirų kraštų!
➤Darbuotojai turi būti apmokyti naudoti asme-

nines apsaugos nuo kritimo iš aukščio siste-
mas (pvz., aukštalipio įrangą) tol, kol bus 
įrengta visa apsauga nuo kritimo.

➤Rangovo paskirtas patvirtintas asmuo turi 
nustatyti tinkamus tvirtinimo taškus.

➤Vertindami riziką, atsižvelkite į asmeninės 
apsaugos nuo kritimo sistemos naudojimą. 
Patikrinkite atraminio bokštelio tvirtumą.

Apsauga nuo kritimo, pavyzdžiui, „FreeFal-
con“ yra mobilus tvirtinimo taškas aukštalipio 
įrangai.

Vadovaukitės „FreeFalcon“ eksploatavimo 
instrukcijoje pateiktais nurodymais!

98
0 

   
-2

   
 -0

1
43

23

98039-216-01
A

B

98043-222-01

Vykdykite nurodymus, pateiktus 
„Eurex 60 550“, „Eurex 20 top 700“ arba, jei 
reikia, „Eurex 100 plus“informacijos naudoto-
jui buklete.

98050-203-01
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Šalutinių sijų (Doka sijų H20) įrengimas

➤Pritvirtinkite supakuotas šalutines sijas prie krano ir 
pakelkite jas į naudojimo vietą.

➤Saugiai nuleiskite šalutinių sijų paketą, kad apkrova 
būtų pagrindinių sijų centre, ir atkabinkite paketą nuo 
krano.

➤Sumontuokite prijungiklius XP ant atitinkamų krašti-
nių šalutinių sijų, kad būtų galima įrengti turėklus.

➤Dirbdami montavimo lygyje, rankomis paeiliui pasta-
tykite kiekvieną šalutinę siją nurodytu atstumu.

➤Kartokite šį veiksmą tol, kol visos šalutinės sijos bus 
reikiamoje padėtyje.

Klojinių plokščių įrengimas

➤Pritvirtinkite supakuotas klojinių plokštes (maks. 
1300 kg) prie krano ir pakelkite jas į naudojimo vietą.

➤Saugiai nuleiskite klojinių plokščių paketą, kad 
apkrova būtų šalutinių sijų, pagrindinių sijų arba tipi-
nės zonos kaimyninių klojinių plokščių centre, ir atka-
binkite paketą nuo krano.

➤Dirbdami montavimo lygyje, rankomis paeiliui pasta-
tykite kiekvieną klojinių plokštę.

➤Kartokite šį veiksmą tol, kol visos klojinių plokštės 
bus reikiamoje padėtyje.

➤Tik dabar leidžiama lipti ant uždorio zonos.

Turėklų įrengimas

➤ Iš anksto įrenkite aptvarinius stovus XP.
➤Saugos barjerams sumontuokite apsaugines grote-

les arba apsauginių turėklų lentas.
➤Tik įrengus ir pritvirtinus visus apsauginius barjerus, 

leidžiama pašalinti asmenines apsaugos nuo kritimo 
iš aukščio sistemas.

ļSPĖJIMAS
➤Pritvirtinkite gembinių plokščių klojinį, kad jis 

neišsikeltų ir neapvirstų.
➤Šalutines sijas su uždorių klojiniu reikia pri-

tvirtinti, kad jos neišsitrauktų horizontaliai.

Apsauga nuo šalutinių sijų apvirtimo:
 ▪ Šalutinių sijų laikikliai (A) 
 ▪ Pastatykite kraštines sijas prie prijungiklių 

XP. (B) 

Jei reikia (pvz., kraštų zonose), prikalkite kloji-
nių plokštes vinimis. 
Rekomenduojami vinių ilgiai
 ▪ Plokštės storis 21 mm: maždaug 50 mm
 ▪ Plokštės storis 27 mm: maždaug 60 mm

98
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98039-216-01
A

B

Jei naudojama aukštalipio įranga (pvz., „Free-
Falcon“), taip pat leidžiama statyti klojinių 
plokštes iš viršaus. 

Vadovaukitės „FreeFalcon“ eksploatavimo 
instrukcijoje pateiktais nurodymais!

ļSPĖJIMAS
Pavojus nukristi nuo atvirų kraštų!
➤Darbuotojai turi būti apmokyti naudoti asme-

nines apsaugos nuo kritimo iš aukščio siste-
mas (pvz., aukštalipio įrangą) tol, kol bus 
įrengta visa apsauga nuo kritimo.

➤Rangovo paskirtas patvirtintas asmuo turi 
nustatyti tinkamus tvirtinimo taškus.

➤Vertindami riziką, atsižvelkite į asmeninės 
apsaugos nuo kritimo sistemos naudojimą. 
Patikrinkite atraminio bokštelio tvirtumą.

98043-224-01
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Išmontavimas

Turėklų nuėmimas

➤Nuimkite saugos barjerų apsaugines groteles arba 
apsauginių turėklų lentas.

➤Nuimkite aptvarinius stovus XP.

Uždorių zonų išmontavimas

➤Saugus išmontavimas uždorio zonoje visada atlieka-
mas aptarnavimo bokštelyje (pvz., nuo žirklių tipo 
pakeltos darbo platformos). 

➤Norėdami saugiai nuimti klojinių komponentus, pri-
klausomai nuo parėmimo aukščio, naudokite tin-
kamą kėlimo įrangą (žirklių tipo pakeltas darbo plat-
formas, šakinį krautuvą ir kt.) bei tinkamus transpor-
tavimo rėmus.

➤ Išimkite išilgines jungtis tarp pagrindinių sijų (pvz., 
plokštes).

➤Lygiai nuleiskite uždorio zoną.
➤ Ištraukite dalis, kuriomis buvo pritvirtintos kraštinės 

šalutinės sijos (išimkite šalutinių sijų laikiklius, išlygi-
namųjų rėmsijų spaustuvus H20 ir kt.).

➤Pasukite kiekvieną šalutinę siją ant šono ir ją ištrau-
kite. Sukraukite sijas į transportavimo rėmą ir išvež-
kite jas iš darbų zonos.

➤Palikite pakankamai sijų reikiamoje padėtyje, sie-
kiant sutvirtinti klojinių plokštes, pvz., sijas prie jung-
čių tarp klojinių plokščių. 

➤Atskirkite kiekvieną klojinių plokštę. Sukraukite 
plokštes į transportavimo rėmą ir išvežkite jas iš 
darbų zonos.

➤ Išimkite likusias šalutines sijas, sukraukite jas į trans-
portavimo rėmą ir išvežkite jas iš darbų zonos.

➤ Išimkite dalis, kuriomis buvo pritvirtintos pagrindinės 
sijos.

➤Paeiliui išimkite kiekvieną pagrindinę siją rankiniu 
būdu. Sukraukite sijas ir išvežkite jas iš darbų zonos.

ļSPĖJIMAS
Krentančių dalių pavojus išmontavimo metu!
➤Draudžiama įeiti į pavojaus zoną, ją pereiti 

arba būti joje po kabančiu kroviniu.
➤Pritvirtinkite visas dalis (pvz., virvėmis ir 

pan.), kad jos nenukristų.
➤Visi viršutinės dalies išmontavimo darbai 

atliekami esant montavimo lygyje.

SKELBIMAS
Visų darbų metu užtikrinkite, kad prie surin-
kimo ir išmontavimo zonos būtų prileidžiami tik 
patvirtinti ir parengti darbuotojai. Krintančių 
objektų pavojus. Pažymėkite arba atitverkite 
konkrečią zoną.

SKELBIMAS
Visus darbus reikia atlikti montavimo lygyje 
arba aptarnavimo bokštelyje (pvz., nuo žirklių 
tipo pakeltos darbo platformos).

Apsauga nuo kritimo, pavyzdžiui, „FreeFal-
con“ yra mobilus tvirtinimo taškas aukštalipio 
įrangai.

Vadovaukitės „FreeFalcon“ eksploatavimo 
instrukcijoje pateiktais nurodymais!

98043-225-01
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Viršutinės dalies išmontavimas

➤Saugaus viršutinės dalies išmontavimo darbai atlie-
kami esant montavimo lygyje arba tarp Staxo bokš-
telių.

➤Norėdami saugiai nuimti klojinių komponentus, pri-
klausomai nuo parėmimo aukščio, naudokite tin-
kamą kėlimo įrangą (žirklių tipo pakeltas darbo plat-
formas, šakinį krautuvą ir kt.) bei tinkamus transpor-
tavimo rėmus.

➤ Išimkite išilgines jungtis tarp pagrindinių sijų (pvz., 
plokštes).

➤Visas nepritvirtintas dalis reikia išimti, pvz., monta-
vimo lygyje.

➤Lygiai nuleiskite viršutinę dalį sraigtiniu kėlikliu.
➤ Ištraukite dalis, kuriomis buvo pritvirtintos kraštinės 

šalutinės sijos (išimkite šalutinių sijų laikiklius, išlygi-
namųjų rėmsijų spaustuvus H20 ir kt.).

➤Pasukite kiekvieną šalutinę siją ant šono ir ją ištrau-
kite. Sukraukite sijas į transportavimo rėmą ir išvež-
kite jas iš darbų zonos.

➤Palikite pakankamai sijų jų vietoje, kad įtvirtintumėte 
klojinių plokštes.

➤Atskirkite kiekvieną klojinių plokštę. Sukraukite 
plokštes į transportavimo rėmą ir išvežkite jas iš 
darbų zonos.

➤ Išimkite likusias šalutines sijas, sukraukite jas į trans-
portavimo rėmą ir išvežkite jas iš darbų zonos.

➤ Išimkite dalis, kuriomis buvo pritvirtintos pagrindinės 
sijos.

➤Paeiliui išimkite kiekvieną pagrindinę siją rankiniu 
būdu. Sukraukite sijas ir išvežkite jas iš darbų zonos.

➤ Išimkite montavimo paklotą tarp Staxo bokštelių.
➤ Informacijos apie Staxo bokštelių perkėlimą ir išmon-

tavimą rasite skyriuose pavadinimu „Kėlimas šakiniu 
krautuvu“ ir „Statmenų bokštelių surinkimas naudo-
jant šakinį krautuvą“. 

Universalus išmontavimo įrankis

„Universalus išmontavimo įrankis“ leidžia lengviau 
atsukti veržles.

Galimas naudojimas 

Šiame grafike kontaktiniai paviršiai pavaizduoti mėlynai.

Praktiški pavyzdžiai

98043-2    -0126

A Sraigtinė pėda 
Reguliuojamas paramstis

B Įpjautinė veržlė B 
Spyrių paramstis T 
Vertikalus paramstis 540

C Doka statramstis Eurex 20 ir Eurex 30
D Eurex 60 550 

Reguliuojamas paramstis 120 ir 220 
Vertikalus paramstis 340

Sraigtinė pėda Įpjautinė veržlė B

Doka statramsčiai Eurex 20 ir 
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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Perkėlimas
Skirtingi perkėlimo būdai

Staxo 40 judančio ratuko 
naudojimas Kranu Šakiniu krautuvu ant

teleskopinino krano

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

SKELBIMAS
 ▪ Tinkamiausią perkėlimo ir išmontavimo 

būdą reikia aptarti ir dėl jo su statybvietės 
atstovais susitarti jau projekto rengimo 
etape, ypač jei naudojami labai aukšti bokš-
teliai.

 ▪ Šiame naudotojo informaciniame buklete 
neparodytų bokštelių padėtį galima pakeisti 
ir kitais būdais. Klientas (rangovas) prisiima 
visą atsakomybę už tokių būdų taikymą. Jis 
privalo atskirai įvertinti tokių metodų riziką.
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Staxo 40 judančio ratuko padėties keitimas
Baigtas stalų sistemas arba bokštelių blokus į kitą jų 
naudojimo vietą galima greitai ir lengvai perkelti naudo-
jant Staxo 40 ratukus.
Naudojant šiuos ratukus galima atlikti toliau nurodytus 
darbus:
 ▪ Kėlimą
 ▪ Vežimas
 ▪ Parėmimą
 ▪ Nuleidimą

Sureguliuokite judančius ratukus pagal apatinio 
bokštelio „aukšto“ Staxo 40 rėmus:
➤Reikiamoje padėtyje pritvirtinkite reguliavimo 

atramą, naudodami D16/125 varžtą bei jungiamąjį 
kaištį.

➤Staxo 40 judantį ratuką prisukite prie Staxo 40 rėmo 
(rėmo kryptimi) ir varžtą pritvirtinkite jungiamuoju 
kaiščiu.

➤Pritvirtinkite apatines dalis, kad jos neiškristų. Žr. 
skyriuje „Kėlimas kranu“.

Staxo 40 judančio ratuko negalima naudoti su Staxo 40 
rėmais, kurių sraigtinės pėdos yra stipriai pailgintos. 
Sraigtinės pėdos pailginimo ilgis a pirma turi būti suma-
žintas iki daugiausiai 40 cm.

SKELBIMAS
Perkeldami atraminius bokštelius su standarti-
nėmis viršutinėmis dalimis, nepamirškite, kad:
santykis p:a = maks. 1:3, kur „p“ yra siauriau-
sia pusė.
Individualiai pagamintos konstrukcijos turi būti 
statiškai patikrintos!

Leistinas bendras kiekvieno perkeliamo bloko svoris: 
1000 kg  
(maks. 4 Staxo 40 judantys ratukai vienam blokui)

SKELBIMAS
 ▪ Pagrindas turi būti stabilus, tvirtas ir pakan-

kamai lygus (pvz., betonas).
 ▪ Jei vidinis rėmo tarpas yra 1 m, neįmanoma 

naudoti Staxo 40 rėmų 0,90m arba 1,20m 
kartu su Staxo 40 judančiais ratukais.

Laikykitės eksploatavimo instrukcijų!

98024-322-03

b

b

h

D Reguliavimo atrama
E D16/125 kaištis
F Jungiamasis kaištis

92848-200-03

D

E

F

98024-322-02

a
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Kėlimas kranu

Pasirengimas

Bokštelių be viršutinės dalies 
perstatymas

Pritvirtinkite galvas, kad jų nebūtų galima 
iškelti

➤Staxo 40 veleno apsaugą įstumkite ant veržlės ir pri-
tvirtinkite uždarydami apsauginį rėmo skląstį.

Pritvirtinkite apatines dalis, kad jos neiškristų

➤Staxo 40 veleno apsaugą įstumkite ant veržlės ir pri-
tvirtinkite uždarydami apsauginį rėmo skląstį.

Saugiai sujunkite rėmus kranu

➤Kad naudoti krano jungtis tarp rėmų būtų saugu, ties 
kiekvienu sujungimu naudokite Staxo 40 vamzdžių 
jungtis D48,3mm.

Perkėlimas

SKELBIMAS
 ▪ Didžiausias bokštelio rėmo, kurį galima kelti 

kaip vieną bloką, aukštis yra 11 m
 ▪ Perstatyti skirto bokštelio didžiausias svoris 

yra 1000 kg. Čia svarbiausia yra veleno 
apsaugos ir apsauginės sklendės laikomoji 
galia (čia visais atvejais leidžiama 5 kN 
galia)

 ▪ Didžiausias statmenai ir ant šono persta-
tomo bokštelio svoris yra 700 kg (žr. sky-
riuje „Horizontalus montavimas“)

ļSPĖJIMAS
Pavojus esant atsipalaidavusioms ir nepritvir-
tintoms dalims.
➤Prieš keldami, atsižvelkite į šiuos punktus!

E Staxo 40 veleno apsauga

E Staxo 40 veleno apsauga

98
02

4-
28

2-
03

E

98024-214-01

E

H Staxo 40 vamzdžio jungtis D48,3mm

ATSARGIAI
➤Kėlimo grandinę tvirtinkite tik prie rėmo 

mazgo, o ne prie įstrižinės kryžmės ar U for-
mos laikiklio! 
Paskleidimo kampas: β maks. 30°.

Keliant bokštelį, ant jo NEGALI būti jokių atsi-
palaidavusių dalių, įrankių ar kitų daiktų!

98024-220-01

H

H

98
-0

02
4-

28
2

2

98024-282-01

�
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Bokštelių su viršutine dalimi 
perstatymas

Be skyriuje „Bokštelių be viršutinės dalies perstatymas“ 
nurodytų veiksmų taip pat reikia atsižvelgti į šiuos:

Sujunkite viršutinės dalies elementus kartu

➤pvz., prijunkite pagrindines ir papildomas sijas prie 
jungiamųjų sijų plokščių H20 bei prikalkite jas prie 
klojinio sluoksnio.

Bendras vaizdas 

Šias plokštes H20 išdėstykite priešingose pusėse (kur įmanoma).

Sujunkite viršutinę dalį su galvomis

➤pvz., naudodami fiksavimo strypą 15,0, U-tipo galvu-
tės fiksavimo plokštelę ir sparnuotąją veržlę 15,0.

Dvigubos pagrindinės sijos

Viengubos pagrindinės sijos

Sijos jungiamąsias plokštes H20 išmontuoti 
lengviau, jei naudojamos dvigubas galvutes 
turinčios vinys 3,1 x 75 mm.

Leistina galia: 0,8 kN

98024-308-01

A

98024-308-02

A

A

A

A

A

A

F

Prie sraigtinės Staxo galvos-U Prie keturšakės sraigtinės galvos

Galima tik naudojant U-tipo gal-
vutės fiksavimo plokštelę a = 

28 cm (2002 m. ir vėlesni mode-
liai).

D Fiksavimo strypas 15,0
E U-tipo galvutės fiksavimo plokštelė
F Sparnuotoji veržlė 15,0

Prie sraigtinės Staxo galvos-U Prie keturšakės sraigtinės galvos
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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Sumontuokite kėlimo strypą 15,0

➤Sumontuokite kėlimo strypą 15,0 ir laikančiąją plokš-
telę 15,0.

Perkėlimas

➤Pritvirtinkite krano diržą prie kėlimo strypų 15,0 ir 
pakelkite stalų sistemą į kitą vietą. Didž. išsiskyrimo 
kampas β 30°

A Kėlimo strypas 15,0
B Laikančioji plokštelė 15,0

Panaudokite 20 mm skersmens grąžtą, kad 
išgręžtumėte kiaurymę klojinio sluoksnyje. 
Vėliau ją galima užkimšti universaliu kamšteliu 
R20/25.

Vadovaukitės eksploatavimo instrukcijoje 
pateiktais nurodymais!

9720-276-01

5.1 5.1

A

B

Keliant stalų sistemą, ant jos NETURI būti 
jokių atsipalaidavusių dalių, įrankių  
arba kitų daiktų!

98024-231-01

�
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Kėlimas šakiniu krautuvu

Šakinis keltuvas TG

Informacijos apie kėlimo šakių prietaisą TG ir šakiniam 
krautuvui taikomus reikalavimus rasite skyriuje „Stat-
menų bokštelių surinkimas naudojant šakinį krautuvą“.

Didž. atraminių bokštelių aukščiai

Bokštelių rėmų blokų vežimas

Vadovaukitės eksploatavimo instrukcijoje 
pateiktais nurodymais!

su viršutine dalimi be viršutinės dalies

Didž. šakinio keltuvo apkrova
4000 kg

Didž. šakinio keltuvo apkrova
2000 kg

kai 
važiuojama kai keliama kai 

važiuojama kai keliama

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

SKELBIMAS
Labai svarbūs perkėlimo procedūros punk-
tai:
 ▪ Be šakinio krautuvo vairuotojo, kėlimo, 

surinkimo ir vežimo metu turi dalyvauti spe-
cialiai parengtas prižiūrėtojas.

 ▪ Didž. kelio nuolydis: 2%.
 ▪ Pagrindas turi būti lygus ir tvirtas (pvz., 

betoninis), kad išlaikytų apkrovą.

Tr745-200-05

a

c

c

b

d

d
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Bendrosios pastabos
Tvirtinimas prie statinio

Staxo laiptinės inkariniu padu

Q ... skersinė jėga
Z ... tempimo jėga

Tvirtinimo prie betono būdai:
 ▪ Naudojant kūginį varžtą B 7cm, skirtą pritvirtinti inka-

ravimo padą prie esamo pakabos taško, paruošto 
naudojant universalius kabinimo kūgius 15,0 (inkara-
vimo pado angos skersmuo = 32 mm). Kietmedžio 
skyriklis kėlimo kabliams (svarbus, norint užtikrinti 
gerą tvirtinimą) neleidžia pažeisti betono (palikti įbrė-
žimų).
Šis tvirtinimo būdas galimas tik naudojant inkara-
vimo padus, pagamintus 2009.05 ir vėliau.

 ▪ Naudojant vieną arba du spraustelius (inkaravimo 
pado angos skersmuo = 18 mm).

Inkaravimo plokštumų projektavimas

Atraminis bokštelis prijungiamas prie Staxo laiptinės 
inkarinio pado naudojant vamzdelius ir apkabas.

Pavyzdys: 

Q

Z

Leidžiamosios apkrovos 
[kN]

Tvirtinimo metodas

Maks. tvirtinimo apkrovos [kN] 
vienam inkarui

Betono stipris apkrovos laiku
Tempimo 

jėga Z
Skersinė jėga 

Q
Tempimo jėga 

Z
Skersinė jėga 

Q

6,0 6,0 1 spaustelis centrinėje angoje 
pvz. Doka Express inkaras 16x125mm 14,0 6,0 fck,kubelis,esamas = 20 N/mm2

12,0 6,0

2 sprausteliai, po vieną kiekvienoje išorinėje 
angoje,  
pvz., Doka express inkaras 16x125mm

13,3 3,0 fck,kubelis,esamas = 15 N/mm2

1 kūginis varžtas B 7cm  
centrinėje angoje 44,0 6,0 fck,kubelis,esamas = 10 N/mm2

SKELBIMAS
Projektuojant iš vamzdelių ir apkabų surinktus 
blokus, reikia laikytis visų galiojančių standartų 
ir nuostatų, ypač EN 12812 „Pastoliai“, EN 39 
„Nepritvirtinti plieniniai vamzdelių ir apkabų 
pastolių vamzdeliai“ ir EN 74 „Pastoliuose 
naudojamos apkabos, įvorės ir padai“.

A Pastolių vamzdis 48,3mm (L min = atstumas nuo statinio)
B Pastolių vamzdis 48,3mm (L = kintamas)
C Pastolių vamzdis 48,3mm (L = kintamas)
D Staxo laiptinės inkarinis padas
E Veržtuvas 48mm
F Srieginė mova 48mm 95
G Įprastinė mova 48mm
H Horizontali įstrižinė kryžmė

A

B

C

D

H

E F

980 -2 2-024 4 2

G
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Vertikalus atstumas tarp inkaravimo lygių

 ▪ priklauso nuo montavimo būdo, vėjo apkrovų ir pro-
jektavimo prielaidų;

SKELBIMAS
Atraminį bokštelį inkaravimo plokštumoje rei-
kia sutvirtinti naudojant horizontalią įstrižinę 
kryžmę arba pastolių vamzdžius.

H Įstrižinė kryžmė

SKELBIMAS
 ▪ Faktinę inkaravimo plokštumų konstrukciją 

ir didžiausius leidžiamus atstumus nuo sta-
tinių reikia atskirai peržiūrėti kiekviename 
projekte.

 ▪ Gretimi atraminiai bokšteliai turi būti pritvir-
tinti vienas prie kito taip, kaip būtina statiš-
kai, panašiai kaip tuo atveju, kai jie inkarais 
pritvirtinti prie statinio.

H

98024-242-01
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Atraminių bokštelių atotampos ir statramsčiai

Viršutinės dalies atotampa

Atraminių bokštelių atotampa

Perkelti numatytas horizontalias apkrovas, pvz., 
vėjo apkrovas, betono apkrovas arba individualiais 
atvejais (pvz., pasvirusiuose atraminiuose bokšteliuose 
arba norint dildelės laikomosios galios).

Sraigtinio kėliklio ir viso pado kiaurymės 

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

Montavimas daugiafunkcėje išlyginamojoje 
rėmsijoje

H ... Horizontali jėga
V ... Atstojamoji vertikali jėga iš H
A ... Atotampos ir atramos jėga

Montavimas ant sraigtinės galvos bloko

a ... mažiausiai 25 cm
H ... Horizontali jėga
V ... Atstojamoji vertikali jėga iš H
A ... Atotampos ir atramos jėga

SKELBIMAS
Rišami stropai netinka perkelti numatytas 
horizontalias apkrovas.

A Sraigtinio kėliklio blokas
B Visas padas
X Templė 15,0 (reikia įsigyti atskirai)  

Ilgis = „a“ minus 119 cm  
Lieka 17 cm tarpas reguliavimui

SKELBIMAS
 ▪ Įsukite temples į ryšių strypų jungtis iki galo 

(t. y. kad jos visiškai užsifiksuotų)!
 ▪ Apskaičiuodami kojų apkrovas, numatykite 

papildomas ryšių jėgas!
 ▪ Jei apkrovos didelės ir atotampos ilgos, 

saugokitės, kad ryšiai nepailgėtų!

x

y

z

X

C

C

B

A

Tr845-203-02

a

b

b

b

c

a

A

B

B Atraminis bokštelis
C Atraminių bokštelių atotampa
D Daugiafunkcė išlyginamoji rėmsija
E Jungiamasis kaištis 10cm
F Spyruoklinis pleištas 5mm

B Atraminis bokštelis
C Laikančiųjų atramų sąvarža
G Spyrio sujungimo plokštelė T
H Staxo 40 keturšakė sraigtinė galva 70cm  

arba Staxo 40 sraigtinė U galva 70cm

B

C

C

D E F
H

A

V

98024-243-01

G

a

CB

C

980    -338-0124

H

H

A
V
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Tvirtinimas standartiniais produktais

A ... Ryšių jėga  
Q ... Skersinė jėga (atitinka horizontalią jėgą H)  
R Atstojamoji inkaravimo jėga  
Z ... Inkaravimo tempimo jėga

Ryšių jėga Ak = 30 kN (Ad = 45 kN)

Ryšių jėga Ak = 40 kN (Ad = 60 kN)

Ryšių jėga Ak = 50 kN (Ad = 75 kN)

Inkaravimo taškų, nesupleišėjusiame C 25/30 betone, pavyzdžiai: 
a) HILTI sunkiojo tipo inkaras HSL-3 M20 
b) HILTI sunkiojo tipo inkaras HSL-3 M24 
c) HILTI HIT HY200A+HIT-V(5.8) M30 
arba atitinkami kitų gamintojų produktai. 
Laikykitės gamintojų pateiktų montavimo nurodymų.

Tvirtinimas Doka express inkaru 16x125mm

Pastaba:
„Padą (visą)“ reikia pasukti 180° horizontalioje padė-
tyje.

Leidžiamoji suveržimo jėga [kN]

Leistina horizontalioji jėga H: 4 kN

Inkaravimo jėga [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

Inkaravimo jėga [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

Inkaravimo jėga [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

ATSARGIAI
➤Kol neužtikrinote atitinkamo atraminio bokš-

telio stabilumo, jo laikančiųjų atramų sąvar-
žos nenuimkite.

A

R Z

Q

9734-2    -087 2

A Visas padas

fck,kubelis,esamas > 15 N/mm2 fck,kubelis,esamas > 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

Vadovaukitės nurodymais, pateiktais įrengimo 
instrukcijoje „Doka express inkaras 
16x125mm“!

R Z

Q

9734-2    -087 1

A

A
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Sujungimo elementas WS10

Sujungimo elementas WS10 naudojamas suveržti ant 
žemės pastatytus atraminius bokštelius, kurių laikomoji 
galia pakankama, bet prie kurių neįmanoma pritvirtinti 
tempimo inkarų.
Taip pat galima suveržti keletą atraminių bokštelių 
vieną su kitu, kad būtų bendrai perkeliamos horizonta-
lios apkrovos.

Atskirų bokštelių suveržimas paramsčių ir rėmo 
plokštumose 

Pastaba:
Atskirus bokštelius taip pat galima suveržti tik rėmo 
plokštumoje arba paramsčio plokštumoje.

Stambus vaizdas 

Pastaba:
Laikančiųjų bokštelių atramų sąvarža tvirtinama tiesio-
giai prie daugiafunkcės išlyginamosios rėmsijos, nau-
dojant spyrį be „pado (viso)“.

Leidžiama atotampos jėga [kN]

Sujungimo elementas WS10 

A Sujungimo elementas WS10
B Daugiafunkcė išlyginamoji rėmsija WS10 Top50 2,25m
C Templė 15,0mm cinkuota .....m

98024-344-01

98024 344 2-      -0

E

B

G

FGG

H

H

B

CC

A

D
C

D Universali veržlė 15,0
E Laikančiųjų atramų sąvarža – be „pado (viso)“
F Ąsinis inkaras 15,0 be templės
G Jungiamasis kaištis 10cm ir spyruoklinis pleištas 5mm
H Papildoma apsauga nuo slydimo (uždoris) su jungiamuoju kaiš-

čiu 10cm ir spyruokliniu pleištu 5mm

Prisukta pro viršutinę sraigtinio 
bloko angą (Ø 21 mm)

Prisukta pro apatinę sraigtinio 
bloko angą (Ø 27 mm)

50.0 40.0

A Sraigtinis blokas

Leidžiamoji tempimo jėga: 50 kN

➤Apskaičiuodami atraminio bokštelio kojų 
apkrovas, numatykite papildomas suveržimo 
jėgas!

Tr845-204-02

A

Tr845-204-01

A
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Atrėmimas į viršutinę konstrukciją su 
Eurex 60

Perkelti numatytas horizontalias apkrovas, pvz., 
vėjo apkrovas, betono apkrovas arba individualiais 
atvejais (pvz., pasvirusiuose atraminiuose bokšteliuose 
arba norint dildelės laikomosios galios).

Eurex 60 550 laikomosios galios duomenys 
(gniuždymo jėga)*

– naudojant kaip ramsčius ir vertikalumo regulia-
vimo elementus

* 15 kN tempimo jėga bet kuriame pailginime. 
30 kN tempimo jėga bet kuriame pailginime ir kai pritvirtinta 2 spraus-
teliais.

Tvirtinimas prie pagrindo

➤Elementus vertikalumui reguliuoti tvirtinkite taip, kad 
jie atlaikytų tempimo ir gniuždymo jėgas!

Angos vertikalaus paramsčio pade Eurex 60: 

a... skersm. 28 mm
b... skersm. 18 mm (skirta Doka express inkarams)

Pagrindo plokštės inkaravimas

Doka express inkarą pakartotinai naudoti galima dau-
gybę kartų.

Inkaruota su vienu sprausteliu (iki 15 kN 
tempimo jėgos)

Inkaruota su dviem sprausteliais (iki 30 kN 
tempimo jėgos)

ATSARGIAI
➤ Išlyginamojo paramsčio negalima išmontuoti 

tol, kol neįsitikinote, kad atraminis bokštelis 
pakankamai stabilus.

Le
id

ži
am

oj
i a

pk
ro

va
 [k

N
]

Pailginimas [m]

A Doka Express inkaras 16x125mm
B Doka spyruoklė 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

Vadovaukitės montavimo nurodymais!

Būdingas betono kubelio gniuždomasis stipris (fck, kube-
lis, esamas): 
min. 25 N/mm2 (C20/25 betonas)

Reikiama saugi darbo apkrova alternatyviems 
pagrindo plokščių inkarams: 
 ▪ Rd ≥ 30,0 kN (Fleidžiama  ≥ 20,0 kN)  

skersm. 18 mm anga
 ▪ Rd ≥ 43,5 kN (Fleidžiama  ≥ 29,0 kN)  

skersm. 28 mm anga
Laikykitės gamintojo pateiktų montavimo nurodymų.

SKELBIMAS
 ▪ Vieną spraustelį reikia įstatyti tarp plokštės 
ąselių.

 ▪ Šiuo tikslu iš vertikalaus paramsčio išimkite 
plokštę.

 ▪ Pritvirtinę plokštę vertikalų paramstį Eurex 
60 550 vėl sumontuokite nurodytoje vietoje.

Būdingas betono kubelio gniuždomasis stipris (fck, kube-
lis, esamas): 
min. 30 N/mm2 (C25/30 betonas)

Reikiama saugi darbo apkrova alternatyviems 
pagrindo plokščių inkarams:  
Rd ≥ 30,0 kN (Fleistina ≥ 20,0 kN)
Laikykitės gamintojo pateiktų montavimo nurodymų.

9745-222-03
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Montavimas daugiafunkcėje išlyginamojoje 
rėmsijoje

H ... Horizontali jėga
V ... Atstojamoji vertikali jėga iš H
A ... Atotampos ir atramos jėga

Montavimas ant sraigtinės galvos bloko

H ... Horizontali jėga
V ... Atstojamoji vertikali jėga iš H
A ... Ryšių ir spyrių jėga

A Atraminis bokštelis
B Vertikalus paramstis Eurex 60 550
C Vertikalaus paramsčio padas Eurex 60 EB
D Statramsčio galva Eurex 60 Top50

A
B

C

D

A
V

980    -      -0124 244

H

A Atraminis bokštelis
B Vertikalus paramstis Eurex 60 550
C Vertikalaus paramsčio padas Eurex 60 EB
E Sujungimo detalė Eurex 60 IB
F Paramsčio padas EB
G Srieginė mova 48mm 50 arba 95

EN 74 standartą atitinkančios movos
 ▪ A klasės leidž. V ≤ 6 kN

A
B

C

A
V

980    -339-0124

H

E

F
J G

H
98

02
4-

33
9-

02
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Atrėmimas į viršutinę konstrukciją su 
vertikaliu paramsčiu

Montavimas ant sraigtinės galvos bloko

Perkelti numatytas horizontalias apkrovas, pvz., 
vėjo apkrovas, betono apkrovas arba individualiais 
atvejais (pvz., pasvirusiuose atraminiuose bokšteliuose 
arba norint dildelės laikomosios galios).
Vertikalus paramstis prie viršutinio sraigto tvirtinamas 
prisukama mova.

Pastaba:
Movas galima pritvirtinti tik prie 70cm sraigtinių galvų!

H ... Horizontali jėga
V ... Atstojamoji vertikali jėga iš H
A ... Ryšių ir spyrių jėga
A Atraminis bokštelis
B Vertikalus paramstis 340 IB arba 540 IB
C Srieginė mova 48mm 50 arba 95
D Paramsčio padas EB
E Doka express inkaras 16x125mm ir Doka spyruoklė 16mm

Leidž. A ≤ 13,5 kN
EN 74 standartą atitinkančios movos
 ▪ A klasės leidž. V ≤ 6 kN

ATSARGIAI
➤Kol neužtikrinote atitinkamo atraminio bokš-

telio stabilumo, spaudžiamosios detalės 
nenuimkite.

B
A

E

A

V

980    -      -0124 255

H

B

CD
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Surinkimo metu bokštelių apsaugą 
palenkite

Kad bokštelių surinkimo metu būtų užtikrintas saugu-
mas, būtina imtis tinkamų atsargumo priemonių, kad 
pasiekus daugiausiai 6 m aukštį (arba mažiau, jei 
nustatoma įvertinus pavojų) jie nepasvirtų.

Doka Express inkaro 16x125mm naudojimas

➤Kiekvienai sraigtinei pėdai įsukite po 1 Express 
inkarą.

Atotampa tiesiai į atraminį bokštelį

Horizontalus tvirtinimas prie statinio

SKELBIMAS
Visą bokštelio bloką, naudojant Staxo 40 
veleno apsaugas ir Staxo 40 vamzdžių jungtis, 
reikia sujungti taip, kad būtų saugu naudoti 
kraną.
Žr. skyriuje „Kėlimas kranu“

A Doka Express inkaras 16x125mm

Didžiausia tempimo jėga stovui: 5 kN

A

98024-281-01

A Pastolių vamzdelis 48,3mm (su išgręžta kiauryme ⌀17mm)
B Įprastinė mova 48mm
C Spyrio sujungimo plokštelė T
D Atraminių bokštelių atotampa
E Templė 15,0 mm

Žr. skyriuje „Tvirtinimas prie statinio“.

E

D

98
00

3-
30

8-
01

C

A

B
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Nuolydžio reguliavimas
Jei viršutinė dalis pasvirusi arba žemės nuolydis yra 
1% ar daugiau, reikia šį nuolydį kompensuoti.

naudojant sraigtinio kėliklio pleištus 
..... %

Šie surenkami beržo faneros pleištai leidžia įrenti atra-
minius bokštelius statmenai ant paviršių su įvairiu nuo-
lydžiu, net ir esant visai stovų apkrovai.

Pasvirusios viršutinės dalys

Daugiau kaip 12% kampu pasvirusių viršutinių 
dalių tvirtinimas:.
➤Prijunkite galvos plokštelę prie išilginės sijos (pvz., 

fiksavimo strypu 15,0/33cm ir universalia veržle 15,0 
arba kampo inkarine veržle 12/18).

Žemės paviršius su nuolydžiu

naudojant Staxo pleištinę atramą 
WS10

Naudojamas su mediniais pleištais, šis elementas lei-
džia reguliuoti perdangų konstrukcijų, kurių didžiausias 
nuolydis 45°, kampą.
Prie daugiafunkcės išlyginamosios rėmsijos arba meta-
linės rėmsijos priveržta pleištinė atrama neleidžia medi-
niams pleištams išslysti ir užtikrina saugų apkrovų per-
kėlimą.

Pastaba:
Jei atraminio bokštelio stovai turi būti už daugiafunk-
cėje išlyginamojoje rėmsijoje išgręžtų kiaurymių, rėmsi-
jos sienelėje reikia išgręžti tinkamą 20 mm skersmens 
kiaurymę.

ATSARGIAI
Labai statūs pleištai gali išslysti!
➤Didžiausias nuolydis: 20%!
Dėl šios priežasties pleištų NEGALIMA dėti 
vieno ant kito, bandant kompensuoti didesnį 
kaip 20% nuolydį.

A Sraigtinio kėliklio pleištas ..... %
B Fiksavimo strypas 15,0/33cm
C Universali veržlė 15,0

D Sraigtinio kėliklio pleištas ..... %

98024-285-01

A

B

C

D

98024-286-01

SKELBIMAS
Šio tipo jungtis nepakeičia tokių papildomų 
konstrukcijos projektavimo priemonių, kaip 
atotampos.

Vaizdas be 
viršutinės dalies

a ... mažiausiai 15 cm

A Staxo pleištinė atrama WS10
B Medinis pleištas, priklauso nuo konkretaus projekto
C Daugiafunkcė išlyginamoji rėmsijė WS10 Top50
D Sukaltas sujungimas

SKELBIMAS
Medinių pleištų struktūra visada turi būti verti-
kalioje padėtyje!

Alternatyvių sprendimų ieškokite techninių 
duomenų lape „Atraminis bokštelis Staxo 40“.
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naudojant „sraigtinę galvą U 
palaikančias plokšteles“

Visomis kryptimis pasukama sraigtinę galvą U palai-
kanti plokštelė skirta naudoti su plokščių atramomis, kai 
viršutinė dalis yra su nuolydžiu iš abiejų pusių.
Objektuose, kuriuose viršutinė dalis turi nuolydį tik iš 
vienos pusės, geriau tinka prieš tai pateikti sprendimai.

Pastaba:
Vertindami pasvirusį lenkimą visada pasikonsultuokite 
su statinių inžinerijos skyriumi!

Montavimas

Daugiafunkcė išlyginamoji rėmsija pritvirtinta 
sraigtinę galvą U palaikančios plokštelės centre:
➤Fiksavimo strypą 15,0 330mm įstatykite į vieną iš 

šoninių kiaurymių (skersm. 18 mm) sraigtinę galvą U 
palaikančioje plokštelėje.

➤Naudodami kartu su produktu pristatytas veržles ir 
varžtus, sraigtinę galvą U prilaikančią plokštelę pri-
tvirtinkite prie sraigtinės galvos U (veržliarakčio 
dydis: 17 mm).

➤Daugiafunkcę išlyginamąją rėmsiję uždėkite ant 
sraigtinę galvą U prilaikančios plokštelės.

➤Prisukite universalią veržlę 15,0 prie fiksavimo 
strypo 15,0 ir ją priveržkite.

SKELBIMAS
Reikia atsižvelgti į šiuos statinio projekta-
vimo apribojimus:
 ▪ Sraigtinę galvą U prilaikanti plokštelė nau-

dojama tik sraigtinei galvai:
Žr. statinio projektavimo techninių duomenų 
lapą.

 ▪ Didžiausias viršutinės dalies nuolydis: 18 %
 ▪ Leidžiamas bendras nuolydis (tiek išilgine, 

tiek ir skersine kryptimis): 18 %
 ▪ Nuo bendro 12% nuolydžio: viršutinė dalis 

turi būti pritvirtinta!
 ▪ Numatykite pasvirusį pagrindinės sijos len-

kimą!
 ▪ Skaičiuodami galvos ir apatinės dalies pail-

ginimą, visada numatykite sraigtinę galvą U 
palaikančios plokštelės aukštį (92 mm).

SKELBIMAS
Reikia atsižvelgti į šiuos geometrinius apriboji-
mus:
 ▪ Papildomas sraigtinę galvą U palaikančios 

plokštelės aukštis (92 mm).
 ▪ Skirtingi sraigtinės pėdos pailginimai dėl 

pasvirusių viršutinių dalių.

A Sraigtinę galvą U palaikanti plokštelė
B Staxo 40 sraigtinė U galva
C Staxo 40 rėmas
D Daugiafunkcė išlyginamoji rėmsija
E Universali veržlė 15,0
F Fiksavimo strypas 15,0 330mm
G Sraigtai, varžtai ir kt.

Kad daugiafunkcės išlyginamosios rėmsijės 
neapvirstų montuojant nepritvirtintą viršutinę 
dalį, net jei bendras nuolydis mažesnis nei 
12 % (tiek išilgine, tiek ir skersine kryptimis), 
rekomenduojama 2 Doka H20 sijas (K) pritvir-
tinti prie kiekvienos daugiafunkcės išlyginamo-
sios rėmsijos, naudojant flanšo spaustuvus 
H20 (L) .

98024-288-01

C

D

B

E

F

A

G

K

L
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naudojant reguliavimo plokštę

„Reguliavimo plokštė“ pagaminta iš tvirto plastiko ir 
naudojama kompensuoti atraminių paviršių nuolydį po 
atraminiais bokšteliais, nesumažinant jų laikomosios 
galios.
 ▪ Kampo reguliavimas nuo 0 - 16 % visomis kryptimis.
 ▪ Padas visada paremtas per visą plotą.
 ▪ Kiaurymėmis pažymėta skaičių skalė yra praktinė 

pagalbinė priemonė nustatant ir tikrinant reikiamą 
kampą.

 ▪ Nereikia medinių pleištų ar kitų trinkelių.
 ▪ Didž. pado dydis: 15 x 15 cm 

 (tai reiškia, kad ant jo negalima statyti Eurex 60).

α ... didžiausias nuolydis: 16 %
hs ... sraigtinio kėliklio pailginimas (apsprendžia atraminio bokštelio 
projektinę apkrovą)

Montavimo instrukcijos:
➤Uždėkite „reguliavimo plokštę“ ant betono.
➤Nustatykite reikiamą kampą juoda pasukama plokš-

tele. Skaičiai turi atitikti – žr. uždorį.
➤Pastatykite Doka atraminį bokštelį.

➤ Įsitikinkite, kad „reguliavimo plokštė“ būtų tvirtai 
uždėta, ir patikrinkite, kad stovas būtų vertikalus.

SKELBIMAS
 ▪ „Reguliavimo plokštę“ reikia dėti tik ant 

betono.
 ▪ Norint užtikrinti, kad reguliavimo plokštė 

nenuslystų nuo betono, reikia numatyti 0,33 
trinties koeficientą.

α

hs

98056-254-01

A

A Reguliavimo plokštė
B Staxo 40 sraigtinė pėda
C Gulsčiukas

B

98056-263-01

C

A

16%

16%
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Šalutinių sijų laikikliai
Šalutinių sijų laikikliai naudojami apsaugoti klojinių sijas 
nuo apvirtimo kai ant jų klojamos plokštės.

Privalumai:
 ▪ Specialios letenos neleidžia slysti sijos lentyna.
 ▪ Reikia užsakyti tik nedidelius kiekius, nes šalutinių 

sijų laikiklius galima perkelti į kitą klojinių įrengimo 
ciklą:

- maždaug 20 šalutinių sijų laikiklių 1
- maždaug 10 šalutinių sijų laikiklių 2

Pastaba:
Tam tikrais ypatingais atvejais (pvz., formuojant per-
dangų plokštes su nuolydžiu) šalutinių sijų laikiklius taip 
pat galima naudoti perduoti horizontaliąsias apkrovas.
Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos, susisiekite 
su savo Doka inžinieriumi.

Kaip montuoti:
➤Pakabinkite šalutinių sijų laikiklius naudodami aliu-

mininę sijos šakę H20.

Dabar šalutinė sija prilaikoma.
➤Paklokite klojinių plokštes.
➤Uždėję klojinių plokštes, atkabinkite ir nuimkite šalu-

tinių sijų laikiklius, naudodami aliumininę sijos šakę 
H20.

Šalutinės sijos laikiklis 1 Šalutinės sijos laikiklis 2

98039-217-01 98039-217-02

98
02

4-
32

9-
01
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Perdangos sijų formavimas
Ši spyrio jungtis specialiai skirta naudoti perdangos 
sijoms.
 ▪ Montuoti galima ant abiejų tipų daugiafunkcių rėm-

sijų: WS10 ir WU12.
 ▪ Jie tvirtinami prie daugiafunkcių rėmsijų (kurių ilgį 

galima laisvai pasirinkti), todėl jų reguliavimo interva-
las yra kintamas.

 ▪ Leidžia tiksliai pakloti ir išlyginti.
 ▪ Dvigubinti nereikia.

Praktiškas pavyzdys 

A Staxo 40 spyrio jungtis
B Staxo 40 sraigtinė staxo galva-U 30cm
C Staxo 40 rėmai
D Daugiafunkcė išlyginamoji rėmsijė WS10 Top50
E Staxo 40 keturšakė sraigtinė galva 70cm
F Pleištinė apkaba

TR1009-201-02

A A

A

A

TR1009-201-01

AD

C

E

B

F

SKELBIMAS
 ▪ Kiekvienu atveju būtina užtikrinti, kad sraig-

tinės U galvos būtų pritvirtintos abejomis 
kryptimis.
Tą galima padaryti:

- priglaudus prie statinio;
- prikalus prie perdangos plokščių kloji-

nių;
- suveržiant

 ▪ Nepritvirtintų sraigtinių galvų naudoti nega-
lima.

 ▪ Daugiafunkces išlyginamąsias rėmsijas 
skersine kryptimi būtina pritvirtinti, kad nesi-
suktų!

 ▪ Daugiafunkces rėmsijas, sraigtą ir atraminį 
bokštelį reikia išmatuoti kaip nurodyta nau-
dotojo informaciniame buklete.
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Staxo 40 spyrio jungties montavimas

Daugiafunkcės išlyginamosios rėmsijės 
WS10 Top50 pavyzdys 

➤Staxo 40 spyrio jungtį įstatykite į daugiafunkcės rėm-
sijės WS10 tarpą.

➤Perkelkite į norimą padėtį ir stipriai pritvirtinkite 
pleištu.

➤Paskui, sumontuokite ant Staxo 40 keturšakę sraig-
tinę galvą 70cm.

➤Pastolių vamzdelių įrengimas

SKELBIMAS
➤Pleištinių jungčių netepkite alyva arba 

tepalu.

A Staxo 40 spyrio jungtis
B Staxo 40 sraigtinė galva-U 30cm
C Staxo 40 rėmas
D Daugiafunkcė išlyginamoji rėmsijė WS10 Top50
G Nuo sukimosi saugantis fiksatorius (neleidžia Staxo 40 spyrio 

jungčiai pasislinkti iš savo vietos)

TR1009-202-01

A

B

D

C

G

A Staxo 40 spyrio jungtis
E Staxo 40 keturšakė sraigtinė galva 70cm

A Tvirtinimas skersine daugiafunkcei išlyginamajai rėmsijei kryp-
timi.

B Kitas tvirtinimo būdas, kai sraigtinė U galva nėra įtvirtinta.

TR1009-202-02

A

E

98050-204-01

AB
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Sistemos ir standartinių Doka klojinių sistemų komponentų derinys

Dokaflex 1-2-4 ir Doka Xtra perdangos 
plokščių sistemų galvų naudojimas

Alternatyvių sraigtinių U galvų naudojimas

* tačiau naudingasis stovo pasipriešinimas visada turi būti ≤ 22 kN

Atraminio bokštelio d2 sistemos 
sąvaržų naudojimas

Vietoje įstrižinių kryžmių galima naudoti įstrižines 
sąvaržas d2 bei horizontalias Doka atraminio bokšte-
lio d2 sąvaržas d2.

Krentanti galva H20 Keturšakė galva H20 Doka Xtra galva 

Leistini pajėgumai, 
kai naudojama su 
Staxo 40: 22 kN

SKELBIMAS
Šias galvas galima naudoti vietoje Staxo 40 
keturšakių sraigtinių galvų arba Staxo 40 
sraigtinių U galvų, jei atsižvelgiama į toliau 
esančios lentelės duomenis.

Komponentas
Papildoma 
informacija 
apie naudo-

jimą

Sraigtinės U gal-
vos tvirtinimas

Sąlyginis 
sraigtinės U 
galvos pail-
ginimo ilgis

Keturšakė galva 
H20 -

pagal skyrių pava-
dinimu „Konstruk-
cijos projektavi-

mas“.
180 mm

Krentanti galva 
H20 - ne 350 mm

Doka Xtra galva*

Esant apkro-
vai dėl 

pagrindinių 
sijų*

taip 180 mm

Laikinas sti-
prinimas* taip 540 mm

SKELBIMAS
Išdėstymo apribojimai:
 ▪ Kartu su Staxo 40 veleno apsauga naudoti 

negalima. 
Dėl to:

- montuoti horizontaliai bokštelio nega-
lima;

- bokštelio negalima kelti kranu;
- bokštelio negalima naudoti, pvz., su 

gembėmis arba kitomis aplinkybėmis, 
kuriose bokštelį veikia tempimo jėga

 ▪ d2 sąvaržų su įstrižinėmis kryžmėmis 
nemaišykite!

 ▪ Nepamirškite, kad šių alternatyvių dalių 
pajėgumai skiriasi!

Leistinos vertikalios apkrovos turi būti sumažintos  
 10 %!
Leistinos horizontalios apkrovos turi būti sumažintos  
 15%!

J Horizontalus kronšteinas d2 (ilgis = nuo 100 cm iki 250 cm)
K Įstrižinė sąvarža 9, 12 arba 18
L Įstrižinė sąvarža 12.xxx naudojama kaip horizontali įstrižinė

98024-206-02

L
K

J

J
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Derinimas su Dokamatic stalais

Viršutinė dalis tvirtinama naudojant 
Dokamatic stalo Staxo spyrių jungtis

 ▪ Iš anksto surinktus Dokamatic stalus galima tiesio-
giai montuoti prie Staxo 40.

 ▪ Aukštį galima reguliuoti atraminio bokštelio galvos ir 
pagrindo zonose.

 ▪ Viršutinę dalį galima pakreipti iki 12% (tiek išilgine, 
tiek ir skersine kryptimis).

Montavimas

➤Sumontuokite sraigtinę pėdą bokštelio viršuje.
➤Priveržkite „Dokamatic stalo Staxo spyrių jungtį“ prie 

sraigtinės pėdos.
Sujungimo dydis (plotis): 24 mm

Dokamatic stalo prijungimas:
➤Užkelkite Dokamatic stalą ant Staxo bloko naudo-

dami du Dokamatic stropus 13,00m ir kraną.
➤ Įstatykite jungiamuosius kaiščius 10cm, skirtus stalui 

prijungti, ir juos užfiksuokite spyruokliniais pleištais. 
Antras jungiamasis kaištis kiekvienoje išilginėje 
jungtyje neleidžia viršutinei stalo daliai pasislinkti.

SKELBIMAS
Šiai konstrukcijai reikia sraigtinių pėdų bokšte-
lio viršuje, o ne įprastų sraigtinių galvų!

B Dokamatic stalo Staxo spyrių jungtis
C Sraigtinė pėda

9
-0

1
80

24
-3

32
98

02
4-

33
3-

01

C

B

B Dokamatic stalo Staxo spyrių jungtis
E Jungiamasis kaištis 10cm
F Spyruoklinis pleištas 5mm
G Dokamatic stalas

98024-334-01

B B

E EF F

G

G

G
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Nuolydžiai

naudojant sraigtinio kėliklio pleištus ..... % (kietme-
džio pleištus)
➤Priveržkite sraigtinio kėliklio pleištą ..... % ant sraigti-

nės pėdos. Jei sraigtinio kėliklio pleište reikia dau-
giau kiaurymių, jas galima išgręžti darbo vietoje.

Detalus papildomų sraigtinio kėliklio pleišto .....% 
kiaurymių vaizdas 

a ... 55 mm

H Sraigtinio kėliklio pleištas ..... %

J Kiaurymės, kurias reikia išgręžti (skersmuo 20 mm)
K Iš anksto išgręžta kiaurymė (skersmuo 20 mm)

SKELBIMAS
Didž. stalo nuolydis 12% (tiek išilgine, tiek ir 
skersine kryptimis).

98024-335-01

HH

98
02

6-
21

5-
01a

a

J

J

K



78 999805031 - 03/2022 

Bendrosios pastabos Informacija naudotojui Atraminiai bokšteliai Staxo 40

© by Doka GmbH, A-3300 Amstetten

Transportavimas, krovimas ir laikymas

Mediniai padėklai

Staxo 40 rėmams sudėti:
 ▪ 1,22 x 1,60 m medinis padėklas 1,80 m aukščio 

rėmams
 ▪ 0,80 x 1,60 m medinis padėklas 1,20 m ir 0,90 m 

aukščio rėmams
 ▪ Maks. 40 Staxo 40 rėmų rietuvėje!

➤Dviem diržais apjuoskite Staxo rėmus ir Doka medinį 
padėklą, kad tvirtai suveržtumėte.

h ... 194 cm

U formos gembės ant rėmų veikia kaip fiksatoriai, 
neleidžiantys rėmams nukristi.

Staxo 40 padėklas 1,80m ir Staxo 40 
padėklas 1,20 / 0,90m

Sukraunami Staxo 40 padėklai yra Staxo 40 rėmams 
skirtų medinių padėklų alternatyva.

Pastaba:
Staxo 40 rėmai gabenami sukrauti ant medinių padė-
klų.

 ▪ patvarus;
 ▪ galima krauti vieną ant kito;
 ▪ Integruotas rišamas stropas, skirtas tvirtinti Staxo 40 

rėmus.
 ▪ Pritaikyta gabenti konteineriuose ir vilkikuose.
 ▪ Transporto priemonių privažiavimo vieta: galima iš 

visų pusių.
Tinkamos transportavimo priemonės:
 ▪ kranas;
 ▪ padėklų krautuvas;
 ▪ šakinis krautuvas;

Pasinaudokite Doka daugkartinės pakuotės priva-
lumais savo statybvietėje.
Daugkartinės pakuotės, tokios kaip konteineriai, san-
dėliavimo padėklai ir tinklinės transportavimo dėžės, 
padeda palaikyti tvarką statybvietėje, sumažinti ieš-
kant dalių sugaištamą laiką, racionalizuoti sistemos 
komponentų, mažų detalių ir pagalbinių reikmenų 
sandėliavimą ir transportavimą.

ATSARGIAI
Pasvirimo pavojus!
➤Doka medinius padėklus su Staxo 40 rėmais 

(tik jei pakrauti iš dalies) reikia sukrauti vie-
nas ant kito!

98024-289-02

h

98024-289-01

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

Didžiausia apkrova
1000 kg 750 kg

Leidžiamoji laikina apkrova:
2150 kg 1560 kg

SKELBIMAS
 ▪ Daugkartinės pakuotės, kurių kiekvienoje 

gali būti laikomi labai įvairūs daiktai, turi būti 
kraunamos viena ant kitos taip, kad sun-
kiausios būtų apačioje, o lengviausios vir-
šuje.

 ▪ Reikiamoje vietoje turi būti aiškiai įskaitoma 
techninių duomenų plokštelė. 

98024-340-01a
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Transportavimo įrenginio įkrovimas

➤Staxo 40 padėklo rišamą stropą padėkite vienoje 
pusėje.

➤Pirmą Staxo 40 rėmą padėkite nurodytoje Staxo 40 
padėklo vietoje (žr. priedą).

Staxo 40 padėklo 1,80m pakrovimas 

Staxo 40 padėklo 1,20m/0,90m pakrovimas 

➤Visus kitus Staxo 40 rėmus sukraukite taip, kad jie 
būtų vienas virš kito (maks. 40 rėmų)

➤Staxo 40 rėmus pritvirtinkite rišamu stropu.

Staxo 40 rėmų sukrovimas ir laikymas 

Staxo 40 padėklų naudojimas sandėliavimui

Pakrautų Staxo 40 padėklų sukrovimas ir laikymas

Didž. padėklų skaičius

ATSARGIAI
➤Negalima kartu dėti skirtingų aukščių rėmų!

A Staxo 40 padėklas 1,80m
B Staxo 40 rėmas 1,80m
C Staxo 40 padėklas 1,20m/0,90m
D Staxo 40 rėmas 1,20m arba 0,90m

A
B

Tr919-200-01

Tr919-200-02

A

B

Tr919-201-01

C
D

Tr919-201-02

C

D

Staxo 40 rėmai Vienetai Aukštis h [cm]

1,80 m
20 122
40 219

1,20 m
20 113
40 202

0,90 m
20 113
40 202

SKELBIMAS
 ▪ Rietuvės apačioje esantys Staxo 40 padė-

klai turi būti pilnai ir lygiai pakrauti.
 ▪ Patikrinkite, ar rišami stropai yra tvirtai ir tin-

kamai pririšti.
 ▪ Pagrindas turi būti lygus ir tvirtas (pvz., 

betoninis), kad išlaikytų apkrovą.

Staxo 40 
rėmas

Kie
kis

Sukrauti statybvietėje 
(lauke)

grindų nuolydis iki 3%
Sukrauti sandėlyje 

grindų nuolydis iki 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 padėklas
D Staxo 40 rėmas

h

98056-260-01

98
05

6-
26

1-
01

C

D
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Tuščių pakrautų Staxo 40 padėklų sukrovimas ir 
laikymas

Didž. padėklų skaičius

Staxo 40 padėklų naudojimas transportavimui

Kėlimas kranu

Perkėlimas šakiniu krautuvu arba padėklų krautuvu

SKELBIMAS
 ▪ Reikiamoje vietoje turi būti aiškiai įskaitoma 

techninių duomenų plokštelė. 
 ▪ Patikrinkite, ar Staxo 40 rėmai yra sukrauti 

per vidurį!
 ▪ Žr. lipduką „Sukrovimo nurodymai“!

SKELBIMAS
Sukrovus Staxo 40 padėklus reikia patikrinti, 
ar rišami stropai yra tinkamai pririšti prie kie-
kvieno padėklo.

Staxo 40 padėklas
Sukrauti statybvie-

tėje (lauke)
grindų nuolydis iki 3%

Sukrauti sandėlyje
grindų nuolydis iki 1%

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

C Staxo 40 padėklas (parodyta be rišamų stropų)

ļSPĖJIMAS
Prie atraminių bokštelių rėmų krano pakabi-
nimo įrenginio netvirtinkite!
Rišamas stropas nėra skirtas naudoti kelti kro-
vinius – yra pavojus, kad jis gali nutrūkti!
➤Kėlimo grandinę pritvirtinkite tik prie Staxo 

40 padėklo 4 kėlimo kranu taškų.

SKELBIMAS
 ▪ Vienu metu galima kelti tik daugkartines 

pakuotes.
 ▪ Naudokite tinkamą krano pakabinimo įren-

ginį 
(pvz., Doka 4 dalių stropą 3,20m). 
Neviršykite leidžiamos laikomosios galios.

 ▪ Išskirstymo kampas β maks. 30°!

5
0

2
2

3
7

9
1

0

Tr919-204-01

C E Doka 4 dalių stropas 3,20m
F Kėlimo kranu taškas

SKELBIMAS
 ▪ Šakinio krautuvo šakes pastumkite kiek 
įmanoma toliau.

Tr919-203-01

E

98056-262-02

F
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Doka tinklinė transportavimo dėžė 
1,70x0,80m

Sandėliavimo ir transportavimo įrenginys smulkiems 
daiktams.

Kad Doka tinklinę transportavimo dėžę būtų lengviau 
pakrauti ir iškrauti, viena jos šonine sienelė atidaroma.

Doka tinklinių transportavimo dėžių 
1,70x0,80m naudojimas sandėliavimui

Didžiausias vieno ant kito kraunamų padėklų skai-
čius

Doka tinklinių transportavimo dėžių 
1,70x0,80m naudojimas transportavimui

Kėlimas kranu

Perkėlimas šakiniu krautuvu arba padėklų krautuvu

Šakės gali būti įterptos ir iš platesnės, ir iš siauresnės 
dėžės pusės.

Didžiausia leidžiama laikomoji galia: 700 kg 
(1540 sv.)
Leidžiamoji laikina apkrova: 3150 kg (6950 svarų)

Lauke (statybvietėje) Patalpoje
Grindų nuolydis iki 3% Grindų nuolydis iki 1%

2 5
Negalima krauti tuščių padėklų 

vieno ant kito!

SKELBIMAS
Kraunant daugkartines dėžes arba padėklus, 
sunkiausios dėžės turi būti apačioje, o len-
gviausios – viršuje.

SKELBIMAS
 ▪ Vienu metu galima kelti tik daugkartines 

pakuotes.
 ▪ Dėžes kelkite tik tuomet, kai uždarytos jų 

šoninės sienelės!
 ▪ Naudokite tinkamą krano pakabinimo įren-

ginį 
(pvz., Doka 4 dalių stropą 3,20m). 
 Neviršykite leidžiamo atsparumo apkrovai.

 ▪ Išskirstymo kampas β maks. 30°!

9234-203-01
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Doka daugkartinė transportavimo 
dėžė

Sandėliavimo ir transportavimo įrenginys smulkiems 
daiktams.

Doka transportavimo dėžė 1,20x0,80m

Skirtingus daiktus daugkartinėje transportavimo dėžėje 
galima laikyti atskirai, naudojant daugiafunkcės trans-
portavimo dėžės pertvaras 1,20m arba 0,80m.

Galimi dėžės padalijimo būdai

Doka transportavimo dėžė 
1,20x0,80mx0,41m

Doka transportavimo dėžių naudojimas 
sandėliavimui

Didžiausias vieno ant kito kraunamų padėklų skai-
čius

Doka transportavimo dėžių naudojimas 
transportavimui

Kėlimas kranu

Perkėlimas šakiniu krautuvu arba padėklų krautuvu

Šakės gali būti įterptos ir iš platesnės, ir iš siauresnės 
dėžės pusės.

Maks. laikomoji galia: 1500 kg (3300 svarų)
Leidžiamoji laikina apkrova: 7850 kg (17300 svarų)

A Slankusis varžtas pertvaros tvirtinimui

Daugkartinės trans-
portavimo dėžės 

pertvara
išilgine kryptimi įstrižine kryptimi

1,20m daugiausia 3 pertva-
ros -

0,80m - daugiausia 3 pertva-
ros

92
06

-2
04

-0
1 A

9206-204-02 9206-204-03

Maks. laikomoji galia: 750 kg (1650 svarų)
Leidžiamoji laikina apkrova: 7200 kg (15870 svarų)

Lauke (statybvietėje) Patalpoje
Grindų nuolydis iki 3% Grindų nuolydis iki 1%

Doka daugkartinė transporta-
vimo dėžė

Doka daugkartinė transporta-
vimo dėžė

1,20x0,80m 1.20x0.80x0.41m 1,20x0,80m 1.20x0.80x0.41m
3 5 6 10

Negalima vienas ant kito krauti 
tuščių padėklų!

SKELBIMAS
Kraunant daugkartines dėžes arba padėklus, 
sunkiausios dėžės turi būti apačioje, o len-
gviausios – viršuje.

SKELBIMAS
 ▪ Daugkartines pakuotes reikia kelti atskirai.
 ▪ Naudokite tinkamą krano kėlimo įrenginį 

(pvz., Doka 4 dalių stropą 3,20m). 
 Neviršykite leidžiamo atsparumo apkrovai.

 ▪ Išskirstymo kampas β maks. 30°!

9206-202-01
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Doka sandėliavimo padėklas 
1,55x0,85m ir 1,20x0,80m

Sandėliavimo ir transportavimo įrenginiai ilgiems daik-
tams.

Doka sandėliavimo padėklų naudojimas 
sandėliavimui

Didžiausias vieno ant kito kraunamų padėklų skai-
čius

Doka sandėliavimo padėklų transportavimas

Kėlimas kranu

Perkėlimas šakiniu krautuvu arba padėklų krautuvu

Maks. laikomoji galia: 1100 kg (2420 lbs)
Leidžiamoji laikina apkrova: 5900 kg (12980 svarų)

Lauke (statybvietėje) Patalpoje
Grindų nuolydis iki 3% Grindų nuolydis iki 1%

2 6
Negalima vienas ant kito krauti 

tuščių padėklų!

SKELBIMAS
 ▪ Kraunant daugkartines dėžes arba padė-

klus, sunkiausios dėžės turi būti apačioje, o 
lengviausios – viršuje.

 ▪ Kaip naudoti su ratukų komplektu B:
- Jei dėžė „stovi“, visuomet įjunkite 

stabdį.
- Jei Doka sandėliavimo padėklai krau-

nami vienas ant kito, apatinis padėklas 
NEGALI būti su sumontuotu ratukų 
komplektu.

SKELBIMAS
 ▪ Vienu metu galima kelti tik daugkartines 

pakuotes.
 ▪ Naudokite tinkamą krano pakabinimo įren-

ginį 
(pvz., Doka 4 dalių stropą 3,20m). 
Neviršykite leidžiamos laikomosios galios.

 ▪ Sukraukite daiktus centre.
 ▪ Pritvirtinkite krovinį prie sandėliavimo padė-

klo taip, kad jis nenuslystų ar nenuvirstų.
 ▪ Išskirstymo kampas β maks. 30°!

A

Doka sandėliavimo padėklas 1,55x0,85m daugiausia 
4,5 m

Doka sandėliavimo padėklas 1,20x0,80m daugiausia 
3,0 m

SKELBIMAS
 ▪ Sukraukite daiktus centre.
 ▪ Pritvirtinkite krovinį prie sandėliavimo padė-

klo taip, kad jis nenuslystų ar nenuvirstų.

92815-2    -0124

a
= =
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Doka detalių dėžė

Sandėliavimo ir transportavimo įrenginys smulkiems 
daiktams.

Doka detalių dėžės naudojimas sandėliavimui

Didžiausias vieno ant kito kraunamų padėklų skai-
čius

Doka detalių dėžės naudojimas 
transportavimui

Kėlimas kranu

Perkėlimas šakiniu krautuvu arba padėklų krautuvu

Šakės gali būti įterptos ir iš platesnės, ir iš siauresnės 
dėžės pusės.

Ratukų komplektas B

Ratukų komplektas B paverčia sandėliavimo padėklą 
greitu ir manevringu įrenginiu.
Gali pravažiuoti pro prieigos angas > 90 cm.

Ratukų komplektas B gali būti sumontuotas ant šių 
daugkartinio naudojimo pakuočių:
 ▪ Doka detalių dėžė
 ▪ Doka sandėliavimo padėklų.

Maks. laikomoji galia: 1000 kg (2200 svarų)
Leidžiamoji laikina apkrova: 5530 kg (12191 svaras)

Lauke (statybvietėje) Patalpoje
Grindų nuolydis iki 3% Grindų nuolydis iki 1%

3 6
Negalima vienas ant kito krauti 

tuščių padėklų!

SKELBIMAS
 ▪ Kraunant daugkartines dėžes arba padė-

klus, sunkiausios dėžės turi būti apačioje, o 
lengviausios – viršuje.

 ▪ Kaip naudoti su ratukų komplektu B:
- Jei dėžė „stovi“, visuomet įjunkite 

stabdį.
- Jeigu Doka sandėliavimo padėklai 

dedami vienas ant kito, apatinis padė-
klas NEGALI būti padėtas su sumon-
tuotu ratukų komplektu.

SKELBIMAS
 ▪ Daugkartines pakuotes reikia kelti atskirai.
 ▪ Naudokite tinkamą krano kėlimo įrenginį 

(pvz., Doka 4 dalių stropą 3,20m). 
 Neviršykite leidžiamo atsparumo apkrovai.

 ▪ Išskirstymo kampas β maks. 30°!

Vadovaukitės nurodymais, pateiktas eksploa-
tavimo instrukcijoje „Ratukų komplektas B“!

92816-206-01
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Struktūros projektavimas

Naudojimo sąlygos

 ▪ Atsižvelgiama į darbinį vėją, lygų 0,2 kN/m2 
(64,4 km/h).

 ▪ Tinkamos kvalifikacijos asmuo turi atskirai patikrinti 
pagrindą. Ypatingą dėmesį čia reikia atkreipti į atra-
minį slėgį!

 ▪ Statant bokštelius, gali reikėti tarpinių inkaravimo 
plokštumų.

 ▪ Apskaičiuotos vertės atitinka „Atraminis bokštelis 
Staxo 40„ tyrimo, skaičiavimo rekomendacijų „Atra-
minis bokštelis Staxo 40„ bei EN 12812 ir EN 1993 
reikalavimus.

 ▪ Visais atvejais, kurie skiriasi nuo nurodytų ribinių 
sąlygų, tipo tyrimą arba skaičiavimo rekomendacijas 
reikia naudoti kaip pagrindą skaičiuojant matmenis, 
reikalingus stabilumui užtikrinti.  
Tokių nuokrypių priežastys gali būti šios:

- skirtingas aukštis;
- skirtingos vėjo apkrovos;
- skirtingi vidiniai rėmų tarpai;
- papildomos horizontalios apkrovos;
- atskiri stovai;
- didesnis sraigtinio kėliklio pailginimas;
- atraminis bokštelis su nuolydžiu;
- nedidelės vertikalios apkrovos laisvai stovin-
čioms sistemoms.

 ▪ Bokšteliuose su daug plokštumų ir skirtingais vidi-
niais rėmų tarpais projektinę apkrovą visada 
apsprendžia mažiausias vidinis rėmo tarpas.

Nuolydžio reguliavimas

 ▪ Nuolydis reguliuojamas centravimo dalimi (pvz., 
šešiabriauniu varžtu M20x230) arba sraigtinę galvą 
U palaikančia plokštele = sraigtinė Staxo galva-U 
nepritvirtinta.

 ▪ Nuolydis reguliuojamas mediniu pleištu arba „regu-
liavimo plokšte“ = nedaro įtakos tvirtinimui:

- pvz., naudojant pleištą sraigtinei Staxo galvai-U 
arba Staxo pleištinę atramą.

Pamato tvirtinimas „reguliavimo plokšte“

Montavimo planai

Galvos ir pagrindo zonų konfigūracija

SKELBIMAS
 ▪ „Reguliavimo plokštę“ reikia dėti tik ant 

betono.
 ▪ Norint užtikrinti, kad reguliavimo plokštė 

nenuslystų nuo betono, reikia numatyti 0,33 
trinties koeficientą.

Kaip bokštelis
Rėmų plokštumų skaičius = 2

Su daug bokštelio rėmų plokš-
tumų

Rėmų plokštumų skaičius ≥ 3

Nesuveržta Suveržta
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Viršutinės dalies planas

Maks. atstumas tarp šalutinių sijų 50 cm
1) dėl didesnio jungių ir tinklo standumo

Viršuje sutvirtintos sistemos Atskiros sistemos

98024-223-01 98024-223-02

Galvos pritvirtintos Galvos nepritvirtintos

Dvigubos pagrindinės sijos, kurias sudaro medinės sijos 
pagal DIN EN 13377

Viengubos pagrindinės 
sijos, kurias sudaro medi-

nės sijos 
pagal DIN EN 13377

Viengubos pagrindinės sijos, kurias sudaro Doka sijos I tec 20
pagal Z-9.1-7731) Centravimo sijos

Daugiafunkcės išlyginamosios rėmsijės ][100 iki][160 Pasukama galva

Nuo trinties užblokuota 
šalutinė sija be apkrovos

arba skersinės išlyginamo-
sios rėmsijės WS10 be 

apkrovos tarp išilginių rėm-
sijų WS10 ir sraigtinių U-

galvų

Daugiafunkcės išlyginamo-
sios rėmsijės su sujungto-

mis sraigtinėmis U-galvomis 
be standumo briaunų

Daugiafunkcės išlyginamo-
sios rėmsijės su sraigtinė-
mis U-galvomis be ryšių.
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Pleištinė apkaba

D Veržtuvas 48mm
F Įpjautinė veržlė B
T Didelio galing. sraigtinio kėliklio 70
V Didelio galing. sraigtinio kėliklio 70 viršus
Y Papildomų tvirtinimų reikia tik tuo atveju, jei sraigtinės galvos 

klojinių pagrindu nėra sujungtos viena su kita.
Z Pastolių vamzdelis 48,3mm

Informacijos apie skirtingus sąvaržų išdėsty-
mus ieškokite tyrimo dokumentacijoje.

98024-302-01
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Leidžiamosios stovų apkrovos

Atskiros sistemos (be atotampos, be laikančiojo įrenginio)

Viršuje sutvirtintos sistemos (pvz., uždara erdvė arba su atotampa)

Rėmo dydis 
[m]

Sraigto pailginimo ilgiai [cm] 
viršuje ir apačioje

Vidinis rėmo tar-
pas [m]

Rėmo plokštumų, 
sujungtų viena su kita 
įstrižinėmis kryžmė-

mis, skaičius (bokšte-
lis su daug plokštumų)

Didžiausias atraminio 
bokštelio aukštis [m] 

be tarpinių inkaravimo 
plokštumų

(Tarpinių inkaravimo 
plokštumų gali prireikti 
surenkant bokštelius)

Leidžiamoji stovų apkrova [kN]

Nesuveržta Suveržta

Galvos 
pritvirtintos

Galvos 
nepritvirtintos

V H V H

iki 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

iki 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

Rėmo dydis 
[m]

Sraigto pailginimo ilgiai [cm] 
viršuje ir apačioje

Vidinis rėmo tar-
pas [m]

Rėmo plokštumų, 
sujungtų viena su kita 
įstrižinėmis kryžmė-

mis, skaičius (bokšte-
lis su daug plokštumų)

Didžiausias atraminio 
bokštelio aukštis [m] 

be tarpinių inkaravimo 
plokštumų

(Tarpinių inkaravimo 
plokštumų gali prireikti 
surenkant bokštelius)

Leidžiamoji stovų apkrova [kN]

Nesuveržta Suveržta Galvos 
pritvirtintos

Galvos 
nepritvirtintos

iki 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 —

iki 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 —

SKELBIMAS
 ▪ Visais atvejais apsaugokite atraminį bokš-

telį nuo slydimo ir apvirtimo!
 ▪ Patikrinkite, kad visos apkrovos būtų išdės-

tytos centre!
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Gaminių sąrašas[kg]Art. Nr.

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

Staxo 40 mova 0,60 582203000
Staxo 40-Kupplungsstück

Staxo 40 vamzdžio jungtis D48,3mm 0,07 582204000
Staxo 40-Rohrstecker D48,3mm

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

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

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

Staxo 40 keturšakė sraigtinė galva 30cm 6,5 582209000
Staxo 40-Vierwegkopfspindel 30cm

Staxo 40 keturšakė sraigtinė galva 70cm 8,9 582210000
Staxo 40-Vierwegkopfspindel 70cm

Staxo 40 sraigtinė staxo galva-U 30cm 4,7 582207000
Staxo 40-Kopfspindel 30cm

cinkuotas

cinkuotas
aukštis: 30,8 cm

geltonas

cinkuotas
stovis tiekiant: sudėtas sulenkiant

cinkuotas

cinkuotas

cinkuotas
aukštis: 67,8 cm

cinkuotas
aukštis: 117,6 cm

cinkuotas
aukštis: 55,7 cm
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Staxo 40 sraigtinė staxo galva-U 70cm 7,0 582208000
Staxo 40-Kopfspindel 70cm

Krentanti galva H20 6,1 586174000
Absenkkopf H20

Keturšakė galva H20 4,0 586170000
Vierwegkopf H20

Doka Xtra galva 9,7 586108000
Doka Xtra-Kopf

U-tipo galvutės fiksavimo plokštelė D 2,0 502709030
Klemmplatte D

Sparnuota veržlė 15,0 0,31 581961000
Flügelmutter 15,0

Fiksavimo strypas 15,0 330mm 0,48 582641000
Quetschteil 15,0 330mm

Dokamatic stalas Staxo spyrių jungtis 3,9 582347000
Staxo-Spindelanschluss Dokamatic-Tisch

Sraigtinio kėliklio pleištas ..... % 0,46 176071000
Spindelkeil ..... %

Universali veržlė 15,0 1,1 581966000
Superplatte 15,0

Staxo pleištinė atrama WS10 8,7 582796000
Staxo-Keilauflager WS10

Staxo pleištinė atrama WU12/14 12,2 582350000
Staxo-Keilauflager WU12/14

Sraigtinės galvos U palaikanti plokštelė 5,2 582799000
Gelenkaufsatz Kopfspindel

Staxo 40 sraigtinė pėda 30cm 3,9 582205000
Staxo 40-Fußspindel 30cm

Staxo 40 sraigtinė pėda 70cm 6,1 582206000
Staxo 40-Fußspindel 70cm

Staxo 40 veleno apsauga 0,54 582211000
Staxo 40-Spindelsicherung

Reguliavimo plokštė 1,2 582239000
Ausgleichsplatte

cinkuotas
aukštis: 105,5 cm

cinkuotas
ilgis: 25 cm
plotis: 20 cm
aukštis: 38 cm

cinkuotas
ilgis: 25 cm
plotis: 20 cm
aukštis: 33 cm

cinkuotas
aukštis: 69 cm

cinkuotas
ilgis: 24 cm
plotis: 9 cm

cinkuotas
ilgis: 10 cm
aukštis: 5 cm
rakto dydis: 27 mm

cinkuotas
rakto dydis: 24 mm

cinkuotas
ilgis: 20,7 cm

ilgis: 20 cm
plotis: 16 cm

cinkuotas
aukštis: 6 cm
diametras: 12 cm
rakto dydis: 27 mm

cinkuotas
ilgis: 31 cm
plotis: 15 cm
aukštis: 23 cm

cinkuotas
ilgis: 35,6 cm
plotis: 15 cm
aukštis: 33,6 cm

cinkuotas
ilgis: 20,8 cm
plotis: 15,0 cm
aukštis: 14,4 cm

cinkuotas
aukštis: 50,7 cm

cinkuotas
aukštis: 100,5 cm

cinkuotas
pulverizuotas mėlynai
ilgis: 9,0 cm
plotis: 8,8 cm
aukštis: 8,6 cm

juodas
diametras: 30 cm
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Vertikalus paramstis Eurex 60 550 42,5 582658000
Justierstütze Eurex 60 550

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

Mova Eurex 60 8,6 582652000
Kupplungsstück Eurex 60

Statramsčio galva Eurex 60 Top50 7,1 582665000
Stützenkopf Eurex 60 Top50

Sujungimo detalė Eurex 60 IB 4,2 582657500
Verbindungsstück Eurex 60 IB

Vertikalaus paramsčio padas Eurex 60 EB 8,0 582660500
Justierstützenfuß Eurex 60 EB

Vertikalus paramstis 340 IB 16,7 588696000
Justierstütze 340 IB

Vertikalus paramstis 340 IB EF 14,9 588247500
Justierstütze 340 IB EF

Vertikalus paramstis 540 IB 30,7 588697000
Justierstütze 540 IB

Vertikalus paramstis 540 IB EF 28,9 588250500
Justierstütze 540 IB EF

Paramsčio padas EB 0,93 588946000
Strebenschuh EB

Statramsčio pėda EB 1,8 588245500
Stützenschuh EB

Staxo 40 paramsčio perėjimas 1,6 582214000
Staxo 40-Justierstützenadapter

pulverizuotas mėlynai
aliumininis
ilgis: 343 - 553 cm

pulverizuotas mėlynai
aliumininis
ilgis: 250 cm

aliumininis
ilgis: 100 cm
diametras: 12,8 cm

cinkuotas
aukštis: 50 cm

cinkuotas
ilgis: 15 cm
plotis: 15 cm
aukštis: 30 cm

cinkuotas
ilgis: 31 cm
plotis: 12 cm
aukštis: 33 cm

cinkuotas
ilgis: 190,8 - 341,8 cm

cinkuotas
ilgis: 190,8 - 341,8 cm

cinkuotas
ilgis: 310,5 - 549,2 cm

cinkuotas
ilgis: 310,5 - 549,2 cm

cinkuotas
plotis: 8 cm
aukštis: 13 cm

cinkuotas
ilgis: 20 cm
plotis: 11 cm
aukštis: 10 cm

cinkuotas
aukštis: 16 cm
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Universalus išmontavimo įrankis 3,7 582768000
Universal-Lösewerkzeug

Doka expres inkaras 16x125mm 0,31 588631000
Doka-Expressanker 16x125mm

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

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

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

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

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

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

Staxo 40 rėmo spyrys 1,40m 6,5 582213000
Staxo 40-Rahmenstrebe 1,40m

Staxo priekinis aptvaras 10,5 582316000
Staxo-Stirngeländer

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

Fiksatorius 16mm 0,25 582528000
Federbolzen 16mm

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

cinkuotas
ilgis: 75,5 cm

cinkuotas
ilgis: 18 cm
Laikytis montažo instrukcijos nuro-
dymų!

cinkuotas
diametras: 1,6 cm

cinkuotas

aliumininis

aliumininis

cinkuotas
plotis: 108,9 cm
aukštis: 65,5 cm

cinkuotas

cinkuotas

cinkuotas
ilgis: 140 cm
aukštis: 152 cm

cinkuotas
aukštis: 152 cm

cinkuotas
ilgis: 15 cm

cinkuotas
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Staxo 40 kopėčios 2,30m 14,8 582219000
Staxo 40-Leiter 2,30m

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

Veržtuvas 48mm 1,5 582560000
Drehkupplung 48mm

Įprastinė mova 48mm 1,2 682004000
Normalkupplung 48mm

Srieginė mova 48mm 50 0,84 682002000
Anschraubkupplung 48mm 50

Srieginė mova 48mm 95 0,88 586013000
Anschraubkupplung 48mm 95

Staxo laiptinės inkarinis padas 3,4 582680000
Ankerschuh für Treppenturm

Kūginis varžtas M30 SW50 7cm 0,88 581444500
Konusschraube M30 SW50 7cm

Kūginis varžtas B 7cm 0,86 581444000
Konusschraube B 7cm

Aptvarinis stovas XP 1,20m 4,1 586460000
Geländersteher XP 1,20m

Vamzdelio laikiklis D48mm 0,95 586464000
Gerüstrohrhalter D48mm

Pakloto laikiklis XP 1,20m 0,64 586461000
Fußwehrhalter XP 1,20m

Sijas jungianti plokštelė H20 0,07 586263000
Gurtverbinder H20

Laikančiųjų atramų sąvarža 10,2 582795000
Abspannung für Traggerüste

Spyrio sujungimo plokštelė T 3,1 584371000
Spindellasche T

Jungiamasis kaištis 10cm 0,34 580201000
Verbindungsbolzen 10cm

cinkuotas

cinkuotas

cinkuotas
rakto dydis: 22 mm
Laikytis montažo instrukcijos nuro-
dymų!

cinkuotas
rakto dydis: 22 mm
Laikytis montažo instrukcijos nuro-
dymų!

cinkuotas
rakto dydis: 22 mm
Laikytis montažo instrukcijos nuro-
dymų!

cinkuotas
rakto dydis: 22 mm
Laikytis montažo instrukcijos nuro-
dymų!

cinkuotas
ilgis: 22 cm
plotis: 12 cm
aukštis: 22 cm

žalias
ilgis: 10 cm
diametras: 7 cm
rakto dydis: 50 mm

raudonas
ilgis: 10 cm
diametras: 7 cm
rakto dydis: 50 mm

cinkuotas
aukštis: 118 cm

cinkuotas
aukštis: 18 cm

cinkuotas
aukštis: 21 cm

cinkuotas
aukštis: 8 cm

cinkuotas
lakuotas mėlynai

cinkuotas
plotis: 20 cm
aukštis: 25 cm

cinkuotas
ilgis: 14 cm
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Spyruoklinis pleištas 5mm 0,03 580204000
Federvorstecker 5mm

Sujungimo elementas WS10 2,7 582756000
Abspann-Riegelverbinder WS10

Šalutinės sijos laikiklis 1 1,6 586196000
Šalutinės sijos laikiklis 2 2,1 586197000
Querträgersicherung

Kėlimo strypas15,0 1,9 586074000
Umsetzstab 15,0

Laikančioji plokštelė 15,0 1,8 586073000
Jochplatte 15,0

Universalus kamštelis R20/25 0,003 588180000
Kombi-Ankerstopfen R20/25

Staxo 40 judantis ratukas 22,8 582218000
Staxo 40-Umsetzrad

Kėlimo šakių prietaisas TG 83,0 582797000
Umsetzgerät TG für Stapler

Staxo 40 kėlimo įrankis 9,5 582224000
Staxo 40-Umsetzstrebe

Daugiafunkc. išlyg. rėmsija WS10 Top50 2,00m 38,9 580007000
Mehrzweckriegel WS10 Top50 2,00m

Daugkartinės pakuotės

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

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

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

Doka tinklinė transportavimo dežė 1,70x0,80m 87,0 583012000
Doka-Gitterbox 1,70x0,80m

cinkuotas
ilgis: 13 cm

cinkuotas
ilgis: 46,7 cm

cinkuotas
aukštis: 38,7 cm

lakuotas mėlynai
aukštis: 57 cm
Laikytis eksploatacijos instrukcijos!

cinkuotas
ilgis: 17 cm
plotis: 12 cm
aukštis: 11 cm

mėlynas
diametras: 3 cm

cinkuotas
aukštis: 120 cm
Laikytis eksploatacijos instrukcijos!

cinkuotas
ilgis: 60 cm
plotis: 113 cm
aukštis: 52 cm
Laikytis eksploatacijos instrukcijos!

cinkuotas
ilgis: 144 cm

lakuotas mėlynai

aukštis: 18 cm

cinkuotas
ilgis: 169 cm
plotis: 134 cm
aukštis: 27 cm

cinkuotas
ilgis: 169 cm
plotis: 91 cm
aukštis: 27 cm

cinkuotas
aukštis: 113 cm
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Doka transportavimo dėžė 1,20x0,80m 70,0 583011000
Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80m

Daugiafunkcin. transp. dėžės atskyrimas 0,80m 3,7 583018000
Daugiafunkcin. transp. dėžės atskyrimas 1,20m 5,5 583017000
Mehrwegcontainer Unterteilung

Doka transportavimo dėžė 1,20x0,80x0,41m 42,5 583009000
Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80x0,41m

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

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

Doka detalių dėžė 106,4 583010000
Doka-Kleinteilebox

Ratukų komplektas B 33,6 586168000
Anklemm-Radsatz B

cinkuotas
aukštis: 78 cm

plieninės dalys cinkuotos
medinės dalys dažytos geltonai

cinkuotas

cinkuotas
aukštis: 77 cm

cinkuotas
aukštis: 77 cm

medinės dalys dažytos geltonai
plieninės dalys cinkuotos
ilgis: 154 cm
plotis: 83 cm
aukštis: 77 cm

lakuotas mėlynai
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Šalia Jūsų – visame pasaulyje

Doka yra viena iš žymiausių pasaulyje bendrovių, ispe-
cializuojanti klojinių technologijų vystymo, gamybos ir 
pristatymo įvairiausių statybos pramonės sektorių nau-
dotojams srityje.
Doka grupė, kuriai priklauso daugiau nei 160 prekybos 
ir logistikos objektų daugiau nei 70 šalių, valdo labai 

veiksmingą platinimo tinklą, kuris užtikrina greitą ir pro-
fesionalų aprūpinimą įrangą ir techninę paramą.
Doka grupėje, kuri priklauso Umdasch bendrovių gru-
pei, visame pasaulyje dirba daugiau nei 6000 darbuo-
tojų.

www.doka.com/staxo-40
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