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Aanvulling bij de gebruikersinformatie Doka-vloerstempel Eurex 20 top 250

Het tot nu toe bereikbare toelaatbare draagvermogen 
van de Doka-vloerstempel Eurex 20 top 250 was hoger 
dan bij de meeste systemen in de praktijk nodig was.
Nu zijn de diameters van stand- en inschuifbuis zo 
geoptimaliseerd, dat weer een toelaatbaar 
draagvermogen van 20 kN bij volledige uitschuiving 
wordt bereikt (zoals bij alle andere vloerstempels van 
het type Eurex 20 top).

Bij de volgende bekistingssystemen moet het 
nieuwe toelaatbare draagvermogen in acht worden 
genomen:
 ▪ Paneel-vloerbekisting Dokadek 30
 ▪ Dokaflex 30 tec

Bij de volgende bekistingssystemen is het nieuwe 
toelaatbare draagvermogen niet van belang:
 ▪ Dokamatic-tafel
 ▪ Dokaflex-tafel
 ▪ Doka Xtra
 ▪ Dokaflex 1-2-4

Toelaatbaar draagvermogen

Gebruik als vrije bouwstempel 
(systeemonafhankelijk)

De volgende tabel geeft een overzicht van het nieuwe 
toelaatbare draagvermogen van de Doka-
vloerstempels Eurex 20 top 250 in afhankelijkheid van 
de uittreklengte en positie van de standbuis (volgens 
de allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
Z-8.311-905).

Gebruik in Dokamatic- en Dokaflex-tafels of 
als doorstempelingen (stempels ingeklemd)

WAARSCHUWING
De visuele verschillen maken geen duidelijk 
onderscheid tussen de uitvoeringen (modellen) 
mogelijk. Daarom blijven ook het 
artikelnummer en de naam identiek.
➤ Pas voortaan bij ieder gebruik van Doka-

vloerstempels Eurex 20 top 250 
uitsluitend het nieuwe toelaatbare 
draagvermogen toe!

☞ Belangrijke opmerking:
De relevante Doka-documentatie wordt zo snel 
mogelijk bijgewerkt. Door het grote aantal talen 
en de nog voorradige hoeveelheden gedrukt 
materiaal kan deze herziening echter even 
duren.
Daarom verzoeken wij u om voorlopig deze 
aanvulling aan uw oude documentatie toe te 
voegen.
Met gedetailleerde vragen kunt u terecht bij uw 
Doka-technicus.

Neem de gebruikersinformatie "Vloerstempels 
Eurex top" in acht!

Positie standbuis
onder boven

Stempellengte
(m)

Stempelklasse volgens EN 1065
B25 C25
D25 D25

Toelaatbaar draagvermogen (kN)
2,5 20,2 24,8
2,4 21,3 27,2
2,3 22,5 29,5
2,2 23,3 31,9
2,1 24,0 34,3
2,0 24,6

36,7

1,9 25,8
1,8 26,9
1,7 28,4
1,6 30,1
1,5 31,8

Stempellengte
(m)

Toelaatbaar 
draagvermogen

 (kN)
2,5 30,0
2,4 32,0
2,3 34,0
2,2

36,7

2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5

☞ Gebruik als hulpondersteuning:  
De kop- en voetplaat zijn direct tegen de vloer 
geplaatst (bekistingsplaat (A) aanvullend 
toegestaan).
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