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Odborníci na bednění.
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Dodatek k příručce Návod k použití Stropní podpěra Doka Eurex 20 top 250

Dosavadní maximální dov. nosnosti stropní podpěry 
Doka Eurex 20 top 250 byly při nasazení u většiny sys-
témů vyšší než skutečně potřebné nosnosti.
Nyní byly průměry stojnových a zásuvných trubek opti-
malizovány tak, aby bylo opět dosaženo dov. nosnosti 
20 kN při plném vytažení (jako u všech ostatních strop-
ních podpěr typu Eurex 20 top).

U následujících bednicích systémů dbejte na nové 
dov. nosnosti:
 ▪ Prvkové stropní bednění Dokadek 30
 ▪ Dokaflex 30 tec

Na následující bednicí systémy nemají nové dov. 
nosnosti vliv:
 ▪ Bednicí stůl Dokamatic
 ▪ Bednicí stůl Dokaflex
 ▪ Doka Xtra
 ▪ Dokaflex 1-2-4

Dovolené nosnosti

Použití jako volná stavební podpěra 
(nezávisle na systému)

Následující tabulka obsahuje nové dov. nosnosti 
stropní podpěry Doka Eurex 20 top 250 v závislosti na 
výtažné délce a pozici stojnové trubky (podle všeobec-
ného povolení stavebního dozoru Z-8.311-905).

Použití s bednicími stoly Dokamatic a 
Dokaflex resp. jako pomocné podepření 
(podpěry vetknuty)

VAROVÁNÍ
Vizuální poznávací znaky nejsou dostačující 
pro praktické rozlišení mezi jednotlivými prove-
deními (modely). Proto zůstává číslo výrobku a 
označení identické.
➤ V budoucnu se při všech nasazeních 

stropních podpěr Doka Eurex 20 top 250 
řiďte výhradně novými dov. nosnostmi!

☞ Důležitá informace:
Relevantní podklady Doka budou brzy přepra-
covány. Velký počet jazyků a částečně velký 
počet tištěných podkladů na skladě vyžadují 
určitý čas na aktualizaci.
Mezitím prosím doplňte Vaše staré pod-
klady o tuto přílohu.
S detailními dotazy se prosím obraťte přímo na 
Vašeho technika Doka.

Řiďte se informacemi pro uživatele "Stropní 
podpěry Eurex top"!

Pozice stojnové trubky
dole nahoře

Délka podpěry
[m]

Třída podpěr podle EN 1065
B25 C25
D25 D25

Dov. nosnost [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

Délka podpěry
[m]

Dov. nosnost
 [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

☞ Použití jako pomocné podepření:  
Deska hlavice a patní deska jsou umístěny 
přímo proti stropu (bednicí deska (A) je pří-
pustná jako příloha).

Tr
57

0-
20

0-
01

A


