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UvodVarnostni napotki

Skupine uporabnikov
● Informacija za uporabnika (Navodila za postavitev in 

uporabo) je namenjena osebam, ki delajo z opisanim 
Doka-izdelkom/sistemom in vsebuje podatke o stan-
dardni izvedbi ter navodila za postavitev in pravilno 
uporabo opisanega sistema.

● Vse osebe, ki delajo s posameznimi izdelki, morajo 
biti seznanjene z vsebino te dokumentacije in nave-
denimi varnostnimi napotki.

● Osebe, ki težje razumejo vsebino te dokumentacije, 
mora poučiti in uvesti stranka sama.

● Stranka mora zagotoviti, da so informacije, ki jih da 
na voljo Doka (npr. Informacija za uporabnika, Navo-
dila za postavitev in uporabo, Navodila za uporabo, 
Načrti itn.), razpoložljive, objavljene in dejansko na 
razpolago uporabnikom na kraju uporabe.

● Doka v pričujoči tehnični dokumentaciji in pripadajo-
čih načrtih za uporabo opaža navaja ukrepe varstva 
pri delu za varno uporabo Doka izdelkov v prikazanih 
primerih uporabe.  
V vsakem primeru je uporabnik dolžan poskrbeti, da 
se spoštujejo lokalni predpisi za varstvo zaposlenih 
pri celotnem projektu in, če je to potrebno, uvesti 
dodatne ali druge primerne ukrepe varstva pri delu.

Presoja nevarnosti
● Stranka je odgovorna za postavitev, dokumentacijo, 

realizacijo in revizijo ocene nevarnosti na vsakem 
gradbišču. 
Ta dokumentacija služi kot osnova za oceno nevar-
nosti, specifično za posamezno gradbišče, in navo-
dila za pripravo in uporabo sistema s strani uporab-
nika. Ni pa nadomestilo zanje.

Opombe k tej dokumentaciji
● Te informacije za uporabnika lahko služijo tudi kot 

splošna navodila za uporabo in postavitev ali pa se 
lahko vključijo v navodila specifična za posamezna 
gradbišča.

● V tej dokumentaciji prikazane ponazoritve so v 
delno montiranem stanju in na podlagi tega niso 
vedno popolnoma tehnično varne.

● V posameznih poglavjih so navedeni dodatni 
varnostni napotki in posebna opozorila!

Načrtovanje
● Pri uporabi opaža je potrebno skrbeti za varno delo 

(npr.: pri postavitvi in podiranju, pri predelavah in pri 
premeščanju, itd.). Delovna mesta morajo biti dosto-
pna preko varnih dostopov!

● Za odstopanja od podatkov po tej dokumentaciji 
ali uporabo, ki ni v skladu s to dokumentacijo, je 
potrebno pridobiti poseben statičen izračun in 
dopolnilna navodila za montažo.

Za vse faze uporabe velja
● Stranka mora zagotoviti, da postavitev in demonta-

žo, premeščanje ter pravilno uporabo izdelka vodijo 
in nadzirajo osebe, ki so strokovno ustrezno usposo-
bljene in imajo pravico dajati navodila. 
Sposobnost delovanja teh oseb ne sme biti omejena 
zaradi alkohola, zdravil ali drog.

● Doka-izdelki so tehnična delovna sredstva, ki se 
smejo uporabljati le za poslovno rabo skladno z 
ustreznimi Doka-informacijami za uporabnika ali 
drugo tehnično dokumentacijo, ki jo je sestavila 
Doka. 

● Stabilnost vseh sestavnih delov in enot je potrebno 
preverjati v vsaki gradbeni fazi!

● Potrebno je natančno upoštevati tehnična navodila, 
varnostne napotke in podatke o obremenitvi. Neupo-
števanje le-teh lahko privede do nesreče in hujših 
poškodb (življenjska nevarnost) kot tudi materialne 
škode.

● V območju opaža niso dovoljeni viri ognja. Grelne 
naprave so le ob strokovni uporabi dovoljene na 
ustrezni razdalji od opaža.

● Dela je treba prilagoditi vremenskim razmeram (npr. 
nevarnost zdrsa). Ob ekstremnih vremenskih pogo-
jih je treba izvesti preventivne ukrepe za zavarovanje 
naprave oz. bližnjih območij in zaščito delavcev.

● Redno je potrebno preverjati ležišče in funkcijo vseh 
spojev. 
Glede na potek gradbenih faz in pri posebnih dogod-
kih (npr. po neurju) pa je potrebno še posebej pregle-
dati vijačne spoje in zagozde.
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Montaža
● Pred uporabo mora stranka preveriti brezhibno sta-

nje materiala/sistema. Poškodovane, deformirane, 
kot tudi na podlagi obrabe, korozije ali od preperelo-
sti oslabljene dele, je potrebno izločiti iz uporabe.

● Kombiniranje Dokinih opažnih sistemov z opaži dru-
gih proizvajalcev lahko skriva nevarnosti, ki škodijo 
zdravju in povzročijo materialno škodo, kar zahteva 
dodatno kontrolo.

● Montažo morajo izvesti ustrezno kvalificirani delavci 
stranke.

● Spremembe Doka-izdelkov niso dovoljene in pred-
stavljajo varnostno tveganje.

Opaženje
● Doka izdelke/sisteme je potrebno postaviti tako, da 

bodo vse obremenitve izpeljane varno!

Betoniranje:
● Upoštevajte dovoljen pritisk svežega betona. Preve-

like hitrosti betoniranja privedejo do preobremenitve 
opaža, povzročijo prevelike sredinske upogibe in 
skrivajo nevarnost preloma.

Razopaženje
● Razopažite šele, ko je beton dosegel ustrezno 

trdnost in ko je odgovorna oseba odredila razopaže-
nje!

● Pri razopaženju nikoli ne odtrgajte sklopa elementov 
z dvigalom. Uporabljajte ustrezna orodja, kot so npr. 
leseni klini, izravnalna orodja ali sistemske naprave.

● Pri razopaženju ne ogrožajte stabilnosti sestavnih 
delov, ogrodja in delov opaža!

Transport, zlaganje in skladiščenje
● Upoštevajte vse veljavne predpise za transport opa-

ža in ogrodja. Pri tem je obvezna uporaba Doka-pri-
trjevalnih sredstev.

● Odstranite nepritrjene dele ali jih zavarujte pred zdr-
som in padcem!

● Vse sestavne dele je potrebno shraniti varno, pri 
čemer je potrebno upoštevati posebne napotke 
Doke, ki so navedeni v določenih poglavjih te infor-
macije za uporabnika!

Predpisi / varstvo pri delu
● Za tehnično varno uporabo naših izdelkov je 

potrebno upoštevati predpise o varstvu pri delu in 
splošne varnostne predpise pristojnih uradov, ki 
veljajo v posamenznih državah.

Opozorilo skladno z EN 13374:
● Po zdrsu osebe ali padcu predmeta v smeri oz. v 

območje stranskega zaščitnega sistema ter njegove 
dele opreme se sme gradbeni element za stransko 
zaščito naprej uporabljati le, če ga je preverila stro-
kovna oseba.

Vzdrževanje
● Za nadomestne dele uporabite izključno Doka origi-

nalne dele.

Simboli
V tej dokumentaciji so uporabljeni naslednji simboli:

Razno
Pridržujemo si pravico do sprememb v skladu s tehnič-
nim razvojem.

Važno opozorilo
Neupoštevanje lahko privede do nepravilne 
funkcije ali materialne škode.

POZOR / OPOZORILO / NEVARNOST
Neupoštevanje lahko privede do materialne 
škode in težkih okvar zdravja (življenjsko 
nevarno).

Navodilo 
Ta oznaka prikazuje, da mora dejanje opra-
viti uporabnik.

Vizualen pregled
Prikazuje, da je potrebno izvedena dejanja 
preveriti na podlagi vizulnega pregleda.

Nasvet
Opozarja na uporabne nasvete za uporab-
nika.

Referenca
Opozarja na dodatno dokumentacijo.

☞
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Evrokodi pri Doki
V Evropi je bila do konca leta 2007 uvedena enotna 
družina standardov, tako imenovani Evrokodi (EC). Te 
norme, ki veljajo v vsej Evropi, služijo kot osnova za 
specifikacije izdelkov, razpise in računske postopke 
konstrukcij.
EC so najbolj razvite norme na področju gradbeništva 
na svetu.
EC se od začetka leta 2008 naprej standarno upora-
bljajo v skupini Doka. Zamenjali so norme DIN kot stan-
dard Doke za projektiranje izdelkov.

»Koncept σdopustno« (primerjava dejanskih z dopustnimi 
napetostmi), katerega uporaba je zelo razširjena, je v 
EC nadomeščen z novim varnostnim konceptom.
EC primerjajo učinkovanje (vpliva) z odpornostjo (nosil-
nostjo). Dosedanji varnostni faktor dopustnih napetosti 
bo razdeljen na več delnih varnostnih faktorjev. Nivo 
varnosti ostane enak!

Primerjava varnostnih konceptov (Primer)

Ed Projektna vrednost notranjih statičnih koli-
čin 
(E ... effect; d ... design) 
Obremenitev zaradi Fd 
(VEd, NEd, MEd)

Rd Projektna vrednost nosilnosti ali odpornosti 
(R ... resistance; d ... design) 
Nosilnost prečnega prereza 
(VRd, NRd, MRd)

Fd Projektna vrednost zunanjih vplivov
jeklo: Rd =

Rk les: Rd = kmod ·
Rk

Fd = γF · Fk γM γM

(F ... force)
Fk Karakteristična vrednost zunanjih vplivov 

»dejansko breme«, delovna obremenitev 
(k ... characteristic) 
npr. lastna teža, tovor, pritisk betona, veter

Rk Karakteristične vrednosti nosilnosti ali 
odpornosti 
npr. upogibni moment na meji plastičnosti

γF Delni varnostni faktor zunanjih vplivov 
(nanašajoč se na tip vpliva; F ... force) 
npr. za lastno težo, tovor, pritisk betona, veter 
Vrednosti iz EN 12812

γM Delni varnostni faktor za material 
(nanašajo se na material; M...material) 
 npr. za jeklo ali les 
Vrednosti iz EN 12812

kmod Modifikacijski faktor (le pri lesu – upoštevanje 
vlažnosti in trajanje vplivov) 
npr. za Doka-nosilec H20 
Vrednosti po EN 1995-1-1 in EN 13377

E
d

R
d

Koncept σdopustno Koncept EC/DIN

Fdejansko≤ Fdopustno Ed≤ Rd

A Izkoriščenost

60 [kN]

60<70 [kN]

115.5 [kN]

� ~ 1.65

F
teèenje

F
dovoljeno

F
dejansko

98
01

3-
10

0

A

90 [kN]

115.5 [kN]

90<105 [kN]

R
k

R
d

E
d

�
M

= 1.1

�
F

= 1.5

98
01

3-
10

2

A

»Dovoljene vrednosti«, navedene v doku-
mentaciji Doke (npr.: Qdopustno = 70 kN) niso 
projektne vrednosti (npr.: VRd = 105 kN)!
➤ Obvezno preprečite, da bi prišlo do zame-

njave oz. pomote!
➤ V naši dokumentaciji bodo tudi v prihodnje 

navedene dovoljene vrednosti. 
Upoštevani so bili naslednji delni varnostni fak-
torji: 
γF = 1,5 
γM, les = 1,3 
γM, jeklo = 1,1 
kmod = 0,9
Tako se za izračun po EC lahko izračunajo vse 
projektne vrednosti iz dopustnih vrednosti.
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Opis sistemaOpis izdelka

Za večjo varnost pri masivni in mon-
tažni gradnji
Doka-konzolni oder M je lahek delovni in lovilni oder, 
pripravljen za uporabo, za večjo varnost v gradnji zidov 
in montažnih elementov.
Konzolni odri M imajo priznanje EU in se uporabljajo kot
● delovni odri po EN 12811-1
● varnostni odri po DIN 4420-1 in ÖNORM B4007
Zaradi Doka konzolnega odra M so nepotrebne časov-
no potratne in statično vprašljive improvizacije lovilnih 
odrov s posameznimi konzolami in deskami.
V celotnem sistemu je možno tudi opaženje vogalov.
Za premostitev etaž, podaljške ograj itn. so na voljo 
standardizirane sistemske rešitve.

Prednosti Doka-konzolnega odra M
● Z nekaj delovnimi koraki je pripravljen za uporabo.

- Odprite ograjo.
- Fiksirajte konzole.
- Obesite oder.
- Gotovo.

● Varno delo zaradi 1,55 m delovne širine in dolžine 
odra 3,00 m.

● Varna, gosta mrežasta ograja.
● Manj obešalnih mest zaradi razdalje med konzolami 

dolžine 2,50 m.

● Dolge konzole za premostitev odprtin za okna do 
višine parapetov.

● Premostitev odprtin za stene in okna.
● Druga možnost za obešanje za zamik odra po višini 

za 1,00 m.
● Ni štrlečih delov: pogrezljiva vpenjalna mesta za žer-

jav omogočajo ravno, varno delovno površino.

Dodatne prednosti:
● majhen skladiščni in transportni volumen
● palete za konzole odra M za sprejem do 18 konzol
● majhna teža konzol - le 32 kg
● neizgubljivi deli
● dolga življenjska doba zaradi robustne izvedbe, z 

lazuro premazanih oblog in pocinkanih jeklenih kon-
strukcij

Dovoljena koristna obtežba: 3,0 kN/m2 (300 
kg/m2)
Razred obremenitve 4 v skladu s standardom EN 
12811-1:2003
(odvisno od načina obešanja)
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Podroben opis Doka-konzolnega odra M

Pod odra M 3,00m (A) je mogoče brez predelave nepo-
sredno uporabiti tudi za premostitve in izravnave.

Mere sistema: 

Vpenjalna mesta za žerjav
Ni štrlečih delov: pogrezljiva vpenjalna mesta za žerjav 
omogočajo ravno, varno delovno površino.

Trn za obešanje
Zaradi dolgih trnov za obešanje dodatno varovalo proti 
nenamernemu snetju odra ni potrebno. (po DIN 4420)

A pod odra M 3,00m
B konzola odra M

9723-201-01

A

B

9723-290-01

148

124

10
0

22
0

10

10
4

9723-200-01

9723-216-01



Informacija za uporabnika Doka-konzolni oder M Opis sistema

9999723023  - 01/2010  

Področja uporabe

Delovni oder

a ... 155,0 cm
b ... 130,0 cm
c ... 229,0 cm
d ... 104,0 cm

Varnostni oder / lovilni oder

a ... 100 cm
b ... 130,0 cm

Maks. nastopajoča tlačna obremenitev: 
Fk = 6,6 kN (Rd = 9,9 kN)

97
23

-2
46

-0
1

b

a

d
c

F

Maks. nastopajoča tlačna obremenitev: 
Fk = 6,6 kN (Rd = 9,9 kN)

Višina padca h Mera c
po DIN 4420-1 maks. 3,0 m min. 1,30 m
skladno z Ö-Norm 
B 4007 oz. Uredbo za 
varstvo gradbenih 
delavcev (Bauarbeiter-
schutzverordnung)

maks. 4,0 m min. 1,50 m

97
23

-2
47

-0
1

a

b

c

h

F
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Varnostni oder / lovilni oder za delo 
na strehi

Strešni lovilni oder po DIN 4420

a ... globina napušča
c ... 1,90 m
h ... maks. 1,50 m

Diagram za izračun maks. višine (h) odra v odvisnosti 
od globine napušča (a) (po DIN 4420)

Področja uporabe

Lovilni oder za delo na strehi skladno z normo 
Önorm B 4007

a ... min. 60 cm
c ... 1,90 m
h ... maks. 1,50 m

A univerzalni podaljšek ograje M

☞ ● Pri uporabi univerzalnega podaljška ograje 
M – maks. vplivna širina 3,00 m.

● Upoštevajte minimalno razdaljo za snetje (b) 
35 cm!

Mera a [m]

h 
[m

] 
(v

iš
in

a 
od

ra
 p

od
 ro

bo
m

 n
ap

uš
ča

)

Y standardni konzolni oder M
Z konzolni oder M s podaljškom ograje

b

a

c

h

97
23

-2
50

-0
1

9723-100

0.85

1.05

1.15

1.35

0.65

0.95

0.75

0.55

1.25

1.45

0.45

0.1
0.35

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

1.50

0

Y

Z

☞ ● Pri uporabi univerzalnega podaljška ograje 
M – maks. vplivna širina 3,00 m.

● Upoštevajte minimalno razdaljo za snetje (b) 
35 cm!

b

c

a

h

97
23

-2
50

-0
1
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Dodatne možnosti uporabe zaradi 
prestavljanja po višini

Višje postavljen oder
Po višini zamaknjen konzolni oder M zagotavlja opti-
malne delovne pogoje in omogoča pogoje za hitro in 
varno delo.

a ... 100 cm
 (A)  
Izvrtine∅ 13 mm v profilu konzole odra M omogočajo 
pritrditev ograjnih desk na strani objekta kot zaščito 
pred padcem.
 (B)  
Doka-nosilec H20 kot horizontalni premostitveni nosi-
lec. Alternativno se lahko uporabita dve skupaj pribiti 
deski 5x20 cm. 
Zavarujte proti padcu.

Nižje postavljen oder
Nosilec za obešanje odra M omogoča nižjo postavitev 
konzolnega odra M za 50 cm oz. 100 cm.

a ... 50 cm oz. 100 cm

Čevelj za obešanje na zunanjem območju vogala 
(tloris) 

Osna razdalja a zank za obešanje od roba objekta 
4,0 cm (namesto standardnih 15,0 cm).
Velja za opaženje vogalov s:
● kotnim podom odra M kot zunanjim vogalom
● konzolnim odrom M s kotno premostitvijo odra M 

1,80 m

Dovoljene svetle širine odprtin
Normalni položaj 5 m

Obešen višje 3 m

B

A

97
23

-2
48

-0
1

a

97
23

-2
10

-0
1

A univerzalni podaljšek ograje M
G nosilec za obešanje odra M

Dovoljena koristna obtežba: 1,5 kN/m2 (150 
kg/m2)
Razred obremenitve 2 v skladu s standardom EN 
12811-1:2003

☞ ● Nosilec za obešanje odra M se lahko spoji s 
konzolami odra M – tako je pri premeščanju 
potreben le en dvig z žerjavom.

● Pri uporabi univerzalnega podaljška ograje 
M – maks. vplivna širina 3,00 m.

● Upoštevajte minimalno razdaljo za snetje (b) 
15 cm!

A kotni pod odra M

b

A

B

a

97
23

-2
49

-0
1

A

97
23

-2
51

-0
1 a

a
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Enostavno načrtovanje uporabe

A konzolni oder M
B pod odra M 3,00m
C pod odra M 3,00m s konzolo odra M
D kotni pod odra kot zunanji vogal
E kotni pod odra kot notranji vogal
F kotna premostitev odra M 1,80m

9723-268-01

97
23

-2
15

-0
1

A

A

A

A

A

A

AA

B

B

B

D

D

D

E

E

E

F

F

C

C

C

C

C
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Razporeditev konzolnega odra M
Variabilne kombinacije poda odra in konzol odra omo-
gočajo optimalno prilagoditev objektu.

Standardna razporeditev

Prilagoditev s prekrivajočim se 
odrom
Minimalno prekrivanje 25 cm

Prilagoditev s podom odra M 3,00 m 
za premostitev
Minimalno prekrivanje 25 cm

a ... 250,0 cm
b ... variabilno do 250,0 cm
c ... 50,0 cm

Dovoljena koristna obtežba: 3,0 kN/m2 (300 
kg/m2)
Razred obremenitve 4 v skladu s standardom EN 
12811-1:2003
(odvisno od načina obešanja)

A konzolni oder M
B pod odra M 3,00 m
C pod odra M 3,00m s konzolo odra M

97
23

-2
05

-0
1

A A

a ac

97
23
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07

-0
1

C A

ab
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1

A AB

a ab
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Montaža Informacija za uporabnika Doka-konzolni oder M

MontažaPostopek postavitve

Postavitev ograje
➤ Odprite ograjo (A) . Ko doseže naslon, se samo-

dejno zaskoči.

Priključitev žerjava
➤ Priključno glavo za žerjav potegnite iz pogreznje-

nega položaja, priključite četverno obešalo (npr. 
Doka-četverno verigo 3,20m) (B)  in pod odra M dvi-
gnite.

Obešanje in fiksiranje konzole odra 
M
➤ Obe konzoli obesite v sprednjo odprtino odra.

➤ Konzolni oder dvignite.

Konzola odra M (C) pri tem samodejno zaniha nav-
zgor.

➤ Vstavite vijak odra (D) in ga zapahnite.
➤ Pritegnite zvezdasto matico spojnega vijaka G (E) .

Pritrdilni deli so neizgubljivo spojeni s konzolo.

Obešanje konzolnega odra M

Zaradi dolgih trnov za obešanje dodatno varovalo proti 
nenamernemu snetju odra ni potrebno. (po DIN 4420)

A

580548000-3b

9723-285-01

B

9723-281-02

Ročaj (F) mora gledati v smer ravni konzole!

C

9723-281-01

97
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D

E

F

a
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Posamične konzole

z ograjnim stebričkom konzole 
odra M
Močno razgibane fasade zahtevajo zelo fleksibilne sis-
teme odrov. Prilagoditve se pogosto poskušajo zagoto-
viti s tveganimi improvizacijami. Doka tudi za te primere 
uporabe nudi standardizirane sistemske rešitve.
Z nadgradnjo Doka-konzolnega odra M z ograjnim ste-
bričkom konzole odra M dobimo posamične konzole za 
izdelavo varne ograje.

Deske za oder po ZH 1/534 oz. ÖNORM B 4007

Razdalja med posamičnimi konzolami in obešalnim 
mestom naslednjega odra: maksimalno 1,50 m
Ko so deske za pod položene in ograjne deske vsta-
vljene, je na voljo varen in ekonomičen oder z dolžino, 
ki je natančno prilagojena potrebam.

Montaža
➤ Ograjni stebriček konzole odra M nataknite na kon-

zolo odra M.

➤ Fiksiranje neizgubljivega zatiča prepreči nenamerno 
snetje ograjnega stebrička konzole odra M.

A ograjni stebriček konzole odra M
B konzola odra M

97
23

-2
24

-0
1

A

B

A konzolni oder M
B konzolo odra M z ograjnim stebričkom konzole odra

Pazite na to, da se odprtine ograjnega stebrič-
ka konzole odra M vpnejo na privarjeni zatič 
konzole odra M.

A zatič

97
23

-2
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-0
1

A B

A
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-0

1
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Montaža Informacija za uporabnika Doka-konzolni oder M

Opaženje vogalov
Za izdelavo vogalov sistem nudi različne možnosti.
Tako so možni varni vogalni prehodi, ki zadovolijo vsa-
kršne zahteve.
Vsi opaži vogalov so zasnovani tako, da niso potrebni 
dodatni spoji s sosednjimi odri.

Kotni pod odra M kot zunanji vogal

Na kotni pod odra se lahko obojestransko položijo podi 
odra. Tako se lahko na enostaven način izvedejo izrav-
nave na območju vogalov.
Celotna enota se premesti z enim samim dvigom z žer-
javom. To omogoči hitro izdelavo odra tudi na območju 
vogalov.
Nadalje je pri tej izvedbi vogalov na voljo celotna 
delovna širina 1,55 m.
Višina padca do 3,00 m

a ... 155,0 cm 
b ... izravnava maks. 200 cm 
c ... 250,0 cm 
d ... 15,0 cm 
e ... 10,0 cm 
f ... 35,0 cm 
g ... 22,5 cm

A ograja vogalnega odra M
B kotni pod odra M
C konzola odra M
D vogalna opora odra M

97
23

-2
13

-0
1

A

B

C

D

A konzolni oder M
B kotni pod odra M kot zunanji vogal
C pod odra M 3,00m

9723-264-01

c

e d

a

ab

f
g

d

A

C B
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Montaža

Montaža hrbtne zaščite
➤ Ograjo vogalnega odra M vstavite v kotni pod 

odra M.
➤ Priključno glavo za žerjav potegnite iz pogreznje-

nega položaja in priključite četverno obešalo. Dvi-
gnite oder.

Obešanje in pritrditev konzole odra M
➤ Prvo konzolo obesite v sprednjo odprtino odra.
➤ Dvignite kotni pod odra M.

Konzola odra M (C) pri tem samodejno zaniha nav-
zgor.

➤ Vstavite vijak odra in ga privijte.
➤ Privijte zvezdasto matico spojnega vijaka G.

➤ Obesite in pritrdite drugo konzolo odra M.

Pritrdilni deli so neizgubljivo spojeni s konzolo.

Montaža vogalne opore odra M
➤ Vogalno oporo odra M vstavite v horizontalnem polo-

žaju, tako da se kavlji vpnejo v cevi podložne plošče 
konzole.

Spodnja pritrditev vogalne opore odra M 

➤ Vogalno oporo odra zasučite navzgor in jo pritrdite z 
vijakom odra in zvezdasto matico spojnega vijaka G.

A ograja vogalnega odra M
B kotni pod odra M

A konzola odra M

9723-221-01

A

B

97
23

-2
22

-0
1

A

Ročaj (F) mora gledati v smer ravni konzole!

Kavlji vogalne opore odra M se morajo vpeti v 
cevi ležišča konzole.

97
23

-2
81

-0
3

D

E

F

9723-212-01

9723-211-01
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Montaža Informacija za uporabnika Doka-konzolni oder M

Kotni pod odra M kot notranji vogal
Kotni pod odra M je zasnovan tako, da ga je možno 
uporabiti tudi za notranji vogal. V ta namen se obe kon-
zoli odra montirata vzporedno. Smer konzol za kotni 
pod odra lahko prosto izberete glede na zahteve.
Prav tako lahko na eni strani položite pode odra za pre-
mostitev.

a ... 155,0 cm 
b ... 120,0 cm 
c ... 195,0 cm 
d ... 25,0 cm

Montaža
Dvig kotnega poda odra z žerjavom
➤ Priključno glavo za žerjav potegnite iz pogreznje-

nega položaja in priključite četverno obešalo. Dvi-
gnite oder.

Obešanje in fiksiranje konzole odra M
➤ Obe konzoli obesite v sprednjo odprtino kotnega 

poda odra.
➤ Dvignite kotni pod odra. Konzola odra M pri tem 

samodejno zaniha navzgor.
➤ Vstavite vijak odra in ga privijte.
➤ Privijte zvezdasto matico spojnega vijaka G.

A kotni pod odra M
B konzola odra M

A konzolni oder M
B kotni pod odra M kot notranji vogal
C pod odra M 3,00m

97
23

-2
15

-0
1

A

C

B

ab

a

c

d

9723-266-01

☞ Važno opozorilo:
Na previsni strani (A) vogalnega odra M ni 
dovoljena izravnava!

Ročaj (F) mora gledati v smer ravni konzole!

A

9723-266-01
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Kotna premostitev odra M 1,80m
Ta gotov, zložljiv oder omogoča hitro in varno izdelavo 
kotnih premostitev na zunanjem območju.
V zloženem stanju se enostavno transportira in prostor-
sko varčno skladišči.

Pogoj
Prvi obešalni mesti za oba konzolna odra, ki se naha-
jata na vogalu, sta nameščeni na razdalji a 15,0 cm od 
roba objekta.

● prehodna širina 0,90 m
● višina padca do 3,00 m

Montaža
➤ Odprite ograjo kotne premostitve odra M 1,80m: Ko 

doseže naslon, se samodejno zaskoči.
➤ Priključni glavi za žerjav potegnite iz pogreznjenega 

položaja in priključite obešalo za žerjav.
➤ Kotno premostitev odra položite na konzolna odra, ki 

sta nameščena ob vogalu, in sicer tako, da sta obe 
strani, ki pokrivata konzolna odra, enako dolgi.
Dodatna pritrditev ni potrebna.

Vogalne izvedbe z deskami na strani 
objekta
Če na gradbišču ni na voljo gotovih vogalnih izvedb, se 
vogal lahko zavaruje s sredstvi na strani objekta.

Pogoj
Prvi obešalni mesti za oba konzolna odra, ki se naha-
jata na vogalu, sta nameščeni na razdalji a 15,0 cm od 
roba objekta.
● prehodna širina 0,90 m
Višina padca:
● do 2,50 m brez univerzalnega podaljška ograje M
● do 3,00 m z univerzalnim podaljškom ograje M

Montaža
➤ Vogalno območje pokrijte z deskami. (prekrivanje 

min. 25 cm).
➤ V odprtine mrežaste ograje vstavite ograjne deske 

za zgornjo, srednjo in spodnjo ograjo.
➤ Univerzalni podaljšek ograje M vstavite do naslona v 

ograjni stebriček poda odra.
➤ Zgornjo ograjno desko vstavite v profil univerzalnega 

podaljška ograje.
Ograjne deske najmanj 4/20 cm, deske za pod najmanj 
5/20 cm.

A kotna premostitev odra M 1,80m

9723-245-01

a

a

9723-233-01

A

A univerzalni podaljšek ograje M
B deske
C deske za ograjo

9723-226-01

A

C

B
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Montaža Informacija za uporabnika Doka-konzolni oder M

Premostitev etaž

s podpornim podaljškom odra M
Podporni podaljšek odra M je potreben, če konzolni 
oder ne nalega na dele zgradbe (npr. skeletna kon-
strukcija, odprtine v steni).

a ... min. 2,40 m - maks. 4,00 m

Nastavljiv podporni čevelj
Označbe na vertikalni cevi podpornega podaljška odra 
olajšajo pozicioniranje podpornega čevlja.

Dodatna horizontalna premostitev
Za primere uporabe, pri katerih podporni čevelj ne 
nalega na dele zgradbe, se lahko za premostitev upo-
rabi večnamenski ali kovinski stenski profil 
WS10 Top50. 
➤ Večnamenski profil je treba zavarovati proti padcu.

A podporni podaljšek odra M

97
23
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1

A

9723-263-01

a

A označba
B podporni čevelj

Ograja pri po višini zamaknjenem konzol-
nem odru M 

 (A)  
Izvrtine∅ 13 mm v profilu konzole odra M omo-
gočajo pritrditev ograjnih desk na strani objekta 
kot zaščito pred padcem.

A večnamenski profil WS10 Top50
B šestkotni vijak M16x100 + šesterokotna matica M16

97
23

-2
17

-0
1

A

B

3.5

9723-261-01

A

9723-267-01

A
B
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Montaža
➤ Konzolni oder M dvignite z žerjavom.
➤ Podporni podaljšek odra M s priključnim zatičem pri-

trdite v izvrtini (A) konzole in ga zavarujte z vzmetno 
varovalko.

➤ Ko konzolni oder dodatno dvignete, se podporni 
podaljšek odra samodejno razklopi navzdol.

➤ Sprostite transportno varovalo sprednje opore pod-
pornega podaljška odra in jo na spodnjem ležišču 
(B) konzole pritrdite s priključnim zatičem ter zava-
rujte z vzmetno varovalko.

Konzolni oder M s podpornim podaljškom odra je sedaj 
pripravljen za uporabo.

9723-259-01

A

9723-262-01

9723-260-01

B
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Podaljšek ograje za razširitev uporabe na področju strešnih lovil-
nih odrov
Univerzalni podaljšek ograje M bistveno razširi upo-
rabo konzolnega odra M na področju strešnih lovilnih 
odrov (glejte poglavje »Področja uporabe«).

pri kotnem podu odra M

Višina ograje skupno 1,90 m.

Montaža
➤ Univerzalni podaljšek ograje M vstavite do naslona v 

ograjni stebriček poda odra.
➤ Cevi odra vstavite v hitre spoje univerzalnih podalj-

škov odra M. Fiksirajte jih z zagozdo.
➤ Cevi odra na območju vogalov spojite z vrtljivimi 

spojkami 48,3 mm.
➤ Pritrdite lovilne mreže.

pri kotni premostitvi odra M 1,80m

Višina ograje skupno 1,90 m.

Montaža
➤ Odprite ograjo kotne premostitve odra M 1,80m: Ko 

doseže naslon, se samodejno zaskoči.
➤ Priključni glavi za žerjav potegnite iz pogreznjenega 

položaja in priključite obešalo za žerjav.
➤ Kotno premostitev odra položite na konzolna odra, ki 

sta nameščena ob vogalu, in sicer tako, da sta obe 
strani, ki pokrivata konzolna odra, enako dolgi. 
(Dodatna pritrditev ni potrebna.)

➤ Univerzalni podaljšek ograje M vstavite do naslona v 
ograjni stebriček poda odra.

➤ Cevi odra vstavite v hitre spoje univerzalnih podalj-
škov odra M. Fiksirajte jih z zagozdo.

➤ Cevi odra spojite na območju vogalov z vrtljivimi 
spojkami 48,3mm.

➤ Pritrdite lovilne mreže.

A kotni pod odra M (kot zunanji vogal)
B univerzalni podaljšek ograje M
C cev odra 48,3mm
D vrtljiva spojka 48mm
E lovilna mreža

9723-228-01

A

C

EB
D

A kotna premostitev odra M 1,80m
B univerzalni podaljšek ograje M
C cev odra 48,3mm
D vrtljiva spojka 48mm
E lovilna mreža

9723-232-01

A

C

E
B D
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v primeru premostitve z deskami na 
objektu

Višina ograje skupno 1,90 m.

Montaža
➤ Vogalno območje pokrijte z deskami (prekrivanje 

min. 25 cm).
➤ V odprtine mrežaste ograje vstavite ograjne deske 

za zgornjo in spodnjo ograjo ter pritrditev mreže.
➤ Univerzalni podaljšek ograje M vstavite do naslona v 

ograjni stebriček poda odra.
➤ Cevi odra vstavite v hitre spoje univerzalnih podalj-

škov odra M. Fiksirajte jih z zagozdo.
➤ Cevi odra spojite na območju vogalov z vrtljivimi 

spojkami 48,3mm.
➤ Pritrdite lovilne mreže.

z ograjnim stebričkom konzole 
odra M

Montaža
➤ Z ograjnega stebrička konzole odra M demontirajte 

zgornjo pritrditveno pločevino.
S tem dosežete, da je univerzalni podaljšek ograje M 
možno popolnoma vstaviti.

➤ Univerzalni podaljšek ograje M vstavite do naslona v 
ograjni stebriček konzole odra M.

➤ Pritrdite ograjne deske za zgornjo in spodnjo ograjo 
ter pritrditev mreže.

➤ Cevi odra vstavite v hitre spoje univerzalnih podalj-
škov odra M. Fiksirajte jih z zagozdo.

➤ Pritrdite lovilne mreže.

A deske
B univerzalni podaljšek ograje M
C cev odra 48,3mm
D vrtljiva spojka 48mm
E lovilna mreža

9723-225-01

A

C

EB

D

A ograjni stebriček konzole odra M
B ograjna deska min. 15/3 cm (na strani objekta)
C univerzalni podaljšek ograje M
D cev odra 48,3mm
E lovilna mreža

D

E

A

B

C

9723-295-01
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Premeščanje odra
Prenos konzolnega odra M se običajno opravi z ustre-
znim četvernim obešalom, kot npr. z Doka-četverno 
verigo 3,20 m.
Za posebne primere uporabe so vam na voljo vilice za 
prenos odra K/M.

Prenos z vilicami za prenos odra K/M
Prenos se vedno opravi z vilicami za prenos odra K/M:
● če na oder ni mogoče dostopiti pred priklopom 
četvernega obešala.

● če odra pri uporabi kot lovilni oder za delo na strehi 
zaradi čez rob segajočega napušča ni mogoče obe-
siti s četvernim obešalom.

a ... min. 35 cm

Upoštevajte navodila za uporabo »Vilice za 
prenos odra K/M«!

☞ Pred uporabo konzolnega odra M preverite:
Teleskopski nosilec mora biti v celoti vstavljen 
in fiksiran.

Detajl: vstavljen
teleskopski nosilec

9723-283-01

a
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Sidranje na objektuPregled različic obešenja
Podporne sile pri obremenitvi po obremenitvenem 
razredu 4 EN 12811-1 in DIN 4420-1 (300 kg/m2)

Obešanje v beton
brez izolacije (standardno obešanje)

Obešanje pri nižjih zahtevah glede nosilnosti

Naknadno z vrtanjem izdelano obešalno mesto

Naknadno izdelana obešenja s pritr-
ditvijo na betonsko ploščo
brez izolacije oz. pri izolaciji do 10 cm

pri izolaciji oz. obzidavi od 10 do 30 cm

Naknadno obešanje v zid

Dov. horizontalna sila: 8,6 kN
Dov. vertikalna sila: 10,7 kN

Izgubljeni del
zanka za obešanje ES

2 kosa na konzolo

Izgubljeni deli Ponovno uporabljivi deli
sidro 

konzole 
30kN/15,0

konus za 
pozicioniranje 

sidra 15,0

čevelj za 
obešanje M

konus za privijačenje 
30kN/15,0

po 1 kos na konzolo

Ponovno uporabljiv del
čevelj za obešanje M moznik

po 1 kos na konzolo

Ponovno uporabljiv del
pločevina za obešanje ES

1 kos na konzolo

Ponovno uporabljiv del
profil za obešanje ES

1 kos na konzolo

Ponovno uporabljivi deli
čevelj za obešanje M, stenski vijak M in sidrišče prenašala M

po 1 kos na konzolo

97
23
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Sidranje na objektu Informacija za uporabnika Doka-konzolni oder M

Obešanje v beton

brez izolacije (standardno obešanje)

z zanko za obešanje ES

Zanka za obešanje ES Doka ustreza predpisom norm 
DIN, EN in ÖNORM. Druge izvedbe zank je treba sta-
tično preveriti.

a ... min. 50 cm
b ... min. 13,0 cm
c ... 9,0 cm
d ... 9,0 do 10,0 cm
e ... 8,0 cm
f ... 4,0 cm

Opaženje vogalov

g ... 15 cm

Montaža
➤ Zanke za obešanje ES zabetonirajte v betonsko plo-

ščo.
➤ Ko se beton strdi, obesite konzolne odre.

Dovoljena koristna obtežba: 3,0 kN/m2 
(300 kg/m2)
Razred obremenitve 4 v skladu s standardom EN 
12811-1:2003

Karakteristična tlačna trdnost kocke betona (fck,cube): 
min. 10 N/mm2 oz. 100 kg/cm2

A Zanka za obešanje ES

☞ Zank za obešanje ne deformirajte (ne upogi-
bajte, ne prepogibajte itn.)!

Za uporabo v Avstriji:
● Dovoljena koristna obtežba: 2,0 kN/m2 (200 

kg/m2) 
pri obešenju na zanke ∅ 8 mm (glejte »Uredbo za 
varstvo gradbenih delavcev (Bauarbeiterschutzve-
rordnung), četrti odstavek 63. člena«)

a

c

b

A
9723-269-01

9725-417-01

d

e

f
f

9723-291-01

g

g
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Obešanje pri nižjih zahtevah glede 
nosilnosti
Sidro konzole 30kN 15,0 je tipsko preizkušeno.

Vgradnja sidra konzole
➤ Konus za pozicioniranje sidra 15,0 z žeblji pritrdite 

na opaž (položaj skladno z izvedbenim oz. monta-
žnim načrtom).

➤ Sidro konzole potisnite na konus za pozicioniranje 
sidra.

➤ Sidro konzole z vezno žico privežite na armaturo.
Tako preprečite, da bi spoj pri betoniranju in vibrira-
nju popustil.

Po razopaženju
➤ Konus za pozicioniranje sidra 15,0 odstranite iz sidr-

nega mesta.

a ... prekrivanje betona 4,0 cm
b ... vgradna globina 11,5 cm

Montaža vogalne opore odra M
Potrebno orodje:
● Prestavna račna 1/2"
● Podaljšek 11cm 1/2"
➤ Čevelj za obešanje M fiksirajte s konusom za privija-
čenje 30kN 15,0 v sidro konzole 30kN 15,0.

Ponovna  uporaba obešalnih mest - trajna pro-
tikorozijsko zaščita*
Pri uporabi nepocinkanega "standardnega" - sidra kon-
zole 30 kN/15,0 lahko pri naknadnem privitju pocinka-
nega pokrivnega vijaka 15,0 dosežete trajno protikoro-
zijso zaščito obešalnih mest z elektrokemičnim učin-
kom.
* Evropski patent EP 1 045 087
Področje uporabe: 
zlasti gradnja mostov:
● oporniki
● nosilne konstrukcije
Za obešalna mesta, ki naj bi čez leta omogočala sani-
ranje objekta.

Dovoljena koristna obtežba: 2,0 kN/m2 (200 
kg/m2)
Razred obremenitve 3 v skladu s standardom EN 
12811-1:2003

A konus za pozicioniranje sidra 15,0
B tesnilni obroč

Pazite, da se tesnilni obroč dobro prilega!

C sidro konzole 30kN 15,0
D armatura

☞ Če je to z vidika statike potrebno, vgradite 
dodatno armaturo.

94
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D
C

A konus za pozicioniranje sidra 15,0

C sidro konzole 30kN 15,0
E čevelj za obešanje M
F konus za privijačenje 30kN 15,0

9418-205-01

a

b

A

9723-292-01

FC

E
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Naknadno z vrtanjem izdelano obe-
šalno mesto

a ... 6 cm
Moznik se montira v majhno izvrtino Ø 21 mm čevlja za obešanje.

npr.: Hilti skoznji vijak HST M20/30 ali enakovredni 
moznik drugih proizvajalcev.

Dodatne možnosti uporabe čevlja za 
obešanje M

V steni

s sidrnim vijakom s ploščo 15,0 16cm 

a ... 2,0 cm

V plošči

z nagubanim sidrnim vijakom 15,0 

a ... 2,0 cm

Dovoljena koristna obtežba: 3,0 kN/m2 
(300 kg/m2)
Razred obremenitve 4 v skladu s standardom EN 
12811-1:2003

C čevelj za obešanje M

Minimalna nosilnost za spoje z mozniki (te sile 
nastopajo istočasno): 
Natezna sila: Rd≥ 24,9 kN (Fdov.≥ 16,6 kN) 
Prečna sila: Rd≥ 16,1 kN (Fdov.≥ 10,7 kN)
Upoštevajte veljavna navodila proizvajalcev za vgra-
dnjo.

9723-271-01

a

C

Dovoljena koristna obtežba: 3,0 kN/m2 
(300 kg/m2)
Razred obremenitve 4 v skladu s standardom EN 
12811-1:2003

A sidrni vijak s ploščo 15,0 16cm
B konus za obešanje 15,0 5cm
C čevelj za obešanje M

A nagubani sidrni vijak 15,0
B konus za obešanje 15,0 5cm
C čevelj za obešanje M

9723-274-01

a

A

CB

9723-275-01

a

A

CB
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Naknadno obešanje v zid

s čevljem za obešanje M, stenskim 
vijakom M in sidriščem prenašala M

a ... 2,0 cm
α ... maks. 45°

Montaža

Potrebno orodje:
● ključ sidrnega vijaka 15,0/20,0
➤ Na ustreznem mestu skozi zid izvrtajte izvrtino ∅28.
➤ Montirajte stenski vijak M.
➤ Nataknite večnamenski profil WS10 Top50 (min. dol-

žine 1,00 m) in ga fiksirajte s sidriščem prenašala M.
➤ Regulacijsko oporo na sidrišču prenašala M zava-

rujte z zatičem in jo natezno in tlačno trdno sidrajte v 
ploščo.

Izvrtine v talni plošči

a ... Ø 26 mm 
b ... Ø 18 mm

Sidranje podstavka
Doka-ekspresno sidro je večkrat uporabno – za spa-
janje zadostuje kladivo.

Demontaža
➤ Odstranite konzolne odre M.

➤ Odvijte ekspresna sidra ali moznike in odstranite 
obešanje.

Dovoljena koristna obtežba: 3,0 kN/m2 
(300 kg/m2)
Razred obremenitve 4 v skladu s standardom EN 
12811-1:2003

A sidrišče prenašala M
B večnamenski ali kovinski stenski profil WS10 Top50
C stenski vijak M
D čevelj za obešanje M
E regulacijska opora za gotove elemente
F Doka-ekspresno sidro 16x125mm

➤ Sidrajte le v zadosti nosilnem zidu.
Surova gostota ≥ 0,8 kg/dm3 
karakteristična tlačna trdnost: 
≥ 10 N/mm2 (100 kg/cm2) 
debelina zidu najmanj 24 cm

☞ Važno opozorilo:
Pri obešenju v zid bodite posebej pozorni. 
Vsako obešalno mesto mora pred obremeni-
tvijo preveriti usposobljena oseba.

9723-272-01

a

A

B

C

D

E

F

regulacijska opora 340, 540  regulacijska opora 260

karakteristična tlačna trdnost kocke betona (fck,cube): 
min. 25 N/mm2 oz. 250 kg/cm2 (beton C20/25)

Prosimo upoštevajte navodila za vgradnjo!

Minimalna nosilnost alternativnih moznikov: 
Rd≥ 20,3 kN (Fdov.≥ 13,5 kN)
Upoštevajte veljavna navodila proizvajalcev za vgra-
dnjo.

Pred nadaljnjimi delovnimi koraki se prepričaj-
te, da so odri že odstranjeni z obešalnih mest.

9727-343-01

ba

9723-288-01

b
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Sidranje na objektu Informacija za uporabnika Doka-konzolni oder M

Naknadno izdelana obešenja s pritrditvijo na betonsko ploščo
Za izdelavo obešalnih mest v betonskih ploščah pri 
opečnatih zgradbah in sanaciji zgradb.

brez izolacije oz. pri izolaciji do 
10 cm

s pločevino za obešanje ES

a ... 60,0 cm
b ... min. 16,0 cm

Vogalna izvedba s pločevino kotnega obešala M

Pločevina kotnega obešala M omogoča boljše obeša-
nje konzolnih odrov M na območju vogalov. S tem ele-
mentom se prepreči »kolizija« pločevin za obešanje ES 
v vogalu.

Demontaža
➤ Odstranite konzolne odre M.

➤ Odvijte ekspresna sidra ali moznike in odstranite 
obešanje.

Dovoljena koristna obtežba: 3,0 kN/m2 
(300 kg/m2)
Razred obremenitve 4 v skladu s standardom EN 
12811-1:2003

A pločevina za obešanje ES
B Doka-ekspresno sidro 16x125mm
C izolacija maks. 10 cm

Minimalna nosilnost za spoje z mozniki (te sile nasto-
pajo istočasno):
natezna sila: Rd≥ 7,5 kN (Fdov.≥ 5,0 kN)
prečna sila: Rd≥ 12,9 kN (Fdov.≥ 8,6 kN)
npr.: Doka-ekspresno sidro 16x125mm
Minimalna karakteristična tlačna trdnost kocke betona 
(fck,cube): 
25 N/mm2 oz. 250 kg/cm2 (beton C20/25)

Upoštevajte navodila za vgradnjo »Doka-eks-
presno sidro 16x125mm«!

Predlog za vgradnjo:
Na območju obešenja opeko izpustite. Demon-
taža se lahko v tem primeru opravi od znotraj.

97
23
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AB

a

b

C

9725-420-01

A pločevina kotnega obešala M
B Doka-ekspresno sidro 16x125mm
C izolacija maks. 5 cm

Minimalna nosilnost za spoje z mozniki (te sile nasto-
pajo istočasno):
natezna sila: Rd≥ 7,5 kN (Fdov.≥ 5,0 kN)
prečna sila: Rd≥ 18,3 kN (Fdov.≥ 12,2 kN)
npr.: Doka-ekspresno sidro 16x125mm
Minimalna karakteristična tlačna trdnost kocke betona 
(fck,cube): 
25 N/mm2 oz. 250 kg/cm2 (beton C20/25)

Upoštevajte navodila za vgradnjo »Doka-eks-
presno sidro 16x125mm«!

Pred nadaljnjimi delovnimi koraki se prepričaj-
te, da so odri že odstranjeni z obešalnih mest.

TR593-200-01

C

B

A
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pri izolaciji oz. obzidavi od 10 do 
30 cm

s profilom za obešanje ES

a ... 113,0 cm
b ... min. 16,0 cm
c ... maks. 30,0 cm

Demontaža
➤ Odstranite konzolne odre M.

➤ Odvijte ekspresna sidra ali moznike in odstranite 
obešanje.

A profil za obešanje ES
B ekspresno sidro 16x125mm
C izolacija
D obzidava

Minimalna nosilnost za spoje z mozniki (te sile nasto-
pajo istočasno):
natezna sila: Rd≥ 7,5 kN (Fdov.≥ 5,0 kN)
prečna sila: Rd≥ 12,9 kN (Fdov.≥ 8,6 kN)
npr.: Doka-ekspresno sidro 16x125mm
Minimalna karakteristična tlačna trdnost kocke betona 
(fck,cube): 
25 N/mm2 oz. 250 kg/cm2 (beton C20/25)

Upoštevajte navodila za vgradnjo »Doka-eks-
presno sidro 16x125mm«!

Predlog za vgradnjo:
Na območju obešenja opeko izpustite. Demon-
taža se lahko v tem primeru opravi od znotraj.

9723-286-01

AB

D

a

c

b
C

9725-421-01

Pred nadaljnjimi delovnimi koraki se prepričaj-
te, da so odri že odstranjeni z obešalnih mest.
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Obešanje v montažnih zgradbah

pri votlih stenskih elementih

Za uporabo konzolnega odra M pri montažnih votlih 
stenskih elementih.

a ... 2490 mm

Podpora elementov

Vijak za votle stene 

➤ Regulacijsko oporo natezno in tlačno trdno sidrajte!

Montaža
➤ Sestavljeno glavo M obesite na konzolo odra M.
➤ Zasučite jo naprej.

➤ pritrdite z mozniki 16mm in zavarujte z vzmetno 
varovalko 3mm (reža ob montaži velikosti do 5 mm 
izravna tolerance).

Ko je sestavljena glava M montirana na konzolni oder 
M, je enota pripravljena za uporabo v votlih stenskih 
elementih.
Načeloma je sestavljeno glavo M na enak način možno 
predhodno montirati na konzolo odra M.

Dovoljena koristna obtežba: 1,5 kN/m2 (150 
kg/m2)
Razred obremenitve 2 v skladu s standardom EN 
12811-1:2003

A sestavljena glava M
B pod odra M 3,00m
C konzola odra M
D regulacijska opora za gotove elemente
E Doka-ekspresno sidro 16x125mm
F vijak za votle stene

Maks. nastopajoča tlačna obremenitev: 
Fk = 6,6 kN (Rd = 9,9 kN)

POZOR
➤ Pazite na zadostno podporo montažnih ele-

mentov!
➤ Konzolnih odrov ne obesite na poškodovane 

votle stenske elemente (vizualna kontrola). 
Pred uporabo sestavljene glave M se posve-
tujte s proizvajalcev montažnih delov, ali 
lahko sprejmejo obremenitev odra (po 
potrebi predvidite dodatno armiranje glede 
na statične zahteve).

➤ Sestavljeno glavo M montirajte le v zgornjem 
obešalnem položaju - kot je prikazano v pri-
meru uporabe.

9723-289-01

a

A

F

B

E

C

D
F

A regulacijska opora za gotove elemente
B vijak za votle stene

TR566-216-04

A

B
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Da se trn za obešanje ob polnjenju votlega stenskega 
elementa ne bi zabetoniral, je treba vgraditi vgradno 
cevko M (izgubljeni del).
➤ Vgradno cevko M nataknite do naslona.

Tako so vsi sistemski deli (kotne premostitve, izrav-
nave itn.) na voljo tudi za gradbišča z montažnimi 
votlimi stenskimi elementi.

Prenos z dvigalom
➤ Pazite na vpenjalna mesta! (Sestavljeno glavo 

vedno priključite na notranje ležeče priključne obro-
če).

pri masivnih montažnih elementih
Ta uporaba je enaka kot standardna uporaba za nor-
malne betonske zgradbe in zidove.
Pri uporabi montažnih elementov je treba iz stroškov-
nega vidika sidrne dele za montažo čevlja za obešanje 
vgraditi že pri izdelavi montažnih elementov.
To obešanje je smiselno zlasti pri masivnih montažnih 
elementih.
Glede potrebnih nosilnosti vgradnih elementov se je 
treba uskladiti s proizvajalcem montažnih elementov v 
odvisnosti od namena uporabe.

a ... 115 mm

Glede vgradnje sidra konzole glejte poglavje »Obeša-
nje v beton«

Podpora elementov

Glede vgradnje sidra konzole glejte poglavje »Obeša-
nje v beton«
➤ Regulacijsko oporo natezno in tlačno trdno sidrajte!

A sestavljena glava M
B Doka-četverna veriga 3,20m
C konzola odra M
D pod odra M 3,00m

TR
56

6-
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9723-287-01

A
B

9723-287-01

C

A

B

D

A sidro konzole 30kN 15,0
B konus za privijačenje 30kN 15,0
C čevelj za obešanje M
D betonski montažni element

A sidro konzole 30kN 15,0
B vezni vijak 15,0
C šesterokotna matica 15,0
D regulacijska opora za gotove elemente

9723-292-01

a

BA

C

D

TR566-216-03

A

B

C

D
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Splošno Informacija za uporabnika Doka-konzolni oder M

SplošnoČelno stransko varovalo
Pri odrih za betoniranje, ki stavbe ne obkrožajo v celoti, 
je potrebno na čelnih straneh predvideti ustrezno stran-
sko varovalo.

s stranskim ograjnim elementom T

Stransko varovalo je sestavljeno iz:
● 1 kosa stranskega ograjnega elementa T
● 1 kosa deske za ograjo min. 5/3 cm (za izgradnjo)
Montaža:
➤ Vpenjalni element zagozdite v oblogo konzolnega 

odra (območje namestitve 4 do 6 cm).
➤ Vstavite vertikalo ograje.
➤ Teleskopsko ograjo izvlecite do želene dolžine in jo 

zavarujte.
➤ Vstavite podnožno zaporo (desko ograje).

s spono varnostne ograje S

Stransko varovalo je sestavljeno iz:
● 2 kosov spone varnostne ograje S
● 3 kosov desk za ograjo minimalno 15/3 cm (za gra-

dnjo)
Montaža:
➤ Spono varnostne ograje zagozdite v oblogo zložljive-

ga odra (območje namestitve 2 do 43 cm).
➤ Deske za ograjo zavarujte z žebljem 28 x 65 na plo-
čevino ograje.

A integrirana teleskopska ograja
B ograjna deska min. 15/3 cm (na strani objekta)
C konzolni oder M

97
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A

C
B

A ograjna deska min. 15/3 cm (na strani objekta)
B spona varnostne ograje S
C konzolni oder M

Prosimo upoštevajte informacijo za uporabnika 
»Spona varnostne ograje S«!
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Varnost na zgradbi

s spono varnostne ograje S
Spona varnostne ograje S omogoča izdelavo zaščite 
pred padcem. Spona varnostne ograje S se razen na 
betonsko ploščo lahko namesti tudi na odre, opažne 
plošče, stenske opaže. Območje namestitve znaša od 
2 do 43,5 cm.

a ... 1,0 m

z zaščitnim ograjnikom 1,10m
Zaščitni ograjnik 1,10 je namenjen izdelavi ograj na 
robu plošče. Glede na stanje zgradbe in trenutne 
pogoje lahko zaščitni ograjnik 1,10m pritrdite na različ-
ne načine brez predelave. 

s spono varnostne ograje T
Spona varnostne ograje T omogoča izdelavo zaščite 
pred padcem. Glede na stanje zgradbe in trenutne 
pogoje lahko spono varnostne ograje T pritrdite na raz-
lične načine brez predelave.

A spona varnostne ograje S
B deska za ograjo

Prosimo upoštevajte informacijo za uporabnika 
»Spona varnostne ograje S«!

a ... 1,0 m

A zaščitni ograjnik 1,10m
B deska za ograjo

Prosimo upoštevajte informacijo za uporabnika 
»Zaščitni ograjnik 1,10m«!

97
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a

A

B

9771-200-01

a

A

B

9430-207-01

A

a ... 1,0 m

A spona varnostne ograje T
B deska za ograjo
C sidro  

(sidro konzole 15,0 - vezni vijak 15,0 – matica s super ploščo 
15,0)

Prosimo upoštevajte informacijo za uporabnika 
»Spona varnostne ograje T«.

9755-205-01

a

A

B
9755-205-02

A

B

C
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Splošno Informacija za uporabnika Doka-konzolni oder M

Transport, zlaganje in skladiščenje

s paleto za konzolo odra M
Ta praktičen pripomoček bistveno olajša transport in 
skladiščenje konzol odra M.
Ena paleta vsebuje 18 konzol odra M.

Za prostorsko varčen transport praznih palet se palete 
lahko sklopijo. 
Potreben prostor za 6 naloženih palet: dolžina 145 cm 
x širina 114 cm x višina 236 cm.

ležeče naložene

Izmenično vstavljene ena v drugo so zavarovane proti 
premikanju.
Pri transportu s tovornjakom jih dodatno zavarujte z 
napenjalnimi trakovi.

Pod odra M 3,00m 
prostorsko varčen in stabilen
Naloženih 18 podov odra M 3,00 m (2 enoti po 
9 kosov).

Opozorilo:
Vedno prestavljajte le enote po 9 kosov podov odra 
hkrati.

Izmenično vstavljene ena v drugo so zavarovane proti 
premikanju.
Pri transportu s tovornjakom jih dodatno zavarujte z 
napenjalnimi trakovi.
V sklopljenem stanju lahko pode odra enostavno tran-
sportirate in skladiščite.

Maks. nosilnost: 600 kg

Upoštevajte navodila za uporabo »Palete za 
konzolo odra M«!

280.0

15
7.

0

9723-202-01

A

A

9723-209-01

☞ Podložne tramove (A) vedno namestite na rob 
transportne enote.

9723-255-01
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Optimalna količina pakiranja omogoča majhen tran-
sportni volumen in dober izkoristek nakladalne površi-
ne tovornjaka.

a ... 240 cm

9723-256-01

a
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Splošno Informacija za uporabnika Doka-konzolni oder M

Načrtovanje opažev s programom Tipos 

Tipos vam pomaga pri še cenejšem 
opaženju
Program Tipos je bil razvit za podporo vašega Doka-
opaženja. Za stensko in stropno opaženje kot tudi za 
odre so vam na voljo orodja, ki jih tudi Doka uporablja 
pri svojem načrtovanju.

Enostavna uporaba, hitri in zane-
sljivi rezultati
Enostavna uporaba programa vam omogoča hitro delo: 
od vnosa tlorisa s tako imenovanim “Schal-Igel®” do 
ročnih popravkov opažne rešitve, zato prihranite veliko 
časa.
Številne vzorčne rešitve iz prakse vam zagotavljajo 
vedno optimalno tehnično in gospodarno rešitev vaše-
ga problema opaženja. To pomeni zanesljivost upo-
rabe in prihrani denar.
S seznami materiala, načrti, pogledi, preseki in per-
spektivami lahko takoj začnete z delom. Izjemni detajli 
načrtov povečujejo zanesljivost uporabe.
Tipos-Doka načrtuje s konzolnimi odri med drugim:
● razdelitev konzolnih odrov
● izravnave
● opaženje vogalov
● ograje
● uporabo odrov z zamikom po višini

Tako natančne so lahko predstave o opažu in odru. Tako v tlorisu kot 
tudi v prostorski predstavi prinaša Tipos-Doka nove prednosti.

Vedno prava količina opaža in doda-
tnega materiala

Avtomatsko sestavljene sezname materiala lahko prenašate v števil-
ne druge programe in tam obdelujete naprej. 
Deli opažev in dodatnega materiala, ki so bili dodani 
naknadno ali morebitne improvizacije na gradbišču, 
povečujejo stroške. Zato ponuja Tipos popolne 
sezname materiala, ki ne puščajo prostora za improvi-
zacije. Z načrtovanjem s programom Tipos se izognete 
stroškom, še preden nastanejo in vaše skladišče lahko 
optimalno izkorišča svoje zaloge.
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Doka-servisna ponudba

Doka-servisna delavnica

Da bo tudi pri naslednji uporabi poskrbljeno za 
optimalno varnost.
Preverjanje, čiščenje in vzdrževanje vaših Doka-delov-
nih in varnostnih odrov za vas z veseljem prevzame 
Doka-servisna delavnica. Kvalificirano osebje in 
posebne naprave zagotavljajo strokovno in cenovno 
ugodno saniranje vaših odrov in opreme.
To vam prinaša prednosti: Vaši delovni in varnostni 
odri so vedno pripravljeni za uporabo, njihova 
življenjska doba pa se podaljša.
Poleg tega pa le z dobro vzdrževanimi odri zagotovite 
zahtevano varnost na vaših gradbiščih.
V servisni delavnici bomo vaše delovne in varnostne 
odre s sodobnimi energetsko varčnimi napravami 
skrbno očistili.
Nato pa bomo preverili, ali so komponente odrov ustre-
zno dimenzionirane in morebiti poškodovane, ter jih po 
potrebi popravili. Poškodovane obloge odra bomo 
popravili ali, če je to potrebno, zamenjali.

Doka- izobraževanje kupcev

Šolanje na področju opaženja se izplača
Opaženje predstavlja velik delež stroškov dela na grad-
bišču. Sodobni opaži prispevajo k racionalnejši gradnji. 
Za opazno povečanje rezultatov je potrebno učinkovito 
povečati celoten potek gradnje.
Ni dovolj le sodoben opaž, potrebno je o njem tudi kaj 
več vedeti. V ta namen vam Doka ponuja pomoč s pro-
grami šolanja. S pridobljenimi znanji lahko vsak pri-
speva svoje k povečanju učinkovitosti in znižanju stro-
škov.
Pri Doka-izobraževanju vas bomo prav tako seznanili z 
varnostno in tehnično optimalno opažno opremo in 
njeno uporabo za povečano varnost pri delu na gradbi-
šču.
Doka-program izobraževanja si zasluži vašo pozor-
nost.
V podjetju Doka vas bomo z veseljem natančnjeje 
informirali o ponudbi Doka-programa izobraževanj.
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Pregled izdelkov Informacija za uporabnika Doka-konzolni oder M

Pregled izdelkovKonzolni oder M

Konzola odra M 33,6 580547000
Bühnenkonsole M

Pod odra M 3,00m 121,7 580548000
Bühnenbelag M 3,00m

Paleta za konzole odra M 74,9 580549000
Palette für Bühnenkonsolen M

Kotna premostitev odra M 1,80m 77,9 580556000
Eckübergang M 1,80m

Kotni pod odra M 64,7 580550000
Eckbühnenbelag M

Ograja vogalnega odra M 25,4 580551000
Eckbühnengeländer M

Vogalna opora odra M 13,3 580552000
Eckbühnenstrebe M

Podporni podaljšek odra M 33,7 580553000
Abstützverlängerung M

Nosilec za obešanje odra M 17,6 580572000
Einhängeträger M

Univerzalni podaljšek ograje M 6,7 580560000
Universal-Geländerverlängerung M

Ograjni stebriček konzole odra M 11,0 580554000
Konsolgeländerholm M

Spona varnostne ograje S 11,5 580470000
Schutzgeländerzwinge S

pocinkana
dolžina: 136 cm
višina: 230 cm

leseni deli z rumenim zaščitnim pre-
mazom
pocinkani jekleni deli
Stanje ob dobavi: zloženo

pocinkana
dolžina: 146 cm
širina: 115 cm
višina: 156 cm
Upoštevajte navodila za uporabo!

leseni deli z rumenim zaščitnim pre-
mazom
pocinkani jekleni deli
Stanje ob dobavi: zloženo

leseni deli z rumenim zaščitnim pre-
mazom
pocinkani jekleni deli
dolžina: 160 cm
širina: 160 cm

pocinkana
dolžina: 177 cm
višina: 123 cm

pocinkana
višina: 232 cm

pocinkana
višina: 338 cm
Stanje ob dobavi: zloženo

pocinkana
višina: 221 cm

pocinkana
višina: 113 cm

pocinkana
višina: 232 cm

pocinkana
višina: 123 - 171 cm
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Informacija za uporabnika Doka-konzolni oder M Pregled izdelkov

Spona varnostne ograje T 12,3 584381000
Schutzgeländerzwinge T

Zaščitni ograjnik 1,10m 5,6 584384000
Schutzgeländer 1,10m

Tulec vijaka 20,0 0,03 584386000
Schraubhülse 20,0

Povezovalna cev 24mm 0,03 584385000
Steckhülse 24mm

Stranski ograjni element T 29,1 580488000
Seitenschutzgeländer T

Zanka za obešanje ES 1,0 580458000
Einhängeschlaufe ES

Pločevina za obešanje ES 9,2 580493000
Aufhängeblech ES

Pločevina kotnega obešala M 19,0 580591000
Eckeinhängeblech M

Profil za obešanje ES 15,3 580596000
Aufhängeprofil ES

Čevelj za obešanje M 4,3 580557000
Aufhängeschuh M

Sidrišče prenašala M 1,2 580558000
Ankerbügel M

Stenski vijak M 1,5 580559000
Wandanker M

Ključ sidrnega vijaka 15,0/20,0 1,9 580594000
Ankerstabschlüssel 15,0/20,0

Konus za privijačenje 30kN 15,0 0,74 581895000
Einschraubkonus 30kN 15,0

Sidro konzole 30kN 15,0 0,45 581896000
Sidro konzole 30kN 15,0 poc. 0,44 581890000
Gesimsanker 30kN 15,0

Konus za pozicioniranje sidra 15,0 0,02 581897000
Nagelkonus 15,0

Sestavljena glava M 7,0 580573000
Fertigteilkopf M

pocinkana
višina: 122 - 155 cm

pocinkana
višina: 134 cm

rumena
dolžina: 20 cm
premer: 3,1 cm

siva
dolžina: 16,5 cm
premer: 2,7 cm

pocinkana
dolžina: 115 - 175 cm
višina: 112 cm

neobdelana
dolžina: 72 cm

pocinkana
dolžina: 68 cm

pocinkana
dolžina: 73 cm

pocinkana
dolžina: 109 cm

pocinkana
širina: 15 cm
višina: 18 cm

pocinkana
širina: 8 cm
višina: 16 cm

pocinkana
dolžina: 80 cm

pocinkana
dolžina: 37 cm
premer: 8 cm

pocinkana
dolžina: 15 cm

dolžina: 7 cm
Upoštevajte navodila za vgradnjo!

črna
dolžina: 7 cm

pocinkana
višina: 55 cm
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Pregled izdelkov Informacija za uporabnika Doka-konzolni oder M

Vgradna cevka M 0,09 580574000
Einbauhülse M

Regulacijska opora 260 za gotove elemente 13,9 588480000
Justierstütze 260 für Fertigteile

Regulacijska opora 340 za gotove elemente 18,2 588296000
Justierstütze 340 für Fertigteile

Regulacijska opora 540 za gotove elemente 33,3 588297000
Justierstütze 540 für Fertigteile

Doka-ekspresno sidro 16x125mm 0,31 588631000
Doka-Expressanker 16x125mm

Doka-vzmetni zatič 16mm 0,009 588633000
Doka-Coil 16mm

Cev odra 48,3mm 1,00m 3,6 682014000
Cev odra 48,3mm 1,50m 5,4 682015000
Cev odra 48,3mm 2,00m 7,2 682016000
Cev odra 48,3mm 2,50m 9,0 682017000
Cev odra 48,3mm 3,00m 10,8 682018000
Cev odra 48,3mm 3,50m 14,0 682019000
Cev odra 48,3mm 4,00m 14,4 682021000
Cev odra 48,3mm 4,50m 18,0 682022000
Cev odra 48,3mm 5,00m 20,0 682023000
Cev odra 48,3mm 5,50m 19,8 682024000
Cev odra 48,3mm 6,00m 21,6 682025000
Cev odra 48,3mm .....m 3,6 682001000
Gerüstrohr 48,3mm

Vrtljiva spojka 48mm 1,5 582560000
Drehkupplung 48mm

Doka-četverna veriga 3,20m 15,0 588620000
Doka-Vierstrangkette 3,20m

Odpenjalni avtomat Fix-De-Fix 3150kg 27,0 586014000
Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

Vilice za prenos odra K/M 194,0 580492000
Bühnen-Umsetzgabel K/M

siva
dolžina: 29 cm

pocinkana
dolžina: 145 - 268 cm

pocinkana
dolžina: 190 - 341 cm

pocinkana
dolžina: 309 - 550 cm

pocinkana
dolžina: 18 cm
Upoštevajte navodila za vgradnjo!

pocinkana
premer: 1,6 cm

pocinkana

pocinkana
vel. ključa: 22 mm

Upoštevajte navodila za uporabo!

Upoštevajte navodila za uporabo!

modro lakirana
dolžina: 205 - 262 cm
širina: 210 cm
Stanje ob dobavi: zloženo
Upoštevajte navodila za uporabo!



št. artikla[kg] št. artikla[kg]

43999723023  - 01/2010  

Informacija za uporabnika Doka-konzolni oder M Pregled izdelkov

Sistem za dostopanje XS

Priključek XS za stenski opaž 20,8 588662000
Anschluss XS Wandschalung

Priključek XS DM/SL-1 11,7 588672000
Anschluss XS DM/SL-1

Sistemska lestev XS 4,40m 33,2 588640000
System-Leiter XS 4,40m

Podaljšek lestve XS 2,30m 19,1 588641000
Leiternverlängerung XS 2,30m

Varovalna zapora XS 4,9 588669000
Sicherungsschranke XS

Hrbtna zaščita XS 1,00m 16,5 588643000
Hrbtna zaščita XS 0,25m 10,5 588670000
Rückenschutz XS

Hrbtna zaščita-izhod XS 17,0 588666000
Rückenschutz-Ausstieg XS

pocinkana
širina: 89 cm
višina: 63 cm

pocinkana
dolžina: 100 cm

pocinkana

pocinkana

pocinkana
dolžina: 80 cm

pocinkana

pocinkana
višina: 132 cm
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Z Doka-konzolnim odrom M
poteka vaše delo hitro in varno.

Doka-konzolni oder M je lahek delovni in lovilni oder, pripravljen za uporabo, za večjo
varnost v gradnji zidov in montažnih delov. Konzolni odri M imajo priznanje EU in izpolnjujejo pogoje norme EN 

12811-1 za delovne odre ter norme DIN 4420 za lovilne odre.
Doka-konzolne odre M lahko najamete, vzamete na lizing ali kupite.

Na voljo v vseh Doka-podružnicah v vaši bližini.
Pokličite nas!

Centralni obrat Doka-skupine Amstetten 

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

Slovenija
Doka Slovenija 
opažna tehnologija d.o.o.
Spodnji Plavž 14d
SI-4270 Jesenice
Tel.: (04) 5834 400
Fax: (04) 5834 404
E-Mail: Slovenija@doka.com
www.doka.si

Dokine-podružnice in generalni zastopniki: 
Alžirija
Bahrajn
Belgija
Bolgarija
Brazilija
Češka Republika
Danska
Egipt
Estonija
Finska
Francija
Grčija
Hrvaška
Iran
Irska

Islandija
Italija
Izrael
Japonska
Jordanija
Južna Afrika
Katar
Kitajska
Koreja
Kuvait
Latvija
Libanon
Litva
Madžarska

Malezija
Maroko
Mehika
Nemčija
Nizozemska
Norveška
Nova Zelandija
Poljska
Portugalska
Romunija
Rusija
Saudska Arabija
Senegal
Singapur

Slovaška
Španija
Srbija
Švedska
Švica
Tajska
Tajvan
Tunizija
Turčija
Ukrajina
Velika Britanija
Vietnam
ZDA
Združeni Arabski Emirati

ISO 9001
Certificirano po
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