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Pagrindiniai darbų saugos nurodymai

Tuo atveju, jeigu informacija apie produktą ski- 
riasi nuo tos, kuri pateikta čia ar tuo atveju, kai 
klojiniai naudojami nestandartinėmis salygomis, 
privalomas papildomas statikos reikalavimų atitiki-
mo patvirtinimo dokumentas ir papildoma klojinių 
montavimo instrukcija.

Ši informacija naudotojui (surinkimo ir naudojimo 
instrukcija) skirtas asmenims, dirbantiems su žemiau 
aprašyta Doka klojinių sistema. Informacijoje pateikti 
duomenys būtini čia aprašytos sistemos surinkimui ir 
naudojimui tik pagal paskirtį.

Visi asmenys, dirbantys su šios sistemos produktu, 
turi susipažinti su šio dokumento medžiaga ir pateikto-
mis saugaus darbo rekomendacijomis.

Žmones, negalinčius perskaityti bei suprasti šios in-
formacijos arba nelengvai tai darančius, privalu instruk-
tuoti ir mokyti.

Klientas privalo užtikrinti: personalo supažindinimą 
su Dokos pateikta informacija, pvz.: Informacija naudo-
tojui, naudojimo ir surinkimo instrukcija, eksploatavimo 
instrukcija, brėžiniais, planais ir t.t.; pastovią ir pasiekia-
mą informaciją statybvietėje.

Šiame dokumente pateiktos iliustracijos tik dali-
nai atspindi tam tikrą montavimo darbų etapą ir ne 
visada išsamiai parodo darbų saugos reikalavimus.

Iliustracijose gali būti neparodyti apsauginiai įtaisai, 
kuriuos užsakovas privalo naudoti pagal galiojančių 
normų reikalavimus.

Klientas privalo užtikrinti, kad šis gaminys bus pa- 
statytas ir išmontuotas, vėl įrengtas ir naudojamas tik 
pagal jo pirminę paskirtį, vadovaujant ir prižiūrint tinka-
mos kvalifikacijos darbuotojams, turintiems atitinkamus 
įgaliojimus.

Šie žmonės negali būti apsvaigę nuo alkoholio, nar- 
kotikų arba medikamentų, įtakojančių jų psichinę būse- 
ną ir darbingumą.

Būtina tikrinti darbų saugą statybvietėje, kur naudo-
jami klojiniai, pvz.: vyksta klojinių montavimas ir išmon-
tavimas, jų perrinkimas, kėlimas kranu ir t.t.

Privalu užtikrinti saugų patekimą į darbo vietą.

Doka gaminiai turi būti naudojami TIK vadovaujantis 
informaciniu Naudotojo vadovu arba kita Doka pateikta 
technine dokumentacija.

Būtina užtikrinti visų elementų stabilumą kiekviena-
me statybų etape.

Privaloma griežtai laikytis praktinių, techninių ins- 
trukcijų, darbų saugos ir informacijos apie leidžiamas 
apkrovas reikalavimų. Šių reikalavimų nesilaikymas 
gali tapti avarijų, susižalojimų ar gedimų priežastimi, 
taip pat gali nulemti didelius materialinius nuostolius.

Klojinių statymo zonoje negali būti atviros ugnies 
šaltinių. Šildymo prietaisų naudojimas galimas tik su 
sąlyga, kad bus laikomąsi reikiamo saugaus atstumo 
iki klojinių.

Dirbant reikia įvertinti meteorologines sąlygas, pvz.: 
slydimo pavojų. Ekstremaliomis sąlygomis būtina im- 
tis papildomų apsaugos priemonių, vengiant įrangos 
kritimo; atsiradus būtinybei - atitinkamai padidinti ap-
tveriamą teritoriją, taip pat imtis papildomų žmonių sau-
gumo priemonių.

Reguliariai tikrinkite sujungimų tvirtumą ir jų funkci-
onavimą.

Būtina patikrinti statybinių operacijų sriegines ir 
pleištines jungtis po ypatingų įvykių, pvz.: po uragano 
ir, esant būtinybei, jas įtempti ar kitaip sutvarkyti.

Techninėje dokumentacijoje ir klojinių panaudojimo 
schemose pateikti būtini saugaus darbo nurodymai su 
šio tipo Dokos klojinių sistema statybvietėje. Bet kokiu 
atveju naudotojas privalo vadovautis vietinėmis sau-
gaus darbo instrukcijomis, esančiomis bendrame pro-
jekte, ir, jeigu reikia, pateikti papildomus arba būtinus 
saugaus darbo nurodymus.

Naudotojas atsakingas už nustatymus, aprašymus, 
pakeitimus ir patikrinimus, įvertinančius pavojus kiek-
vienoje statybvietėje.

Ši dokumentacija yra pagrindas, vertinant charak-
teringas kiekvienos vietinės statybvietės pavojingumo 
sąlygas, ir Informacija naudotojui ruošiančiam objekte 
klojinių naudojimo instrukcijas. Bet jų nekeičia.

Ši informacija naudotojui atitinka bendrus montavi-
mo ir panaudojimo reikalavimus bei gali būti įtraukta į 
specialių montavimo ir panaudojimo reikalavimų sąra-
šą, kuriame atsižvelgiama į konkrečios statybvietės dar-
bų specifiką.

Tolesni darbų saugos nurodymai ir specialūs 
įspėjimai pateikti atskirose pastraipose.

Pavojų įvertinimas

Pastabos šiam dokumentui

Vartotojų grupės Planavimas

Taisyklės, kurių reikia laikytis visuose 
montavimo etapuose
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Surinkimo darbai

Klojinio pastatymas

Betono klojimas

Klojinių nuėmimas

Transportavimas, krovimas ir sandė-
liavimas

Pramoninės saugos reikalavimai

Nurodymai  pagal normą EN 13374

Priežiūra

Naudojami simboliai
Šioje informacijoje naudotojui naudojami šie simboliai:

Kita

Svarbi pastaba
Nesilaikymas gali sąlygoti veikimo sutrikimą
arba gedimą.

Įspėjimas / nurodymas
Nesilaikymas gali tapti rimto susižalojimo
arba gedimo priežastimi.

Instrukcija
Šis simbolis parodo, kad vartotojas turi atlikti
nurodytą veiksmą.

Vizualus patikrinimas
Nurodo vizualaus patikrinimo bei įsitikinimo -
ar atlikti reikiami veiksmai? – būtinybę.

Patarimas
Pabrėžia naudingus praktinius patarimus.

Nuoroda
Nurodo kitus dokumentus.

Prieš naudojimą klientas privalo patikrinti visas 
medžiagas ir įsitikinti jų gera būkle. Draudžiama naudoti 
sugadintas, deformuotas ar pablogėjusios kokybės 
sudėtines dalis, paveiktas korozijos ar puvinio bei joms 
nusidėvėjus.

Surinkimo darbus vykdo tik tinkamos kvalifikacijos 
kliento darbuotojai.

Doka produktai negali būti modifikuojami, bet kokie 
pakeitimai kelia riziką saugumui.

Montuojant Doka sistemas ir elementus, būtina 
įvertinti apkrovų dydį ir jų charakterį.

Nenuimkite klojinių, kol betonas nėra pakankamai 
tvirtas, o atsakingas asmuo nedavė leidimo klojinį 
nuimti!

Nuimdami klojinį, nepažeiskite nei vienos konstruk-
cijos dalies, pastolių, platformų ar, dar tebestovinčių 
savo vietoje, klojinių, stabilumo!

Laikykitės visų  darbo su klojiniais ir pastoliais 
reikalavimų. Be to, naudokite Doka kobinius, tai - 
privalomas reikalavimas.

Mes pasiliekame sau teisę daryti pakeitimus, susiju-
sius su technine pažanga. Jeigu nėra kitų nurodymų, 
visi išmatavimai pateikiami centimetrais.

Naudotinos tiktai originalios Doka atsarginės 
detalės. Remontuoti gali tik gamintojas arba autori-
zuota organizacija.

Kai, neteisingai keliant arba kritus darbininkui ar 
kokiam nors daiktui, šoninio aptvaro detalės buvo 
paveiktos stipraus smūgio iš šono ar viršaus, jos gali 
būti leidžiamos toliau naudoti  tik patikrinus specialis-
tui.

Visuomet laikykitės visų pramoninės saugos 
reikalavimų bei saugos taisyklių, reikalingų pritaikant ar 
panaudojant mūsų produktus šalyje arba/ir regione, 
kuriame dirbate.

Visas sudėtines detales privalu saugiai sandėliuoti 
pagal specialius Doka nurodymus,  pateiktus  atitinka-
muose  šios informacijos naudotojui skyriuose!

Visas nepritvirtintas dalis pašalinkite arba pritvir-
tinkite, kad jos nenukristų!

Neviršykite leistinų šviežio betono mišinio slėgio 
normų. Pernelyg didelis betonavimo greitis perkrauna 
klojinį, atsiranda didesni nuokrypiai bei padidėja lūžio 
rizika.

Ardydami klojinį niekada nenaudokite krano bandy-
dami įveikti betono su klojiniu sukibimą. Naudokite 
tinkamus įrankius, pvz.: medinius pleištus arba specialų 
laužtuvą.

Gali būti pavojinga naudoti mūsų klojinių sistemą 
kartu su kitų gamintojų sistemomis. Todėl, jei Jūs 
ketinate derinti skirtingas sistemas, visų pirma 
prašome pasiteirauti Doka specialistų patarimo.

Įvadas
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Doka paslaugos

Palaikymas visuose projekto etapuose
Doka siūlo platų paslaugų pasirinkimą. Mūsų tikslas: 
padaryti Jūsų statybos projektą kuo sėkmingesnį. 
Kiekvienas projektas — unikalus. Bet visi statybos 
pro- jektai turi vienodą struktūrą, susidedančią iš pen-
kių etapų. Doka žino visus savo klientų reikalavimus ir 
siūlo projektavimo, konsultavimo ir serviso paslaugas, 
efektyviai pagelbėjančias sprendimuose, susijusiuose 
su mūsų klojinių sistemomis kiekviename darbų etape.

Projektavimas

Pagrįsti sprendimai
konsultuojant ekspertams

Teisingų ir tikslių sprendimų suradi-
mas parenkant klojinių sistemas:

Rentabilumas nuo pačios planavi-
mo pradžios dėl:

Efektyvių pasiūlymų sukūrimo 
pagrindas:

palaikymas sprendžiant techninę 
užduotį
atidus pirminės situacijos analiza-
vimas
objektyvus projektavimo rizikos, 
darbų atlikimo ir terminų nesilai-
kymo įvertinimas. 

detalių pasiūlymų sprendimų
būtinos medžiagų atsargos ap-
skaičiavimo
darbų atlikimo ir pridavimo laiko 
suderinimo.

atidus pirminių kainų skaičiavi-
mas
teisingas klojinių sistemos 
parinkimas
optimalus darbų trukmės ap-
skaičiavimas.

Paruošiamųjų darbų optimizavi-
mas
su patikimu partneriu - Doka

Derinami klojinių montavimo 
darbai, kad padidinti darbų efek-
tyvumą
pagrindžiant darbų eigą

Pasiūlymai Paruošiamieji darbai
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Doka paslaugos, užtikrinančios 
skaidrumą ir efektyvumą:

Procesų optimizavimo pagrindas:

klojinių priėmimas baigiantis
nuomai
išmontavimas specialistų jėgomis
efektyvus valymas ir remontas su 
specialia įranga.

Išlaidų ir laiko sąnaudų su-
mažinimas
Ekspertų konsultacijos ir palaiky-
mas nuo pačios pradžios, leidžia 
Jums teisingai pasirinkti duotojo 
projekto klojinių sistemą ir tei-
singą jos panaudojimą.
Teisingas darbų operacijų vyk- 
dymas užtikrina optimalų klojinių 
panaudojimą ir montavimo darbų 
efektyvumą.

Maksimalus darbo vietos sau-
gumas
Konsultavimas ir ekspertų palai-
kymas viso gamybos proceso 
metu užtikrina darbus pagal 
planą bei darbų saugą.
Skaidrumas
Absoliutus skaidrumas nustatant 
paslaugų apimtį ir išlaidas leidžia 
išvengti nereikalingų improvizaci-
jų statybos metu ir netikėtumų 
baigus statybas.
Netiesioginių išlaidų sumaži-
nimas
Ekspertų rekomendacijos spren-
džiant kokybės ir teisingo pro-
dukto panaudojimo klausimus, 
leidžia išvengti medžiagų defektų 
ir minimizuoti nusidėvėjimą.

Jūsų privalumai
konsultuojant ekspertams

tikslus darbo su klojiniais planavi-
mas ir organizavimas
tarptautinė specialistų patirtis 
projektų realizavime
suderinta transportavimo logisti-
ka
palaikymas statybvietėje.

Optimalus resursų panaudoji-
mas
gelbstint Doka specialistams 

Pozityvus darbų užbaigimas
dėl profesionalaus palaikymo

Statybos darbai Baigiamieji statybos darbai
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Iki 2007 m. pabaigos Europoje buvo sukurta serija uni-
fikuotų statybos standartų, Euro kodų (EK). Jie nau- 
dojami Europos Sąjungos teritorijoje, derinant statomų 
objektų projektus, sudarant statybos darbų sutarčių 
specifikacijas, suderintus techninius statybinės produk-
cijos aprašymus.
EK labiausiai ištobulinti statybos standartai.
Dalyje Doka kompanijų EK pradėti naudoti kaip stan-
dartai nuo 2008 m. pabaigos. Tokiu būdu jie keičia DIN 
normas ir tampa Doka standartu skaičiuojant klojinius.
Plačiai paplitusi “σleist. - koncepcija“ (veikiančių įtempių 

Ed

Fd

Fk

γF

Rd

Rk

γm

kmod

Apskaičiuota poveikio rezultato reikšmė.
(E ... poveikio rezultatas; d ... apskaičiuoti vidiniai 
įtempiai) veikiant Fd (VEd, NEd, MEd)
Apskaičiuota poveikio reikšmė
Fd = γF · Fk
(F ... jėga)
Normatyvinė poveikio reikšmė
“faktinė apkrova“, darbinė apkrova
(k ... charakteristika, norma)
pavyzdžiui: nuosavas svoris, laikina apkrova, be-
tono slėgis, vėjas
Apkrovos (poveikio) patikimumo koeficientas 
(priklauso nuo apkrovos; F ... jėga)
pavyzdžiui: dėl nuosavo svorio, laikinos apkrovos, 
betono slėgio, vėjo
Reikšmės pagal standartą EN 12812

Apskaičiuota pasipriešinimo reikšmė
(R ... pasipriešinimas; d ... skaičiavimas)
apskaičiuota skersinio profilio nešančioji geba 
(VRd, NRd, MRd)
Plienas: Rd = Rk/γM Medis: Rd = kmod · Rk/γM 
Normatyvinė pasipriešinimo reikšmė
pavyzdžiui, lenkimo momentas atitinkantis taku-
mo ribą
Medžiagos patikimumo koeficientas
(Priklauso nuo medžagos; M ... medžiaga)
pavyzdžiui plienui arba medienai
reikšmės pagal standartą EN 12812
Modifikacijos faktorius
(tik medienai - įvertinant drėgnumą ir apkrovos 
veikimo trukmę)
pavyzdžiui, klojinių sijoms Doka H20
Reikšmės pagal standartą EN 1995-1-1 ir EN 
13377

Doka dokumentacijoje esanti “leistina 
reikšmė“ (pavyzdžiui: Qleist. = 70 kN) neatit-
inka apskaičiuotos reikšmės (pvz. VRd = 105 
kN)! 

Jokiais būdais nesusipainiokite!
Mūsų dokumentacijoje ir toliau bus nurodo-
mos leistinos reikšmės.

Koeficientų panaudojimas

Saugumo koncepcijų palyginimas (pavyzdys)
σleist.- koncepcija Eurokodai/DIN standartų koncepcija

Įvertinami sekantys patikimumo koeficientai:
γF = 1,5
γM, medis = 1,3
γM, plienas = 1,1
kmod = 0,9
Todėl visos apskaičiuotos reikšmės būtinos skaičia-
vimuose pagal eurokodus gali būti išvestos iš leistinų 
reikšmių.

Kompanijos Doka statybiniai standartai Eurocodes
palyginimas su leistinais) keičiamas Eurokoduose nau-
ja saugumo koncepcija.
Eurokodai palygina poveikį (apkrovas) ir pasipriešinimą 
(nešančioji geba). Ankstesnis leistinų įtempių saugos 
koeficientas dabar išskirtas į atskirus saugos koeficien-
tus.
Patikimumo lygis išlieka toks pats.
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Sistemos aprašymas

Tiltų klojiniai ParaTop – ekonomiškam, 
saugiam konsolinių plokščių formavimui
Tiltų klojiniai ParaTop yra modulinė klojinių siste-
ma naudojama plieno sijų tiltams ir iš anksto sufor-
muotiems gelžbetoninių sijų tiltams. Klojinių staty-
mas ir armatūros montavimas, betonavimas ir išmon-
tavimas gali būti atliekamas nuo tilto konstrukcijos.

Gali būti naudojami ant iš anksto suformuotų gelžbe-
toninių konstrukcijų arba plieninių sijų.
Modulinė konstrukcijos koncepcija palengvina įvai-
riausių konsolinių plokščių įrengimą.

Reikia mažiau įrangos ir darbo, dėl didelio tarpų dia-
pazono tarp konsolių.
Jungtys varžtais greitam, tiksliam montavimui/iš-
ankstiniam montavimui.
Naudoja daugkartinius Top50 sistemos elementus.

Bet kokio tipo konstrukcijos krašto apsauga nuo 
žmogaus kritimo iš aukščio - nuo pastolių vamzdelių 
iki aptvarinių lentų, iki viso ploto aptvėrimo.
Nereikia priėjimo prie klojinių apačios, gali būti mon-
tuojama iš viršaus.
ParaTop padų konstrukcija leidžia greitai pakabinti iš 
anksto surinktas Top50 platformas.

Universalumas

Ekonomiška

Didelis saugumas

Sistemos aprašymas
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A D

C

α ... inkaravimo kampas
41° 45° 55°

ParaTop kūgis 
0,35 m 310 mm 325 mm 360 mm

ParaTop kūgis
0,65 m 500 mm 525 mm 600 mm

α ... inkaravimo kampas 41°  α ... inkaravimo kampas 55°

98054-237-01

b

98054-237-03

b
98054-237-04

a
a

Sistemos apžvalga
Naudojama ant plieninių sijų

B ... maks. plokštės storis

Naudojama ant iš anksto suformuotų gelžbetoninių 
konstrukcijų

Pastaba:
Inkaro ašis matuojama nuo ParaTop pado lenkimo vie-
tos centro.

A ParaTop padas ant plieno (užbetonuojama detalė)
B Varžtas (užbetonuojama detalė)
D 15,0 templės fiksatorius
E Templė 15,0 mm
F Plastikinis vamzdelis 22 mm (užbetonuojama detalė)
G ParaTop sijelė U65 (užbetonuojama detalė)
H ParaTop kūgis
I Galvutė SL-1 15,0
J Šešiakampė veržlė 15,0

A ParaTop padas ant betono (užbetonuojama detalė)
C Inkarinis varžtas (užbetonuojama detalė)
D 15,0 templės fiksatorius
E Templė 15,0 mm
F Plastikinis vamzdelis 22 mm (užbetonuojama detalė)
G ParaTop sijelė U65 (užbetonuojama detalė)
H ParaTop kūgis
I Galvutė SL-1 15,0
J Šešiakampė veržlė 15,0

ParaTop padas leidžia montuoti inkarą 41°-55° kam-
pu. ParaTop kūgiai būna dviejų skirtingų ilgių įvairiems 
plokščių storiams. Maksimalus plokštės storis priklauso 
nuo inkaro kampo.

a ... 113 mm

Sistemos aprašymas
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98054-216-01

A

98054-239-01

B

98054-215-01

V

C

98054-238-01

A

Konstrukcijos projektavimas

Svarbi pastaba:

ATSARGIAI

Ką daryti, jeigu apkrovos centras zonos „A“ 
išorėjeŠis konstrukcijos projektavimas tinka tik 

tada, kai apkrovos centras yra zonoje „A“.
Top50 sistemos elementai (Daugiafunkcės 
rėmsijės WS10, spyriai) ir turėklai turi būti 
projektuojami kiekvienam projektui atskirai.

Paruoškite vertikalią atramą, kuri paremtų Top50 
platformą.
Pasikonsultuokite su atsakingu asmeniu Doka 
Statinių Skaičiavimų Departamente, kad nustaty-
tumėte projekto inkarų apkrovą.

Įmanoma išplėsti zoną „A“ naudojant mažesnį 
inkaro kampą.

Jeigu įmanoma, taip pat paruoškite vertikalią 
atramą ant platformų, kurių apkrovos centras 
yra zonoje „A“. Tai palengvina pagrindinės si-
jos ir Top50 platformos tarpo sumažinimą.

Šios apkrovos situacijos turi būti leidžiamos:

Pastaba:
Mažesnis inkaro kampas lemia didesnes inkaro apkro-
vas.

Yra klojinių pakėlimo rizika nuo stipraus vėjo.

Patikrinkite ar reikia balasto svorio norint 
apsaugoti Top50 platformą nuo audros vėjo.

tik gyvajai apkrovai
pilnai apkrovai
audrų vėjų apkrovai (be gyvos apkrovos)

A Leidžiama apkrovos centro zona

C Vertikali atrama

B Balasto svoris

Sistemos projektavimas
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α ... inkaravimo kampas Koeficientas
41,00° 1,52
42,50° 1,48
43,75° 1,45
45,00° 1,41
46,25° 1,38
47,50° 1,36
48,75° 1,33
50,00° 1,31
51,25° 1,28
52,50° 1,26
53,75° 1,24
55,00° 1,22

98054-204-01

T

Inkaravimo apkrova [kN]
30 35 40 45 50 55 60 65 70

Kreivė  (A)  (B)  (C)  (D)  (E)  (F)  (G)  (H)  (I) 

98054-204-01

V1V2

H
T

Inkarinių jėgų nustatymas

Nustatykite vertikalią apkrovą.
Nustatykite koeficientą kaip inkaravimo kampo funk-
ciją.

T ... leidžiama inkaro apkrova: 70 kN

Priklausomai nuo inkaro apkrovos, naudokite ati-
tinkamą kreivę (A) iki (I) „ParaTop inkaravimo jėgų 
nustatymo diagramose“.

Nustatykite inkaravimo apkrovą. Inkaro apkrova „T“ 
= vertikalios apkrovos x koeficientas.

Nustatykite inkaravimo jėgas H, V2, V1 iš „Inkaravimo 
jėgų nustatymo diagramų“.

Pagrindiniai duomenys:
– kreivė (G) (inkaro apkrova = 60 kN)
– inkaro kampas: 47,5°
Rezultatas:
– H = 41 kN
– V2 = 34 kN
– V1 = 78 kN

Svarbi pastaba:
Konstrukcijos projektavimas pateiktas čia tinka 
tada, jei apkrovos centras yra zonoje „A“ (žr. 
skyrių „Konstrukcijos projektavimas“).

Pastaba:
Kai naudojate varžtus, leidžiama horizontali apkrova 
apribojama iki 45 kN. Būtina išankstinė sąlyga: Elemen-
tas, prie kurio virinami varžtai turi būti pagamintas iš min. 
S 355 klasės plieno.

Jeigu gaunama tarpinė reikšmė, turi būti pasirenkamas 
mažesnio inkaravimo kampo koeficientas.

α ... 41° - 55°

α ... 41° - 55°

Pavyzdys

Sistemos projektavimas
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ParaTop padas H

H [kN]

Inkaravimo kampas °

41 42,5 45 47,5 50 52,5 55

55
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D

E

F

G

H

I

J

201-45089

ParaTop padas V2

V2 [kN]

Inkaravimo kampas °

41 42,5 45 47,5 50 52,5 55

55

50
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20

15
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C

D

E

F

G

H

I

101-45089

ParaTop padas V1

V1 [kN]

Inkaravimo kampas °

41 42,5 45 47,5 50 52,5 55

100
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40

30

A
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D

E

F

G

H

I

001-35089

ParaTop pado inkaravimo jėgų nustatymo 
diagramos

J Leidžiama horizontali apkrova varžtams: maks. 45 kN 
(pvz.: KÖCO RD M24 60 stiprumo klasė 4,8)

Sistemos projektavimas
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Aptvarinis stovas T 1,80m Universalus stovas SK 2,00m

Aptvarinės lentos Pastolių vamzdeliai Aptvarinės lentos Viso ploto aptvė-
        rimas Viso ploto aptvėrimas

D
in

am
in

is
 s

lė
gi

s 
q (z

e)

Aptvarinių lentų plotis:Aptvarinių lentų plotis:
≤ 15 cm ≤ 20 cm ≤ 15 cm ≤ 20 cm

 ≤ 1,1 kN/m2 1,83 m 1,33 m 5,0 m 3,5 m 3,1 m 1,3 m 3,5 m
 ≤ 1,3 kN/m2 1,55 m 1,13 m 5,0 m 3,4 m 2,6 m 1,1 m 3,0 m
 ≤ 1,7 kN/m2 1,18 m 0,86 m 5,0 m 2,6 m 2,0 m 0,8 m 2,3 m

10-032-45089

A

E 10-432-45089

B

E

10-332-45089

B

E

10-532-45089

B

E

10-632-45089

C

E D

Daugiafunkcinė rėmsijė 
WS 10 su Kampine 

sujungimo plokštele SK

Maks. tarpai tarp stačių aptvarinių stovų

A Aptvarinis stovas T 1,80 m
B Universalus stovas SK 2,00 m
C Daugiafunkcė rėmsijė WS10 Top50 2,25 m
D Kampinė sujungimo plokštelė SK
E Jungiamasis kaištis 10 cm + Spyruoklinis kaištis 5 mm

Montavimo instrukcijos
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98054-223-01

y x

a

A

B

C

98054-215-01

C

98054-251-01

D

E

98054-223-02

BC

DE

98054-222-01

98054-241-01

b

Išankstinis Top50 platformos montavimas
Padėkite daugiafunkces rėmsijes WS10 vienodais 
tarpais.

Sumontuokite Doka sijas H20 ir medines lentas prie 
Daugiafunkcių rėmsijų WS10.

Pritvirtinkite klojinių plokštes prie Doka sijų su uni-
versaliais medvaržčiais 6x60.

Patikrinkite klojinių plokštes, kad jos būtų 
tinkamai pritvirtintos!

Plokštėmis dengta vieta turi būti truputį trum-
pesnė nei platformos plotis. Tarpas tarp dviejų 
Top50 platformų vėliau gali būti užtaisytas su 
tarpine plokšte.

b ... apie 100 mm

Naudokite medinę lentą, kad pritaikytumėte Top50 
platformą prie plieninės sijos.

Doka H16 sijos taip pat gali būti panaudojamos.

A Daugiafunkcė rėmsijė WS10 Top50
B Doka sija H20
C Medinė lenta

B Doka sija H20
C Medinė lenta
D Sijų spyna H20
E Sijų spyna

C Medinė lenta

D Doka sija H16
E Poveržlė 5 mm

a ... tarpai tarp centrų (nuokrypis maks. ± 5 mm)
x = y ... įstrižainės (nuokrypis maks. ± 10 mm)

Sistemos projektavimas
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98054-233-02

F

G G

98054-221-01

98054-220-01

H
I

JK

98054-231-01

L

M
N

O

Pritvirtinkite universalius stovus prie universalių 
rėmsijų WS10 su jungiamaisiais kaiščiais 10 cm ir 
užfiksuokite juos su spyruokliniais kaiščiais 5 mm.

Uždėkite Top50 platformą ant laikino parėmimo.
Pritvirtinkite rėmsijų sujungėją prie vertikalios dau-
giafunkcės rėmsijės WS10 su jungiamaisiais kaišči-
ais 10 cm ir užfiksuokite juos su spyruokliniais 
kaiščiais 5 mm.
Pritvirtinkite spyrius prie daugiafunkcių rėmsijų 
WS10 su jungiamaisiais kaiščiais 10 cm ir užfik-
suokite juos su spyruokliniais kaiščiais.
Sureguliuokite spyrį iki nurodyto ilgio montavimo 
plane.
Sumontuokite Doka sijas H20 prie vertikalių dau-
giafunkcių rėmsijų WS10.

Apriškite vertikalias daugiafunkces rėmsijes pastolių 
vamzdeliais vertikaliai ir įstrižai.

Tarpai tarp prisukamų movų ir šarnyrinių movų: maks. 
160 mm.

Pritvirtinkite aptvarines lentas prie universalių stovų 
SK 2,00 m.

F Universalus stovas SK 2,00 m
G Jungiamasis kaištis 10 cm + Spyruoklinis kaištis 5 mm

H Daugiafunkcė rėmsijė WS10 Top50
I Rėmsijų sujungėjas FF20/50 Z
J Spyris T7
K Doka sija H20

L Pastolių vamzdelis 48,3 mm (horizontalus)
M Prisukama mova 48 mm 50
N Pastolių vamzdelis 48,3 mm (įstrižas)
O Šarnyrinė mova 48 mm

Montavimo instrukcijos
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98054-219-02

PQ

98054-240-01

P

Q

98054-215-02

T

R

b

c a

98054-224-02

c

S

T

U
V

Pilnai įsukite templę į templės fiksatorių.
Pritvirtinkite templės fiksatorių prie daugiafunkcės 
rėmsijės su jungiamuoju kaiščiu 10 cm ir užfik-
suokite jį su spyruokliniu kaiščiu 5 mm (pozicijoje, 
nurodytoje montavimo plane).

Atpjaukite reikiamo ilgio plastikinį vamzdelį montavi-
mo brėžiniuose nurodytu kampu.
ParaTop kūgis pragręžiamas iki 45 mm ilgio, kad 
būtų galima įkišti plastikinį vamzdelį.
Plastikinis vamzdelis turi liesti išgręžtos skylės 
dugną, kad kitas jo galas tvirtai remtųsi į plokštę 
montavimo metu.
Uždėkite plastikinį vamzdelį ant templės.

Uždėkite ParaTop sijelę ant templės.
Uždėkite ParaTop kūgį ant templės.
Prisukite galvutę SL-1 ir šešiakampę veržlę ant tem-
plės.

Templė turi atsiremti į jungiamąjį kaištį.

P 15,0 templės fiksatorius
Q Templė 15,0 mm

R Plastikinis vamzdelis 22 mm
T ParaTop kūgis 0,35 m

S ParaTop sijelė U65 (užbetonuojama detalė)
T ParaTop kūgis 0,35 m
U Galvutė SL-1 15,0
V Šešiakampė veržlė 15,0

a, b ... priklauso nuo projekto
c ... 45 mm

c ... min. 120 mm

Montavimo instrukcijos
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98054-204-01

A

B

a

b

c

Inkaravimas ant konstrukcijų

A ParaTop padas ant plieno
B Varžtas (pvz.: KÖCO RD M24 60 stiprio klasė 4,8, Gam-
inio Nr. 003-0524-011)

Naudojamas ant plieninių sijų
„ParaTop padai ant plieno“ naudojami Top50 platformų 
pakabinimui ant plieninių sijų.

Reikiamos tvirtinimo medžiagos (užbetonuojamos de-
talės):

Kad pritvirtintumėte ParaTop padus prie plieninių sijų 
reikia varžtų. Idealiausia būtų, kad tie varžtai būtų 
gamintojo privirinti prie plieninių konstrukcijų kartu su 
poveržle ir veržle. Tai pagreitina darbo procesą statyb-
vietėje. Pastaba:

Naudokite varžtus tik M24 dydžio.
Minimalus ilgis: 60 mm
Kad tinkamai pritvirtintumėte varžtą reikalinga kera-
mikinė mova, kuri sunaudojama virinimo metu. (Ji pri-
dedama gamintojų prie varžtų KÖCO RD M24 60),
Detalesnės informacijos apie varžtų tvirtinimą prie 
plieninės konstrukcijos teiraukitės Tiltų Konstrukcijų 
Konstultacijų Centre.

Pastaba:
Iš principo, įmanoma privirinti ParaTop padus ant plieno 
tiesiai prie sijos (pvz.: jeigu varžtas negali atlaikyti ap-
krovos).
ParaTop padų plieno klasė: S355

Laikykitės visų standartų ir nurodymų virin-
dami statybvietėje!

Tiesioginis ParaTop pado ant plieno virinimas

ATSARGIAI

Apkrovų uždėjimas perkelia apkrovas į statinį ir visos 
konstrukcijos stabilumas turi būti patvirtintas kons-
trukcijos projektuotojo.

Suplanuokite tai ir pristatymo laikus pakankamai iš 
anksto.

Tais atvejais, aptarkite montavimą su Doka techno-
logu.

Pritvirtinkite ParaTop plieninį padą ant varžto.

Svarbi pastaba:
Nesupainiokite ParaTop pado ant plieno su 
ParaTop padu ant betono.

tarpas tarp inkaro plokštelės ir plieninės si-
jos
inkarinėje plokštelėje yra 26 mm skers-
mens skylė

Poveržlė 24
Šešiakampė veržlė M24

Atskirai nustatykite reikiamą varžtų apkrovą 
kiekvienam projektui! Laikykitės gamintojo nuro-
dytų tvirtinimo instrukcijų.

Išskirtinės ParaTop pado ant plieno savybės:

a ... 175 mm
b ... 24 mm
c ... min. 60 mm

Kaip pritvirtinti:

Būtinos išankstinės sąlygos

Montavimo instrukcijos
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98054-205-01

a

b

A

B

Naudojamas ant gelžbetoninių sijų
Pritvirtinkite su inkaru ParaTop padą ant betono prie 
gelžbetoninės sijos.ParaTop padai ant betono naudojami Top50 platformų 

pakabinimui ant gelžbetoninių sijų.

Apkrovų uždėjimas perkelia apkrovas į konstrukciją 
ir visos konstrukcijos stabilumas turi būti patvirtintas 
konstrukcijos projektuotojo.

Svarbi pastaba:
nesupainiokite ParaTop pado ant betono su 
ParaTop padu ant plieno!

Nustatykite reikiamą inkarinių varžtų laikomąją galią 
kiekvienam projektui! Laikykitės gamintojo pridedamų 
tvirtinimo instrukcijų.

Pastaba:
Inkarinio varžto skersmuo yra 20 mm.
Kadangi inkarinio varžto laikomi galia ant gelžbetoninės 
sijos yra mažesnė, nei privirinto varžto ant plieninės si-
jos, pakabinimo taško laikomoji galia taip pat mažesnė.

Išskirtinės ParaTop betoninio pado savybės:
inkaravimo plokštelė remiasi tiesiai į betoną
22 mm skersmens skylė inkarinėje plokštelė-
je

Kaip pritvirtinti:

A ParaTop padas ant betono
B Inkarinis varžtas (pvz.: Hilti HIT-HY 150 cheminis inkaras 
+ HAS-E (8,8) – M20 inkarinis varžtas arba Fischer RG 
M20x330 E (8,8))

a ... 175 mm
b ... 20 mm

Montavimo instrukcijos
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98054-243-01

a

A

B

98054-244-01

a

A

C

D

B

A ParaTop padas ant betono (privirintas prie inkaravimo 
plokštelės)
B Inkarinė plokštelė (pvz.: Peikko tvirtinimo plokštelė: 
200x200x20 mm, S355 3xJPL varžtai 16x150 mm)

A ParaTop padas ant betono (privirintas prie inkarinės 
plokštelės)
B Speciali inkarinė plokštelė su:
 C Armatūra
 D Varžtas

Naudojamas ant CIP betono
Ant suskilusio vidutinio stiprumo betono, ParaTop padą 
rekomenduotina tvirtinti prie nurodytų tvirtinimo taškų. 
Yra keli galimi tvirtinimo taškų paruošimo būdai. Nau-
dojamas būdas turi būti suderintas su klientu/projektuo-
toju kur įmanoma prieš projekto patvirtinimą, nes meto-
das tiesiogiai paveiks galimus atstumus tarp konsolių.

Inkarinės plokštelės vieta gali skirtis priklausomai nuo 
individualių projekto reikalabimų.

Inkarinės plokštelės vieta priklauso nuo individualių 
projekto reikalavimų.

Projekto skaičiavimai inkarinei plokštelei atliekami 
inkarinės plokštelės gamintojo!
Laikykitės gamintojo pridedamų tvirtinimo instrukcijų.

Projekto skaičiavimai inkarinei plokštelei atliekami 
inkarinės plokštelės gamintojo!
Laikykitės gamintojo pridedamų tvirtinimo instrukcijų.

2 Variantas: Tvirtinamas su inkarine plokštele 
su armatūra (tik dideliems elementams)

1 Variantas: Pritvirtintas su įprasta inkarine 
plokštele

Montavimo instrukcijos
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98054-242-01

A A

Pasiruošimas

A Apsauga nuo nuslydimo kėlimo stropams

Top50 platformos tvirtinimas prie padų
Tilto klojinių ParaTop sistemos modulinė konstrukcija 
reiškia, kad įmanomos įvairios kombinacijos.

Priklausomai nuo projekto, konstrukcija gali labai skirtis 
nuo pagrindinės aprašytos čia.

Svarbi pastaba:

Svarbi pastaba:
Šiais atvejais, Jūs turėtumėte aptarti montavimą su 
Doka technologu.
Tiksliai laikykitės montavimo plano.

Pritvirtinkite Top50 platformą prie krano su 4 kėlimo 
kobiniais.
Pritvirtinkite kėlimo kobinius, kad jie nenuslystų.

Reikalingas kietas, tvirtas ir plokščias pa-
viršius!
Paruoškite pakankamai didelę montavimo 
vietą.
Atraminių vamzdelių movų sukimo momen-
tas: 50 Nm
Montavimo ir išmontavimo metu ant tiltų klo-
jinių ParaTop ant konstrukcijos, darbuotojai 
būtinai turi naudoti apsaugą nuo kritimo iš 
aukščio (pvz.: Doka asmeninę apsaugą nuo 
kritimo iš aukščio).

Prieš kėlimą: Pašalinkite visus nepritvirtintus 
daiktus nuo klojinių arba juos pritvirtinkite.

„Žmonių perkėlimas“ yra draudžiamas!
Naudokite kėlimo kobinius su pakankama 
keliamąja galia.
Kėlimo kobinius galima tvirtinti tik tada, jei 
Doka sijų konstrukcija pakankamai toli nuo 
plokštėmis dengtos vietos.

Pagrindinės perkėlimo instrukcijos

Montavimas prie konstrukcijos:

Montavimo instrukcijos
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98054-247-01

98054-228-01

B

C

1

2

98054-228-02

a

98054-213-02

D

B ParaTop sijelė U65
C ParaTop padas ant plieno

D Galvutė SL-1 15,0

Užkelkite Top50 platformą ant ParaTop padų.

Pakelkite sijelę ir įtvirtinkite ją pade. Galvutė SL-1 atlieka šias funkcijas:

Jeigu šių funkcijų nereikia, galvutė SL-1 15,0 
gali būti pakeista šešiakampe veržle.

milimetrinius reguliavimus
sumažina apkrovą ant Top50 platformos

Nesulenkite templių.
Sijelė turi paprastai įsitvirtinti pade.

Prisukite galvutę SL-1 kartu pilnai, ranka.
Visas ilgis a = 90 mm

Pritvirtinkite antrą inkarą prie klojinio tuo pačiu būdu.

Atkabinkite kėlimo grandinę nuo Top50 platformos.

Pastaba:
Būtina sumažinti konsolių apkrovą, jeigu kelio bor-
tai turi būti suformuoti ant gembinės plokštės antru 
pylimu ir konsolės nebuvo apskaičiuotos visam beto-
navimo plotui.

Pritvirtinkite galvutę su 30 dydžio raktu, kad pri-
artintumėte Top50 platformą prie konstrukcijos.

Montavimo instrukcijos
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98054-213-0

98054-218-03

E

98054-218-04

Kai niveliuojate ir reguliuojate, laikykite templę su 
templių raktu, kad išvengtumėte jos pasisukimo.
Užtvirtinkite galvutę SL-1 su šešiakampe veržle.
Padarykite spalvotą žymę ant templės. Tai supa-
prastina patikrinimą ar inkaravimo elementai pritvir-
tinti teisingai. Nuimkite balastą nuo klojinio konstrukcijos, jei to 

reikia dėl statinių priežasčių.
Betonuokite nuo vidurio link išorės

Kai tik betonas pakankamai stiprus, kad būtų 
galima ant jo vaikščioti: 
Pasukite inkaravimo kūgius pagal laikrodžio ro-
dyklę apie 90°, kad būtų lengviau jį ištraukti, kai 
klojiniai išmontuojami.

Atsižvelgdami į spalvotą žymę, patikrinkite, ar 
inkaravimo elementai tinkamai pritvirtinti.

Uždėkite nuimamą movą K ant galvutės SL-1, 
kad apsaugotume nuo ištepimo.

Įdėkite tarpines plokštes tarp Top50 platformų ir, jei 
reikia, pritvirtinkite su vinimis.
Jeigu reikia, uždėkite balastinius svorius ant Top50 
platformų, kad išvengtumėte jų pasikėlimo.
Sumontuokite klojinių uždorius.
Padenkite klojinių plokštes ir kūgius klojinių tepalu.

Sumontuokite armatūrą.

Tikslus Top50 platformos reguliavimas:
Prisukite galvutę su 41 dydžio raktu, kad 
įtemptumėte templę. Tai darydami, laikykite 
galvutės vidų su 30 dydžio veržliarakčiu, kad 
išvengtumėte jos pasisukimo. 1 apsukimas = 
1,5 mm.
Tempimo atstumas maks. 20 mm.

Betonavimas

Montavimo instrukcijos
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9210-200-01

A

B

98054-250-02

DE C

98054-250-01

98054-220-01

Išmontavimas

A Transportavimo gembė DF 1 t
B Transportavimo šakės DF 1t/0,901 m

C Medinis tašas
D Doka sija H20
E Sijų apkaba 8 + Sijų apkabos 8 apsauginė plokštelė

Top50 platforma išmontuojama naudojant transportavi-
mo šakes.

Užkabinkite Top50 platformą su transportavimo 
šakėmis.

Atlaisvinkite veržlę ir galvutę SL-1 ir išsukite nuo 
templės. Top50 platforma dabar yra ant transpor-
tavimo šakių.

Ištraukite templę su templių raktu.
Nukelkite klojinio konstrukciją su transportavimo 
šakėmis ir padėkite ant laikino parėmimo.

Ištraukite kūgį iš betono.
Likusi išmontavimo dalis atliekama ant žemes, at-
virkštine tvarka.

Svarbi pastaba:
Atlaisvinant veržles, užtvirtinkite templę su 
templių raktu.

Laikykitės nurodymų, pateiktų ‘Transportavimo 
šakių DF’ naudojimo instrukcijose.

Laikykitės nurodymų pateiktų konkretaus pro-
jekto naudojimo instrukcijų praplėstoms trans-
portavimo šakėms.

Praplėskite šakes, kad apsaugotumėte Top50 plat-
formą nuo nuvirtimo.

Šakių praplėtimas priklauso nuo vidinių tarpų tarp kon-
solių, todėl jis skirtingas kiekvienam projektui.

Pagrindinės pastabos
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98054-227-01

AB C

98054-227-04

AB C

D

98054-227-05

AB E

98054-227-03

AB E

Projektavimo variantai

A ParaTop sijelė U65 (užbetonuojama detalė)
B ParaTop kūgis 0,35 m
C ParaTop padas ant plieno (užbetonuojama detalė)

A ParaTop sijelė U65 (užbetonuojama detalė)
B ParaTop kūgis 0,35 m
C ParaTop padas ant betono (užbetonuojama detalė)

A ParaTop sijelė U65 (užbetonuojama detalė)
B ParaTop kūgis 0,35 m
C ParaTop padas ant plieno (užbetonuojama detalė)
D Tilto aptvaras (gaminys)

A ParaTop sijelė U65 (užbetonuojama detalė)
B ParaTop kūgis 0,35 m
C ParaTop padas ant betono (užbetonuojama detalė)

Naudojant ant plieninių sijų Naudojant ant gelžbetoninių sijų

Svarbi pastaba:
Kai kuriami detalūs galutiniai plieninių tiltų 
brėžiniai, atkreipkite dėmesį į vietas, kuriose 
gali iškilti kliūčių:

vertikalūs skersiniai parėmimai tarp viršuti-
nių ir apatinių standumo briaunų
varžtai standumo briaunų viršuje (jeigu jų 
pozicija negali būti pakeista)
skirtingi standumo briaunų pločiai ir storiai

Naudojant ant gelžbetoninių sijų

Išmontavimas
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A

B
E

C

D

10-252-45089

H

G
F

30-252-45089

98054-254-02

A

B

C

D

E

A ParaTop sijelė U65 (užbetonuojama detalė)
B ParaTop kūgis 0,65 m
C ParaTop padas ant plieno (užbetonuojama detalė)
D 15,0 templės fiksatorius
E ParaTop kūgis 0,35 kaip pozicionavimo taškas klojinio 
nuleidimui su rankiniu keltuvu arba gerve (pasirinktinai)

F Rankinis keltuvas (objekto)
G WS10 rėmas (ant ratukų)
H Ratukas SL-1 D 200x50

A ParaTop sijelė U65 (užbetonuojama detalė)
B ParaTop kūgis 0,35 m
C ParaTop specialus padas (užbetonuojama detalė)
D Templės fiksatorius NG
E ParaTop kūgis 0,65 m kaip pozicionavimo taškas klojinio 
nuleidimui su rankiniu keltuvu arba gerve (pasirinktinai)

Naudojant tarp 2 plieninių sijų

Naudojant tarp 2 sijų

Situacija po betonavimo

Klojinio nuėmimas

Pagrindinės pastabos
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A

B

E
C D

98054-246-01

98054-249-01

A B
C

D

F G

98054-248-01

A

C

D

98054-248-02

A

C D

A ParaTop padas ant betono (užbetonuojama detalė)
B Inkaravimo plokštelė
C Inkaravimo padas (elementas pagamintas pagal užsaky-
mą)
D Daugiafunkcė rėmsijė
E Inkaravimo padas (elementas pagamintas pagal užsaky-
mą)
F Inkaravimo plokštuma
G Konsolės plokštuma

A ParaTop padas ant plieno (užbetonuojama detalė)
C Inkaravimo padas (elementas pagamintas pagal užsaky-
mą)
D Daugiafunkcė rėmsijė

Pakabintos konsolės nuo 2 pakabinamų 
padų
Ant tiltų su ilgomis gembėmis, dėl didelių apkrovų reikia 
naudoti 2 pakabinamus padus konsolei.

Plieninių konstrukcijų tiltas su priėjimo viadukais ir 
arkinėmis arba vantinėmis zonomis:

Tiltų vežimėliai pakraščių zonų formavimui
Tiltų klojiniai ParaTop arkinėse arba vantinėse zo-
nose

Tiltas, betonuojamas vietoje:
Gembės inkaravimo taškas tipinėje zonoje
Tiltų klojiniai ParaTop tauro zonoje

Pavyzdžiai

Inkaravimo taškai (schematinis vaizdas iš viršaus)

Pagrindinės pastabos
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10-002-13089

a

geprüfte
Sicherheit

10-602-6579

a

geprüfte
Sicherheit

10-502-5579

a

geprüfte
Sicherheit

10-002-1779

a

geprüfte
Sicherheit

Krašto aptvėrimas

Aptvarinis stovas XP 1,20 m

Aptvarinis stovas S

Aptvarinis stovas 1,10 m

Aptvarinis stovas 1,10 m

Pritvirtintas su prisukamu padu XP, aptvarine spyna,
aptvarinio stovo padu arba turėklo padu XP
Apsauginės grotelės, aptvarinės lentos arba pastolių
vamzdeliai gali būti naudojami kaip apsauginis bar-
jeras.

Pritvirtintas su integruota spyna
Aptvarinės lentos arba pastolių vamzdeliai gali būti 
naudojami kaip apsauginis barjeras.

Laikykitės nurodymų, pateiktų “Plokštės kraštų 
apsaugos sistema XP” Informacija naudotojui!

Laikykitės nurodymų, pateiktų “Aptvarinis sto-
vas S” Informacija naudotojui!

Laikykitės nurodymų, pateiktų “Aptvarinis sto-
vas 1,10 m” Informacija naudotojui!

Laikykitės nurodymų, pateiktų “Aptvarinis sto-
vas 1,10 m” Informacija naudotojui!

Pritvirtintas įsukamoje movoje 20,0 arba pritvir-
tinamoje movoje 24 mm
Aptvarinės lentos arba pastolių vamzdeliai gali būti 
naudojami kaip apsauginis barjeras.

Tvirtinamas sraigtinėje įvorėje 20,0 arba nuimamoje 
movoje 24 mm
Aptvarinės lentos arba pastolių vamzdeliai gali būti 
naudojami kaip apsauginis barjeras

a ... > 1.00 m

a ... > 1.00 m

a ... > 1.00 m

a ... > 1.00 m

Pagrindinės pastabos
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Išorėje (statybvietėje) Viduje
Paviršiaus nuolydis iki 3% Paviršiaus nuolydis iki 1 %

52
Negalima krauti tuščių padėklų
             vieno ant kito!

9234-203-01

Transportavimas, krovimas ir sandėliavimas

Universalioje taroje, kaip dėžėse, sandėliavimo 
padėkluose ir tinklinės transportavimo dėžėse ele-
mentai laikomi savo vietoje statybvietėje, minimizuoja 
laiką ieškant reikiamų elementų 

Pasinaudokite Doka universalios taros privalu-
mais statybvietėje.

Doka tinklinė transportavimo dėžė 
1,70x0,80 m

Sandėliavimo ir transportavimo įrenginiai smulkiems 
daiktams:

Viena iš Doka tinklinės transportavimo dėžės sienelių 
gali būti atidaryta, kad palengvintų pakrovimą ir iškro-
vimą.

Įvairių elementų stirtos, kurių svoris skirtin-
gas, turi būti kraunamos dedant leng-
vesnius ant sunkesnių!

Duomenų lentelė turi būti vietoje ir aiškiai 
įskaitoma

Maks. apkrova: 700 kg
Leidžiama pridėtoji apkrova: 3150 kg

Tinkamos transporto priemonės:

Tvirta
Galima krauti į stirtas

Kranas
Autopakrovėjas
Padėklų krovimo įrenginys

Maks. sukrautų dėžių skaičius

Doka tinklinės transportavimo dėžių 1,70x0,80 
m naudojimas kaip sandėliavimo vienetų

Doka transportavimo dėžių naudojimas 
1,70x0,80 m kaip transporto priemonės

Šakės gali būti įkištos arba plačiojoje arba siaurojoje 
konteinerio pusėje.

Kelkite dėžes tik tada, kai jų sienelės uždary-
tos!

Įvairių elementų stirtos gali būti keliamos po 
vieną vienu metu.
Naudokite tinkamą kėlimo kobinį (Neviršy-
kite leistinos apkrovos). Pvz.: Doka 4 dalių 
kobinys 3,20 m.
Maks. kampas β 30°!

Kėlimas kranu

Pervežimas su autopakrovėju arba su padėklų 
krovimo įtaisu

Pagrindinės pastabos
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Doka transportavimo dėžė
1,20 x 0,80 m, cink.

Ideali dėžė visoms smulkioms detalėms:

Tinkamos perkėlimo priemonės:

Doka transportavimo dėžės pertvaros
Skirtingos detalės transportavimo dėžėje gali būti
atskirtos transportavimo dėžės pertvaromis,
1,20 m arba 0,80 m ilgio.

Maks. apkrova: 1500 kg

A Pertvaros fiksatorius

Transportavimo
dėžės pertvaros Išilgai Skersai

1.20 m maks. 3 pertvaros
maks. 3 pertvaros0.80 m

–
–

20-002-557rT

A

Tr755-200-04 Tr755-200-05

Išorėje (statybvietėje) Viduje
Paviršiaus nuolydis iki 3% Paviršiaus nuolydis iki 1%

63

9206-202-01

Įvairių elementų stirtos, kurių svoris skirtin-
gas, turi būti kraunamos dedant leng-
vesnius ant sunkesnių!

Duomenų lentelė turi būti vietoje ir aiškiai 
įskaitoma

Tvirta
Galima krauti į stirtas

Kranas
Autopakrovėjas
Padėklų krovimo įrenginys

Negalima krauti tuščių padėklų 
vieno ant kito!

Doka transportavimo dėžės naudojimas kaip 
sandėliavimo vieneto

Doka transportavimo dėžės naudojimas kaip 
transportavimo vieneto

Galimi dėžės padalijimo būdai

Maks. sukrautų dėžių skaičius

Įvairių elementų stirtos gali būti keliamos po 
vieną vienu metu.
Naudokite tinkamą kėlimo kobinį (Neviršy-
kite leistinos apkrovos). Pvz.: Doka 4 dalių 
kobinys 3,20 m.
Maks. kobinio kampas β 30°!

Kėlimas kranu

Šakės gali būti įkištos arba plačiojoje arba siaurojoje 
konteinerio pusėje.

Pervežimas su autopakrovėju arba su padėklų 
krovimo įtaisu

Leidžiama pridėtoji apkrova: 7900 kg

Pagrindinės pastabos
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Doka sandėliavimo padėklas
1,55 x 0,85 m ir 1,20 x 0,80 m 

Tinkamos perkėlimo priemonės:

Maks. apkrova: 1100 kg

62

a

92815-224-01

a
= =

Sandėliavimo ir transportavimo įrenginiai ilgiems daik-
tams

Tvirtas
Galima krauti į stirtas

Kranas
Autopakrovėjas
Padėklų krovimo įrenginys

Pritvirtinami ratukai B paverčia padėklą į greitą ir 
manevringą transporto vežimėlį.

Laikykitės nurodymų, pateiktų “Pritvirtinami 
ratukai B” Darbo instrukcijose!

Doka sandėliavimo padėklo naudojimas kaip 
transporto priemonės

Doka sandėliavimo padėklo naudojimas kaip 
sandėliavimo vieneto

Įvairių elementų stirtos, kurių svoris skirtin-
gas, turi būti kraunamos dedant leng-
vesnius ant sunkesnių!

Duomenų lentelė turi būti vietoje ir aiškiai 
įskaitoma

Leidžiama pridėtoji apkrova: 5900 kg

Kraukite daiktus centruodami.
Pritvirtinkite krovinį prie sandėliavimo padė-
klo, kad jis neišslystų ar neapvirstų.

Kaip naudoti pritvirtinamų ratukų rinki-
nį:
Visada užtraukite stabdį, kai konteineris 
stovi vietoje.
Kai Doka padėklai yra kraunami, apati-
nis padėklas negali būti su pritvirtintais 
ratukais.

Išorėje (statybvietėje)
Paviršiaus nuolydis iki 3 %

Negalima krauti tuščių padėklų 
vieną ant kito!

Viduje
Paviršiaus nuolydis iki 1 %

Doka sandėliavimo padėklas 1,55x 0,85 m maks. 4,0 m
Doka sandėliavimo padėklas 1,20x 0,80 m maks. 3,0 m

Įvairių elementų stirtos gali būti keliamos po 
vieną vienu metu.
Naudokite tinkamą kėlimo kobinį (Neviršy-
kite leistinos apkrovos). Pvz.: Doka 4 dalių 
kobinys 3,20 m.
Kraukite elementus centruodami.
Pritvirtinkite krovinį prie padėklo, kad jis 
neišslystų ar neiškristų.
Kai keliate padėklus su pritvirtintais ratukais 
B, laikykitės nurodymų, pateiktų Darbo in-
strukcijose.

Maks. kampas β 30°!

Kėlimas kranu

Pervežimas su autopakrovėju arba su padėklų 
krovimo įtaisu

Maks. sukrautų dėžių skaičius

Pagrindinės pastabos
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63

92816-206-01

Doka detalių dėžė

Pritvirtinami ratukai B

Doka detalių dėžės naudojimas kaip transpor-
to priemonės

Įvairių elementų stirtos gali būti keliamos po 
vieną vienu metu.
Naudokite tinkamą kėlimo kobinį (Neviršy-
kite leistinos apkrovos). Pvz.: Doka 4 dalių 
kobinys 3,20 m.
Kai keliate padėklus su pritvirtintais ratukais 
B, laikykitės nurodymų, pateiktų Darbo in-
strukcijose.

Maks. kampas β 30°!

Kėlimas kranu

Sandėliavimo ir transportavimo įrenginiai smulkiems 
daiktams:

Doka detalių dėžė yra tvarkingas, paprastas būdas 
sandėliuoti ir sukrauti visus tarpinių sujungimų ir tem-
plių sistemų komponentus.
Pritvirtinami ratukai B paverčia sandėliavimo padėklą į 
greitą ir manevringą transportavimo vežimėlį.

Laikykitės nurodymų, pateiktų “Pritvirtinami 
ratukai B” Naudojimo instrukcijose.

Maks. apkrova: 1000 kg

Įvairių elementų stirtos, kurių svoris skirtin-
gas, turi būti kraunamos dedant lengvesnius 
ant sunkesnių!

Duomenų lentelė turi būti vietoje ir aiškiai 
įskaitoma

Pritvirtinami ratukai B paverčia sandėliavimo padėklą į 
greitą ir manevringą transportavimo vežimėlį.
Tinkami pervežimo tarpams > 90 cm.

Pritvirtinami ratukai B gali būti pritvirtinti prie šių sandėl-
iavimo padėklų:

Dokadek tarpinių sijų padėklas
Doka detalių dėžė
Doka sandėliavimo padėklai

Laikykitės nurodymų, pateiktų Darbo instrukci-
jose.

Tinkamos transporto priemonės:

Tvirta
Galima krauti į stirtas

Kranas
Autopakrovėjas
Padėklų krovimo įrenginys

Išorėje (statybvietėje)
Paviršiaus nuolydis iki 3 %

Negalima krauti tuščių padėklų 
vieną ant kito!

Viduje
Paviršiaus nuolydis iki 1 %

Doka detalių dėžės naudojimas kaip sandėlia-
vimo vieneto
Maks. sukrautų dėžių skaičius

Kaip naudoti pritvirtinamų ratukų rinkinį:
Visada užtraukite stabdį, kai konteineris yra 
stovintis vietoje.
Kai Doka padėklai yra kraunami, apatinis 
padėklas negali būti su pritvirtintais ratukais.

Šakės gali būti įkištos arba plačiojoje arba siaurojoje 
konteinerio pusėje.

Pervežimas su autopakrovėju arba su padėklų kro-
vimo įtaisu

Leidžiama pridėtoji apkrova: 5530 kg

Pagrindinės pastabos
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Gaminio Nr.[kg] Gaminio Nr.[kg]
Component overviewDoka Load-bearing SystemsBridge formwork ParaTop

0004444851,3ParaTop padas ant betono

0003444851,3

00024448598,0ParaTop sijelė U65

0001444859,2

0007444852,6

15,0 templės fiksatorius

Templė 15,0 mm cinkuota 0,50 m
Templė 15,0 mm cinkuota 0,75 m
Templė 15,0 mm cinkuota 1,00 m
Templė 15,0 mm cinkuota 1,25 m
Templė 15,0 mm cinkuota 1,50 m
Templė 15,0 mm cinkuota 1,75 m
Templė 15,0 mm cinkuota 2,00 m
Templė 15,0 mm cinkuota 2,50 m
Templė 15,0 mm cinkuota ....... m 0004281854,1

00053828507,0Galvutė SL-1 15,0

00046918532,0Šešiakampė veržlė 15,0

00067918530,0Sandarinimo mova K 15,0 

Daugiafunkcė rėmsijė WS10 Top50 0,50 m
Daugiafunkcė rėmsijė WS10 Top50 0,75 m
Daugiafunkcė rėmsijė WS10 Top50 1,00 m
Daugiafunkcė rėmsijė WS10 Top50 1,25 m
Daugiafunkcė rėmsijė WS10 Top50 1,50 m
Daugiafunkcė rėmsijė WS10 Top50 1,75 m
Daugiafunkcė rėmsijė WS10 Top50 2,00 m
Daugiafunkcė rėmsijė WS10 Top50 2,25 m
Daugiafunkcė rėmsijė WS10 Top50 2,50 m
Daugiafunkcė rėmsijė WS10 Top50 2,75 m
Daugiafunkcė rėmsijė WS10 Top50 3,00 m
Daugiafunkcė rėmsijė WS10 Top50 3,50 m
Daugiafunkcė rėmsijė WS10 Top50 4,00 m
Daugiafunkcė rėmsijė WS10 Top50 4,50 m
Daugiafunkcė rėmsijė WS10 Top50 5,00 m
Daugiafunkcė rėmsijė WS10 Top50 5,50 m
Daugiafunkcė rėmsijė WS10 Top50 6,00 m

Necinkuotas

Necinkuotas

Necinkuotas

Chromuotas
Ilgis: 36 cm

Chromuotas
Ilgis: 66 cm

Cinkuotas
Ilgis: 11 cm

Cinkuota
Ilgis: 9-11 cm
Rakto dydis: 30/41 mm

Cinkuota
Ilgis: 5 cm
Rakto dydis: 30 mm

Oranžinė
Ilgis: 12 cm
Skersmuo: 6 cm

Nudažyta mėlynai

ParaTop kūgis 0,35 m

ParaTop kūgis 0,65 m

1,2 580649000

10,2 580001000
14,9 580002000
19,6 580003000
24,7 580004000
29,7 580005000
35,0 580006000
38,9 580007000
44,2 580008000
48,7 580009000
54,2 580010000
60,2 580011000
68,4 580012000
79,4 580013000
89,1 580014000

102,0 580015000
112,4 580016000
118,0 580017000

1,1 581822000
1,4 581823000
1,8 581826000
2,2 581827000
2,5 581828000
2,9 581829000
3,6 581852000

0,72 581821000

Rėmsijų sujungėjas FF20/50 Z

Nudažyta mėlynai

Nudažytas mėlynai
Ilgis: 55 cm

6,0 587533000

Daugiafunkcė rėmsijė WU12 Top50 1,00 m
Daugiafunkcė rėmsijė WU12 Top50 1,25 m
Daugiafunkcė rėmsijė WU12 Top50 1,50 m
Daugiafunkcė rėmsijė WU12 Top50 1,75 m
Daugiafunkcė rėmsijė WU12 Top50 2,00 m
Daugiafunkcė rėmsijė WU12 Top50 2,50 m
Daugiafunkcė rėmsijė WU12 Top50 3,00 m
Daugiafunkcė rėmsijė WU12 Top50 3,50 m
Daugiafunkcė rėmsijė WU12 Top50 4,00 m

25,3 580018000
32,0 580019000
37,5 580020000
44,2 580021000
50,0 580022000
63,1 580023000
75,7 580024000
90,7 580025000

103,4 580026000

ParaTop padas ant plieno

Detalių apžvalga



Informacija naudotojui Tiltų klojiniai ParaTop

36999805402 - 11/2013 AV

Gaminio Nr.[kg] Gaminio Nr.[kg]

0008034852,31Spyris T7 75/110 cm
Spyris T7 100/150 cm
Spyris T7 150/200 cm
Spyris T7 200/250 cm
Spyris T7 250/300 cm
Spyris T7 305/355 cm

0009034858,61
0004234856,12
0005234852,62
0006234854,92
0007234850,53

00010208543,0Jungiamasis kaištis 10 cm

00040208550,0Spyruoklinis kaištis 5 mm

0000499814,9Doka sija H20 eco P 1,80 m
Doka sija H20 eco P 2,45 m
Doka sija H20 eco P 2,65 m
Doka sija H20 eco P 2,90 m
Doka sija H20 eco P 3,30 m
Doka sija H20 eco P 3,60 m
Doka sija H20 eco P 3,90 m
Doka sija H20 eco P 4,50 m
Doka sija H20 eco P 4,90 m
Doka sija H20 eco P 5,90 m
Doka sija H20 eco P 9,00 m
Doka sija H20 eco P ....... m
Doka sija H20 eco P ....... m BS

0006399817,21
0007399818,31
0000399811,51
0001499812,71
0002499817,81
0001399813,02
0003499814,32
0002399815,52
0005599817,03
0006599818,64
0009999812,5
0007599812,5

0009399815,6Doka sija H20 eco P 1,25 m
Doka sija H20 eco P 12,00 m 0003999814,26

0003829810,9
0001729813,21
0002729813,31
0003729815,41
0004829815,61
0005829810,81
0006729815,91
0006829815,22
0007729815,42
0007829815,92
0009929810,5
0009829810,5

0002829813,6
0008829813,06

Cinkuotas

Cinkuotas
Ilgis: 14 cm

Cinkuotas
Ilgis: 13 cm

Nulakuota geltonai

Nulakuota geltonai

Nulakuota geltonai

Nulakuota geltonai

Doka sija H20 eco N 1,80 m
Doka sija H20 eco N 2,45 m
Doka sija H20 eco N 2,65 m
Doka sija H20 eco N 2,90 m
Doka sija H20 eco N 3,30 m
Doka sija H20 eco N 3,60 m
Doka sija H20 eco N 3,90 m
Doka sija H20 eco N 4,50 m
Doka sija H20 eco N 4,90 m

Doka sija H20 eco N 1,25 m
Doka sija H20 eco N 12,00 m

Doka sija H20 eco N 5,90 m
Doka sija H20 eco N ....... m
Doka sija H20 eco N ....... m BS

0001079819,9
0002079812,31
0003079813,41
0004079816,51
0005079817,71
0006079812,91
0007079818,02
0008079819,32
0009079810,62
0000179812,13
0000079814,5
0001179814,5

0001109815,9
0002109818,21
0003109818,31
0004109810,51
0005109810,71
0006109815,81
0007109810,02
0008109810,32
0009109810,52
0000209810,03
0000109812,5
0001209812,5

Nulakuota geltonai

Nulakuota geltonai

Doka sija H20 top P 1,80 m
Doka sija H20 top P 2,45 m
Doka sija H20 top P 2,65 m
Doka sija H20 top P 2,90 m
Doka sija H20 top P 3,30 m
Doka sija H20 top P 3,60 m
Doka sija H20 top P 3,90 m
Doka sija H20 top P 4,50 m
Doka sija H20 top P 4,90 m
Doka sija H20 top P 5,90 m
Doka sija H20 top P ....... m
Doka sija H20 top P ....... m BS

Doka sija H20 top N 1,80 m
Doka sija H20 top N 2,45 m
Doka sija H20 top N 2,65 m
Doka sija H20 top N 2,90 m
Doka sija H20 top N 3,30 m
Doka sija H20 top N 3,60 m
Doka sija H20 top N 3,90 m
Doka sija H20 top N 4,50 m
Doka sija H20 top N 4,90 m
Doka sija H20 top N 5,90 m
Doka sija H20 top N ....... m
Doka sija H20 top N ....... m BS

Detalių apžvalga



Informacija naudotojui Tiltų klojiniai ParaTop

37 999805402 - 11/2013 AV

Gaminio Nr.[kg] Gaminio Nr.[kg]

0009699817,6
0001699811,9
0002699817,01
0003699812,21
0006699814,41
0007699811,81
0000799813,33
0000699813,4

0001589813,6
0002089816,8
0003089812,01
0007089816,11
0005089817,31
0003189812,71
0002589815,13
0000589815,3

00071108560,0Sijų varžtas H 8/70

Doka klojinių plokštė 3-SO 21 mm 100/50 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 21 mm 150/50 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 21 mm 200/50 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 21 mm 250/50 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 21 mm 300/50 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 21 mm 350/50 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 21 mm 400/50 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 21 mm 450/50 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 21 mm 500/50 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 21 mm 550/50 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 21 mm 600/50 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 21 mm 100/100 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 21 mm 150/100 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 21 mm 200/100 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 21 mm 250/100 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 21 mm 300/100 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 21 mm 350/100 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 21 mm 400/100 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 21 mm 450/100 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 21 mm 500/100 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 21 mm 550/100 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 21 mm 600/100 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 21 mm 250/125 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 21 mm 300/150 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 21 mm 600/150 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 21 mm 150/50 cm BS
Doka klojinių plokštė 3-SO 21 mm 200/50 cm BS
Doka klojinių plokštė 3-SO 21 mm 250/50 cm BS
Doka klojinių plokštė 3-SO 21 mm 300/50 cm BS

Doka klojinių plokštė 3-SO 27 mm 100/50 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 27 mm 150/50 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 27 mm 200/50 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 27 mm 250/50 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 27 mm 300/50 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 27 mm 350/50 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 27 mm 400/50 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 27 mm 450/50 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 27 mm 500/50 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 27 mm 550/50 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 27 mm 600/50 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 27 mm 100/100 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 27 mm 150/100 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 27 mm 200/100 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 27 mm 250/100 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 27 mm 300/100 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 27 mm 350/100 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 27 mm 400/100 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 27 mm 450/100 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 27 mm 500/100 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 27 mm 550/100 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 27 mm 600/100 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 27 mm 250/125 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 27 mm 300/150 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 27 mm 600/150 cm
Doka klojinių plokštė 3-SO 27 mm 150/50 cm BS
Doka klojinių plokštė 3-SO 27 mm 200/50 cm BS
Doka klojinių plokštė 3-SO 27 mm 250/50 cm BS
Doka klojinių plokštė 3-SO 27 mm 300/50 cm BS

Nulakuota geltonai

Nulakuota geltonai

Cinkuotas
Ilgis: 8 cm
Rakto dydis: 13 mm

5,3 186007000
7,9 186008000

10,5 186009000
13,1 186011000
15,8 186012000
18,4 186028000
21,0 186013000
23,6 186029000
26,3 186014000
28,9 186023000
31,5 186027000
10,5 186015000
15,8 186016000
21,0 186017000
26,3 186018000
31,5 186019000
36,8 186030000
42,0 186020000
47,3 186031000
52,5 186021000
57,8 186022000
63,0 186024000
32,8 186097000
47,3 186098000
94,5 186099000
7,9 186008100

10,5 186009100
13,1 186011100
15,8 186012100

6,5 187007000
9,8 187008000

13,0 187009000
16,3 187011000
19,5 187012000
22,8 187028000
26,0 187013000
29,3 187029000
32,5 187014000
35,8 187023000
39,0 187027000
13,0 187015000
19,5 187016000
26,0 187017000
32,5 187018000
39,0 187019000
45,5 187030000
52,0 187020000

65,0 187021000
71,5 187022000
78,0 187024000
40,6 187106000
58,5 187107000

117,0 187108000
9,8 187008100

13,0 187009100
16,3 187011100
19,5 187012100

58,5 187031000

Doka sija H16 P 1,80 m
Doka sija H16 P 2,45 m
Doka sija H16 P 2,90 m
Doka sija H16 P 3,30 m
Doka sija H16 P 3,90 m
Doka sija H16 P 4,90 m
Doka sija H16 P 9,00 m
Doka sija H16 P ....... m

Doka sija H16 N 1,80 m
Doka sija H16 N 2,45 m
Doka sija H16 N 2,90 m
Doka sija H16 N 3,30 m
Doka sija H16 N 3,90 m
Doka sija H16 N 4,90 m
Doka sija H16 N 9,00 m
Doka sija H16 N ....... m

0006202867,1

00057348572,0Pastolių vamzdelių jungtis

0003734857,71Aptvarinis stovas T 1,80 m

Cinkuota
Aukštis: 7 cm

Cinkuotas

0004102866,3Pastolių vamzdelis 48,3 mm 1,00 m
Pastolių vamzdelis 48,3 mm 0,50 m

0005102864,5Pastolių vamzdelis 48,3 mm 1,50 m
0006102862,7Pastolių vamzdelis 48,3 mm 2,00 m
0007102860,9Pastolių vamzdelis 48,3 mm 2,50 m
0008102868,01Pastolių vamzdelis 48,3 mm 3,00 m
0009102866,21Pastolių vamzdelis 48,3 mm 3,50 m
0001202864,41Pastolių vamzdelis 48,3 mm 4,00 m
0002202862,61Pastolių vamzdelis 48,3 mm 4,50 m
0003202860,81Pastolių vamzdelis 48,3 mm 5,00 m
0004202868,91Pastolių vamzdelis 48,3 mm 5,50 m
0005202866,12Pastolių vamzdelis 48,3 mm 6,00 m
0001002866,3Pastolių vamzdelis 48,3 mm ....... m

Cinkuotas

00020028648,0Prisukama mova 48 mm 50

Cinkuota
Rakto dydis: 22 mm

Detalių apžvalga



Informacija naudotojui Tiltų klojiniai ParaTop

38999805402 - 11/2013 AV

Gaminio Nr.[kg] Gaminio Nr.[kg]

00029348535,0Aptvarinės lentos laikiklis T 1,80 m

0005231858,22Universalus stovas SK 2,00 m

0000740855,11Aptvarinis stovas S

0001834853,21

0004834855,5Aptvarinis stovas 1,10 m

00058348530,0Nuimama mova 24 mm

Cinkuotas
Aukštis: 13,5 cm

Cinkuotas

Cinkuotas
Aukštis: 123 - 171 cm

Cinkuotas
Aukštis: 122 - 155 cm

Cinkuotas
Aukštis: 134 cm

Pilka
Ilgis: 16,5 cm
Skersmuo: 2,7 cm

Aptvarinis stovas T

0068348530,0

0008508537,0Raktas 1/2" su terkšle

0018508502,0Prailginimas 11 cm 1/2"

0057508502,0Galvutė 30 1/2"

Konteineriai

87,0 583012000

Geltona
Ilgis: 20 cm
Skersmuo: 3,1 cm

Cinkuotas
Ilgis: 30 cm

Sraigtinė įvorė 20,0

Doka tinklinė transportavimo dėžė 1,70x0,80 m

Cinkuota
Aukštis: 113 cm
Laikykitės nurodymų, pateiktų
“Darbo instrukcijose”!

002203856,3Doka asmeninė apsauga nuo kritimo iš aukščio

Laikykitės nurodymų, pateiktų
“Darbo instrukcijose”!

75,0 583011000Doka transportavimo dėžė 1,20 x 0,80 m

Cinkuota
Aukštis: 78 cm
Laikykitės nurodymų, pateiktų
“Darbo instrukcijose”!

Detalių apžvalga



Informacija naudotojui Tiltų klojiniai ParaTop

39 999805402 - 11/2013 AV

Gaminio Nr.[kg] Gaminio Nr.[kg]

Doka transportavimo dėžės pertvara 0,80 m
Doka transportavimo dėžės pertvara 1,20 m

Medinės dalys nulakuotos geltonai
Plieninės dalys cinkuotos

3,7 583018000
5,5 583017000

Doka sandėliavimo padėklas 1,55x0,85 m

Cinkuotas
Aukštis: 77 cm
Laikykitės nurodymų, pateiktų
“Darbo instrukcijose”!

42,0 586151000

Doka sandėliavimo padėklas 1,20x0,80 m

Cinkuotas
Aukštis: 77 cm
Laikykitės nurodymų, pateiktų
“Darbo instrukcijose”!

39,5 583016000

0000103854,601Doka detalių dėžė

Medinės dalys nulakuotos geltonai
Plieninės dalys cinkuotos
Ilgis: 154 cm
Plotis: 83 cm
Aukštis: 77 cm
Laikykitės nurodymų, pateiktų
“Darbo instrukcijose”!

0008616856,33Ratukų rinkinys B

Nudažyti mėlynai

Detalių apžvalga
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Šalia Jūsų, visame pasaulyje

Doka yra viena iš pasaulio lyderių klojinių technologijų 
plėtojime, gaminime ir pristatyme naudojimui visose 
statybinio sektoriaus srityse. Su daugiau nei 160 preky-
bos ir logistikos įstaigų daugiau nei 70 šalių, Doka 
Group turi labai efektyvų pristatymo tinklą, kuris užtikri-

na, kad įranga ir techninė parama suteikiama greitai ir 
profesionaliai.
Įmonėje, priklausanti Umdasch Group, Doka Group 
dirba visame pasaulyje daugiau nei 5600 darbuotojų.


