Onze bijdrage aan
het verlichten van
uw werkdruk.

Stelschoren DokaRex
Snel, licht en nauwkeurig.

De bekistingsspecialisten.

DokaRex

De snelle, lichte en
nauwkeurige stelschoor.
Met de gebruiksklare stelschoor DokaRex kunt u zonder veel
montagewerk uw wanden snel en eenvoudig juist opstellen.
Een verborgen, nauwkeurige schroefdraad maakt een exacte
afstelling mogelijk en met slechts 4 typen schoren wordt het
lengtebereik van 1,80 m tot 10,20 m volledig gedekt.

A
B
C
D

DokaRex 305 (staal)
DokaRex 450 (aluminium)
DokaRex 750 (aluminium)
DokaRex 1020 (aluminium)
B

DokaRex wordt volledig gebruiksklaar op de bouwplaats afgeleverd.

Art.nr.

Artikel

C

D

De serie DokaRex stelschoren bestaat uit één stalen en drie
aluminium typen. Naargelang de uitvoering zijn deze aan één of
beide zijden uitschuifbaar.

A

De verborgen schroefdraad beschermt tegen verontreiniging, heeft een lange levensduur
en vereist weinig onderhoud.

Uittreklengte (cm)

Draagvermogen (kN )

Gewicht (kg)

586620000

DokaRex stelschoor 305 IB

1,80 - 3,05

25 - 18

17,50

586621000

DokaRex stelschoor 450 IB

3,05 - 4,50

20 - 11

20,20

586622000

DokaRex stelschoor 750 IB

4,45 - 7,50

25 - 16

42,70

586623000

DokaRex stelschoor 1020 IB

7,45 - 10,20

30 - 24

93,00

586624000

DokaRex inklikschoorkop M20

2,70

586627000

DokaRex schoorkop EB M20

1,30

586629000

DokaRex – stelschoorvoet M16/M20

4,50

586630000

DokaRex aansluitset voor schoorkop

0,35

DokaRex

Gebruik bij prefab elementen
Nauwkeurig gebruik van DokaRex aan alle soorten prefab elementen.

Aan betonnen prefab elementen

Aan hout- en staalconstructies

Aansluiting vanaf de grond door middel van de
snelaansluitkop

Gebruik bij bekisting
De DokaRex stelschoren kunnen met behulp van een eenvoudige aansluitset ook aan
alle Framax, Frami en Top 50 wandbekistingen worden gebruikt.

Stelschoor aan bekisting
(met aansluitset voor schoorkop)

Dubbelarmstelschoren aan bekisting
(met aansluitset voor schoorkop en stelschoorvoet)

Stelschoren aan Xsafe plus vloer
(met aansluitset voor schoorkop)

Stelschoren DokaRex
Snel, licht en nauwkeurig
Snel en nauwkeurig
 Snel werken met gebruiksklare schoren
 Exact afstellen dankzij de fijne, verborgen schroefdraad
 Compleet lengtebereik van 1,80 m tot 10,20 m met slechts
4 typen schoren
 Eenvoudige en snelle lengte-instelling dankzij geïntegreerde
verdraaiborging

Ergonomisch en veilig






Tot 30% lichter dan vergelijkbare producten
Veilige bediening dankzij handgrepen dicht bij de grond
Vanaf de grond aansluitbaar door snelaansluitkoppen
Verhoogde veiligheid dankzij beveiliging tegen uitvallende buizen
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Duurzaam en robuust

 Bijzonder sterk dankzij speciaal aluminium profiel
 Snelle reiniging en weinig aanklevend beton dankzij poedercoating

Spæncom-Kanalboliger

facebook.com/Dokacom

youtube.com/doka

linkedin.com/company/doka

twitter.com/doka_com

Doka Nederland BV | Longobardenweg 11 | 5342 PL Oss | Nederland | T +31 412 65 30 30 | nederland@doka.com | www.doka.nl

instagram.com/doka_international
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Wijzigingen in het kader van de technische ontwikkeling zijn voorbehouden.

Denemarken

