Vårt bidrag for å lette
din arbeidsbelastning

Veggstøtten DokaRex
Hurtig, lett og nøyaktig.

Forskalingseksperten.

DokaRex

Hurtig, lett og
Nøyaktig veggstøtte.
Med veggstøtten DokaRex, som er klar til bruk, kan du plassere
veggene dine raskt og enkelt uten å bruke mye krefter på
monteringen. Tildekkede, nøyaktige gjenger sørger for nøyaktig
innretting, og med kun 4 støttetyper kan man dekke et lengdeområde på 1,80 m til 10,20 m uten mellomrom.

A
B
C
D

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

DokaRex leveres helt klar til bruk på din byggeplass.

Art.nr.

Artikkel

C

D

DokaRex-veggstøtteserien består av én ståltype og og tre aluminiumstyper. Alt etter utførelsen kan de teleskoperes på én side
eller begge sider.

A

De tildekkede gjengene gir beskyttelse mot smuss og sørger for lang levetid samt enkelt
vedlikehold.

Uttrekkingslengde (cm)

Bæreevne (kN )

Vekt (kg)

586620000

DokaRex veggstøtte 305 IB

1,80 - 3,05

25 - 18

17,50

586621000

DokaRex veggstøtte 450 IB

3,05 - 4,50

20 - 11

20,20

586622000

DokaRex veggstøtte 750 IB

4,45 - 7,50

25 - 16

42,70

586623000

DokaRex veggstøtte 1020 IB

7,45 - 10,20

30 - 24

93,00

586624000

DokaRex hurtigfeste M20

2,70

586627000

DokaRex veggfeste EB M20

1,30

586629000

DokaRex elementstøtte sko M16/M20

4,50

586630000

DokaRex bultset till stödbenshuvud

0,35

DokaRex

Bruk på prefabrikkert del
Nøyaktig bruk av DokaRex på alle slags prefabrikkerte elementer.

På betongvegger

På tre- og stålkonstruksjoner

Tilkobling fra bakkenivå ved hjelp av hurtigkobling

Bruk på forskaling
DokaRex-veggstøtter kan også brukes på alle veggforskalinger av
typen Framax, Frami og Top 50 ved hjelp av et enkelt boltsett:

Veggstøtte på forskaling
(med boltsett til veggfestehode)

Formstøtter på forskalingen
(med boltsett til veggfestehode og elementstøttesko)

Veggstøtter på Xsafe plus-plattform
(med boltsett til veggfestehode)

VeggstøtteDokaRex
Hurtig, lett og nøyaktig
Hurtig og nøyaktig
 Hurtig arbeid ved hjelp av støtte som er klar til bruk
 Nøyaktig justering med tildekkede fingjenger
 Lengdeområde på 1,80 til 10,20m uten mellomrom
med kun 4 støttetyper
 Integrert vridningsbeskyttelse gir rask og enkel lengdeinnstilling
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Ergonomisk og sikker
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Opptil 30 % lettere enn sammenlignbare produkter
Sikker betjening ved hjelp av håndtak nær bakkenivå
Kan kobles til fra bakkenivå ved hjelp av hurtigkoblinger
Økt sikkerhet med rørsikring

Holdbar og robust

 Motstandsdyktig takket være spesiell aluminiumsprofil
 Pulverbelegg gir rask rengjøring og liten grad av
betongvedheft

Spæncom-Kanalboliger

facebook.com/Dokacom

youtube.com/doka

linkedin.com/company/doka

Doka Norge AS | Vekstveien 19 | 3474 Åros | Norge | T +47 31 00 50 70 | norge@doka.com | www.doka.com

twitter.com/doka_com

instagram.com/doka_international

04/2021 no
Med forbehold om endringer som følge av teknisk utvikling.

Danmark

