Vårt bidrag för
att underlätta din
arbetsbelastning

Väggstöd DokaRex
Snabb, enkel och exakt.

Formexperten.

DokaRex

Det snabba, lätta och
exakta väggstödet.
Med det användningsklara väggstödet DokaRex kan väggarna
placeras rätt snabbt och enkelt utan mycket monteringsinsatser.
En övertäckt, exakt gänga möjliggör exakt inställning och med
endast 4 typer av väggstöd går det att täcka ett kontinuerligt
längdområde på 1,80 m till 10,20 m.

A
B
C
D

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

DokaRex levereras till arbetsplatsen klar att användas.

Art.nr.

Artiklar

C

D

Serien med DokaRex väggstöd består av en stål- och tre aluminiumtyper. Beroende på utförande kan de skjutas på i ena eller
båda ändarna.

Den övertäckta gängan skyddar mot smuts och ger lång livslängd och lite
underhållsinsatser.

Utdragslängd (cm)

Bärförmåga (kN )

Vikt (kg)

586620000

DokaRex väggstöd 305 IB

1,80 - 3,05

25 - 18

17,50

586621000

DokaRex väggstöd 450 IB

3,05 - 4,50

20 - 11

20,20

586622000

DokaRex väggstöd 750 IB

4,45 - 7,50

25 - 16

42,70

586623000

DokaRex väggstöd 1020 IB

7,45 - 10,20

30 - 24

93,00

586624000

DokaRex docknings huvud M20

2,70

586627000

DokaRex väggfäste EB M20

1,30

586629000

DokaRex bottenfäste M16/M20

4,50

586630000

DokaRex bultset till stödbenshuvud

0,35

A

DokaRex

användning på prefabelement
Exakt användning av DokaRex på alla typer av prefabelement.

På prefabelement av betong

På trä- och stålkonstruktioner

Anslutning från marken med hjälp av snabbfäste

Användning på form
DokaRex väggstöd kan med hjälp av en adapter även användas på
alla Framax, Frami och Top 50 väggformar:

Väggstöd på form
(med bultset till stödbenshuvud)

Stödben på form
(med bultset till stödbenshuvud och bottenfäste)

Väggstöd på Xsafe plus plattform
(med bultset till stödbenshuvud)

Väggstöd DokaRex
Snabb, enkel och exakt
Snabb och exakt
 Snabbt arbete med användningsklart väggstöd
 Exakt justering genom övertäckt gänga
 Kontinuerligt längdområde på 1,80 till 10,20m med
endast 4 typer av väggstöd
 Enkel och snabb längdinställning tack vare integrerad
vridsäkring

Ergonomisk och säker






Upp till 30% lättare än jämförbara produkter
Säker hantering tack vare handtag nära marken
Kan anslutas från marken tack vare snabbfäste
Ökad säkerhet tack vare utdragssäkring
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Lång livslängd och robust

 Motståndskraftig tack vare en speciell aluminiumprofil
 Snabb rengöring och låg betongvidhäftning tack vare
pulverlackering

Spæncom-Kanalbostäder

facebook.com/Dokacom

youtube.com/doka

linkedin.com/company/doka-sverige-ab

Doka Sverige AB | Kurödsvägen 20 | 45155 Uddevalla | T +46 10 45 16 300 | sverige@doka.com | www.doka.se

twitter.com/doka_com

instagram.com/dokasverige
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Med reservation för ändringar pga. teknisk utveckling.
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