
Vægstøtte DokaRex  
Hurtig, let og præcis.

Forskallingsteknikerne.

Vores bidrag til at lette 
din arbejdsbyrde.



Med vægstøtte DokaRex kan vægelementerne hurtigt og nemt 
opsættes uden større monteringsarbejde. Et skjult, præcisionsge-
vind letter en præcis justering og med bare 4 støttelængder kan 
der opstilles i længder fra 1,80 m til 10,20 m uden mellemrum.

DokaRex  
Den hurtige, lette og 
præcise vægstøtte.

A  DokaRex 305 (stål)
B  DokaRex 450 (aluminium)
C  DokaRex 750 (aluminium)
D  DokaRex 1020 (aluminium)

A
B

C
DDokaRex vægstøtteserien består af en stål- og tre aluminiums-

typer. Disse kan teleskopjusteres alt efter udførelse på en eller 
begge sider.

Art. nr. Artikel Udtrækslængde (cm) Bæreevne (kN ) Vægt (kg)

586620000 DokaRex vægstøtte 305 IB 1,80 - 3,05 25 - 18 17,50

586621000 DokaRex vægstøtte 450 IB 3,05 - 4,50 20 - 11 20,20

586622000 DokaRex vægstøtte 750 IB 4,45 - 7,50 25 - 16 42,70

586623000 DokaRex vægstøtte 1020 IB 7,45 - 10,20 30 - 24 93,00

586624000 DokaRex klikbeslag M20 2,70

586627000 DokaRex vægbeslag EB M20 1,30

586629000 DokaRex form-adapter sko M16/M20 4,50

586630000 DokaRex form-adapter boltsæt 0,35

DokaRex leveres på byggepladsen klar til brug. Det skjulte gevind beskytter mod snavs og sikrer lang brugstid samt minimalt 
vedligeholdelsesarbejde.



DokaRex  
Anvendt på betonelementer m.m.
Præcis justering af DokaRex på enhver type præfabrikerede dele.

På betonelementer

Vægstøtte på forskalling 
(med formstøttehoved)

På træ- eller stålkonstruktioner

Formstøtter på forskalling 
(med formstøttehoved og formadaptersko)

Tilslutning fra jorden med klikbeslag

Vægstøtter på Xsafe med platform 
(med adapterboltsæt)

Anvendt på forskalling
DokaRex vægstøtter kan også bruges på alle Framax, Frami og  
Top 50 vægforskallinger takket være et enkelt formstøttehoved.
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Doka Danmark ApS | Ullsvej 4 | 4600 Køge | T +45 46563200 | danmark@doka.com | www.doka-danmark.dk

Vægstøtte DokaRex 
Hurtig, let og præcis

twitter.com/Doka_Danmarkyoutube.com/dokafacebook.com/DokaDanmark linkedin.com/company/doka-denmark

Hurtig og præcis
 � Hurtigt arbejde takket være en støtte, klar til brug
 � Nøjagtig justering takket være skjult gevind
 � Gennemgående længdeområde fra 1,80 til 10,20m ved 
brug af kun 4 typer støtter

 � Hurtig og enkel længdeindstilling med indbygget bolt 
med rotationslås

Ergonomisk og sikker
 � Op til 30 % lettere end lignende produkter 
 � Sikker betjening takket være greb i arbejdshøjde
 � Kan tilsluttes fra jorden med klikbeslag
 � Øget sikkerhed takket være udfaldssikring

Lang levetid og robust
 � Robust takket være speciel aluminiumsprofil
 � Pulverlakeringen sikrer en hurtig rensning og ringe 
vedhæftning af beton

Spæncom-Kanalboliger
Danmark

Download app’en fra www.doka.com/ar til din  

smartphone og oplev spændende highlights med vores 

billedcollager.

Scan fotoet & og 

oplev det digitalt

instagram.com/doka_denmark


