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Originele bedieningshandleiding
Voor toekomstig gebruik bewaren
Doka-galva-container 1,20 
x 0,80 m

Art.-nr. 583011000
vanaf bouwjaar 1995



Originele bedieningshandleiding Doka-galva-container 1,20 x 0,80 m
Productafbeelding

Productbeschrijving
De Doka galva container 1,20x0,80m is een transport- 
en opslagmiddel, uitsluitend geschikt voor kleine 
onderdelen.

a ... 1200 mm
b ... 780 mm
c ... 800 mm

Gegevens op het typeplaatje
Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Naam: Doka-galva-container 1,20x0,80m
Art.-nr..: 583011000
Eigen gewicht: 70.0 kg (154.3 lbs)
Max. draagvermogen: 1500 kg (3300 lbs)
Toelaatbare belasting: 7850 kg (17305 lbs)
Bouwjaar: zie typeplaatje

Voor elk gebruik
➤ Controleren op beschadiging of optisch waarneem-

bare vervormingen.

Galva-containertussenschot
De inhoud van de galva-container kan met de galva-
containertussenschotten 1,20m of 0,80m worden 
gescheiden.

Mogelijke indelingen

Doka galva container als opslagmid-
del

☞ ● Bij veranderde producten kan Doka niet aan-
sprakelijk worden gesteld!

● Laat herstellingen alleen door de fabrikant 
uitvoeren!

Beschadigde of vervormde herbruikbare bak-
ken die niet aan onderstaande richtlijnen vol-
doen, onmiddellijk verwijderen.
● Barst- en kerfvrije lasnaden
● Geen vervormingen.
● Typeplaatje moet voorhanden en goed 

leesbaar zijn. 
● Geen vervormde en beschadigde stapel-

platen. Mochten deze toch verbogen zijn, 
dan moeten de buitenafmetingen van de 
stapelplaten worden nagemeten. De meet-
punten zijn telkens aan de buitenzijde.

Norm Min. Max.
a 1200 1190 1210
b 800 790 810
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A Stapelplaat met kraanophanging
B Typeplaatje
C Doka-logo
D Stapelschoen

A Grendel voor de bevestiging van het tussenschot

Galva-containertus-
senschot in de lengte dwars

1,20m max. 3 st. —
0,80m — max. 3 st.

☞ ● Stapelen op de bouwplaats (in open-
lucht): bodemhelling tot 3%, max. 3 Doka 
galva container 1,20x0,80m op elkaar toe-
laatbaar.

● Stapelen in de hal: bodemhelling tot 1%, 
max. 6 Doka galva container 1,20x0,80m op 
elkaar toelaatbaar.

● Bij de opslag van gevulde Doka-galva-con-
tainers dient fundamenteel op de stabiliteit 
en correcte stapeling te worden gelet.
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Originele bedieningshandleiding Doka-galva-container 1,20 x 0,80 m
Doka galva container als transport-
middel

Verplaatsen met de kraan

Verplaatsen met lifttruck of handpallettruck

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten

☞ ● Er mag slechts één doka-galva-container 
tegelijk worden verplaatst.

● Geschikte ketting gebruiken, (toelaatbaar 
draagvermogen in acht nemen), bijv.: Doka-
viersprongketting 3,20m art.-nr. 588620000.

● Hellingshoek β max. 30°!

➤ Neem de juiste positie van het zwaarte-
punt en de kantelveiligheid in acht!
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