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Originele bedieningshandleiding Doka-onderdelenbox
Productafbeelding

Productbeschrijving
De Doka-onderdelenbox is een transport- en opslag-
middel, uitsluitend geschikt voor kleine onderdelen.

Vanaf bouwjaar 2009

a ... 1500 mm
b ... 745 mm
c ... 790 mm

Gegevens op het typeplaatje
Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Naam: DOKA-ONDERDELENBOX
Art.-nr.: 583010000
Eigen gewicht: 106,4 kg (234.6 lbs)
Max. draagvermogen: 1000 kg (2200 lbs)
Toelaatbare belasting: 5530 kg (12191 lbs)
Bouwjaar: zie typeplaatje

Vanaf bouwjaar 2008

a ... 1500 mm
b ... 745 mm
c ... 790 mm

Gegevens op het typeplaatje
Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Naam: DOKA-ONDERDELENBOX
Art.-nr.: 583010000
Eigen gewicht: 105,5 kg
Toelaatbare draagkracht: 1000 kg
Toelaatbare belasting: 5530 kg
Bouwjaar: zie typeplaatje

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

● Laat herstellingen alleen door de fabrikant 
uitvoeren!
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a c

b

583010000-2

a c

b

2 999281407  - 11/2010



Originele bedieningshandleiding Doka-onderdelenbox
Tot bouwjaar 2007

a ... 1500 mm
b ... 715 mm
c ... 790 mm

Gegevens op het typeplaatje
Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Naam: DOKA-ONDERDELENBOX
Art.-nr.: 583010000
Eigen gewicht incl. rijmechanisme: 140,0 kg
Toelaatbare draagkracht: 1000 kg
Toelaatbare opleglast: 5700 kg
Bouwjaar: zie typeplaatje

Voor elk gebruik
➤ Controleren op beschadiging of optisch waarneem-

bare vervormingen.

Vanaf bouwjaar 2009

Afbeelding zonder platen

Vanaf bouwjaar 2008

Afbeelding zonder platen

Tot bouwjaar 2007

Afbeelding zonder platen

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 staan-

ders. Mochten deze toch verbogen zijn, dan 
moeten de buitenafmetingen worden nage-
meten. De meetpunten bevinden zich direct 
onder de stapelplaten, telkens aan de bui-
tenzijde van de staanders.
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Norm Min. Max.
a 1500 1490 1520
b 790 780 800

Norm Min. Max.
a 1500 1490 1520
b 790 780 800

Norm Min. Max.
a 1500 1490 1520
b 790 780 810

A Stapelplaten
B Typeplaatje
C Kraanophanging
D Staander
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B

C

D
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Originele bedieningshandleiding Doka-onderdelenbox
Doka-onderdelenbox als transportmiddel
Met het aanklemwiel B verandert het transport-
materiaal in een snel en wendbaar transportmiddel.
Een aanklemwiel B bestaat uit:
● 2 st. wielen (A) 
● 2 st. steunwielen (B) 

Montage wiel binnen
Geschikt voor doorrijopeningen vanaf 900 mm.

b ... < 900 mm

➤ De stapelpallet met houten onderlegbalken min. a = 
120 mm verhogen.

a ... 120 mm
c ... 220 mm
➤ Aan het wiel de parkeerrem (L) aanhalen.
➤ Spanspie (D) lossen.
➤ De adapter (E) naar beneden klappen.

➤ De bekistingshamer (F) tussen handgreep (G) en 
montageplaat (H) steken. 

➤ Het wiel onder de pallet brengen.

➤ Het wiel aan de binnenzijde op de horizontale vorm-
buis plaatsen.

☞ ● Er dient een stevige, vlakke ondergrond met 
voldoende draagvermogen beschikbaar te 
zijn (bijv. beton).

● Helling van de rijbaan max. 3 %.
● Max. rijsnelheid 4 km/h (stapvoets)!
● Openingen in het bouwwerk dienen ofwel te 

worden afgesloten met een slipvrije vloer 
met voldoende draagvermogen, ofwel van 
voldoende sterke randafsluitingen te worden 
voorzien!

● De rijroute schoonmaken en vrij van hinder-
nissen houden!

● Het gebruik van transporthulpmiddelen is 
verboden!

● Het verrijden van opeengestapelde stapel-
palletten is verboden!

☞ Bij stapelpallets tot bouwjaar 2007
Montage van de wielen is alleen buiten moge-
lijk.
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B
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92815-801
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Originele bedieningshandleiding Doka-onderdelenbox
➤ Beide wielen op één lijn tegen de verbindingsbalk lig-
gend, monteren.

Afbeelding zonder platen
➤ Spanspie (D) vast inslaan.

Afbeelding zonder platen

Montage wiel buiten
Geschikt voor doorrijopeningen vanaf 1.100 mm.

Tot bouwjaar 2008

b ... < 1100 mm

Vanaf bouwjaar 2009

b ... < 1020 mm

Indien nodig kan de remkracht worden inge-
steld via de regelschroef, sleutelwijdte 24.

92815-218-03

92815-219-01

92815-206-02

D

A Wiel
L Parkeerrem

A

A

L

92815-220-01

92816-201-01

b

92815-203-01

b
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Originele bedieningshandleiding Doka-onderdelenbox
➤ De stapelpallet met houten onderlegbalken (bijv. 
H20-drager) min. a = 100 mm verhogen.

a ... 100 mm 
c ... 200 mm
➤ Aan het wiel de parkeerrem (L) aanhalen.
➤ Spanspie (D) lossen.
Bij stapelpallets vanaf bouwjaar 2008
➤ De adapter (E) naar beneden klappen.

Bij stapelpallets tot bouwjaar 2007
➤ De adapter (E) voor vormbuis 50 naar boven klap-

pen.

➤ Zwaar lastwiel in het midden op de horizontale pro-
fielbuis plaatsen.

➤ Spanspie (D) vast inslaan.

Afbeelding zonder platen

Montage steunwiel
➤ Springclip (C) verwijderen.
➤ Veiligheidspen D22 van het steunwiel aan de bin-

nenzijde in het boorgat van het dwarse profiel ste-
ken.

➤ Met springclip (C) borgen.

Afbeelding zonder platen

Afbeelding zonder platen

Indien nodig kan de remkracht worden inge-
steld via de regelschroef, sleutelwijdte 24.

a

c

92815-200-01

D
L

92815-215-01

E

D

L

92815-210-03

E

D

92815-203-02

A Wiel
L Parkeerrem

B Steunwiel
C Springclip

A

A

92815-221-01

L

B

92815-208-01
B

C

92815-209-01

C

B 92815-205-01
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Originele bedieningshandleiding Doka-onderdelenbox
Doka-onderdelenbox als opslagmiddel

☞ ● Stapelen op de bouwwerf (in openlucht):
Bodemhelling tot 3 %, max. 3 Doka-onderde-
lenboxen op elkaar. Lege boxen mogen niet 
opeen worden gestapeld!

● Stapelen in het magazijn:
Bodemhelling tot 1 %, max. 6 Doka-onderde-
lenboxen op elkaar.

● Gebruik met aanklembare wielen:
Na het verrijden en wegzetten de Doka-
onderdelenboxen beveiligen tegen onbe-
doelde bewegingen (vastzetrem).
In een stapel mag aan de onderste Doka-
onderdelenbox geen aanklembaar wiel 
gemonteerd zijn.

● Bij de opslag van gevulde onderdelenboxen 
moet er principieel op worden gelet dat deze 
stabiel en correct worden gestapeld.
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Originele bedieningshandleiding Doka-onderdelenbox
Doka-onderdelenbox als transportmiddel

Verplaatsen met de kraan
➤ Alvorens de last aan te slaan de kraan controleren.

Vanaf bouwjaar 2008 en
vanaf bouwjaar 2009

Tot bouwjaar 2007

Verplaatsen met lifttruck of handpal-
lettruck

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten

● Parkeerrem (L) aangehaald.
● Spanspie (D) van het wiel vast aangesla-

gen.
● Springclip (C) aan de veiligheidspen van 

het steunwiel gemonteerd.

☞ ● Er mag telkens slechts één Doka-onderde-
lenbox 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!

92816-203-01

92816-205-01
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