
Leiðarvísir um notkun 

Framax Hífiklemma 
 Art.n  588149000 

Doka



Leiðarvísir fyrir Framax hífiklemmu 

Teikningar af vöru 

a ... 60 mm 

b ... 110 mm 

c ... 212 mm 

d ... 213 mm 

e ... 138 mm 

Upplýsingar á merkispjaldi 
Doka Industrie Gmbh, A-3300 Amstetten 

Heiti: Hífiklemma 

Art.n: 588149000 

Þyngd: 10,5 kg 

Hámarks álag: 1000 kg 

Framleiðsluár: sjá merkispjald 

Notast einungis í tilnefndum 

tilgangi: 
Framax Hífiklemmu er álags upphengi kerfi. 

Einungis má nota það í meðhöndlun á Framax, 

Frameco og Alu-Framax mótaflekum.  

Mikilvægt: 

 Stranglega bannað er að nota hífiklemmur

fyrir eitthvað annað en tilætluð not þeirra!

 Stranglega bannað er að lyfta mótum frá

öðrum framleiðendum með klemmunum.

 Undir engum kringumstæðum má nota

hífiklemmur á tjónaða mótafleka.

Viðhald og skoðanir 
 Viðgerðir skulu einungis vera

framkvæmdar af framleiðanda.

 Doka tekur enga ábyrgð á vöru sem hefur

verið breytt

Fyrir hverja notkun 
Leitið á hífiklemmu eftir merkjum um 

skemmdir eða sjáanlega aflögun. 

Veitið eftirfarandi sérstakrar athygli: 

 Laust við sprungur og brot á logsuðu

 Engar formbreytingar

 Merkispjald verður að vera til staðar og

vera læsilegt.

Ef þig grunar að hífiklemma hefur orðið 

fyrir tjóni, notastu við mæliplötu (A) (e. 

caliber) eða láttu Doka yfirfæra klemmu. 

Ef þú getur ýtt mæliplötu alveg í gegn, þá 

er hífiklemma ónothæf og skal fjarlægja 

þegar í stað. 

Mæliplata (A) fæst hjá Doka undir Art.n 525693000

Með reglulegu millibili 
 Skoðun á hífi fylgihlutum skal fara fram

með reglulegu millibili af sérfræðingi í

samræmi við innlend lagaákvæði. Nema

annað sé ákveðið skal skoðun fara fram

að minnsta kosti einu sinni á ári.

Geymsla 
 Hífiklemmur skal geyma á þurrum og vel

loftræstum stað, í skjóli frá

veðurfarslegum aðstæðum og frá öllum

ætandi efnum.
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Staðsetning hífiklemmu 

Þegar notast er við Framax Xlife mótafleka 

Einfaldir mótaflekar 

Alltaf skal staðsetja Framax hífiklemmu yfir eina 

af logsoðnu stálplötunum til að koma í veg fyrir 

að klemman renni til hliðar. 

Panelar upp að  Panelar yfir 

60 cm breidd  60 cm breidd 

Tveir uppréttir mótaflekar 

Alltaf skal staðsetja Framax hífiklemmur yfir eina 

af logsoðnu stálplötunum til að koma veg fyrir að 

kemman renni til hliðar. 

Flekamót 

Alltaf skal staðsetja Framax hífiklemmu yfir mið-

samskeyti móta (A) til að koma í veg fyrir að 

klemma renni til hliðar. 

- Undantekning: Ef einföldu móti er lyft

upp frá láréttu skal staðsetja hífiklemmu

yfir þver-prófíl. (B)

- Hengja skal mótin á samhverfann hátt

(Þungamiðju staða).

- Breidd horna β hámark 30°.

- Áður en lyft er upp: Fjarlægið alla lausa

hluti frá mótum eða festið þá tryggilega.

Hámarks álag: 

1000 kg á hverja Framax hífiklemmu 
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Hvenær notað með Alu Framax Xlife 

mótaflekum 

Flekamót 

Alltaf skal staðsetja Framax hífiklemmur yfir mið-

samskeyti móta (A) til að koma í veg fyrir að 

klemma renni ekki til hliðanna. 

- Undantekning: Ef einföldu móti er lyft

upp frá láréttu skal staðsetja hífiklemmu

yfir logsuðu prófíl (B).

A  er notað á upprétt flekamót 

B  er notað á lárétt flekamót 

Varúð
Á einföldum Alu Framax Zlife mótafleka sem lyft 

er upp má ekki staðsetja hífiklemmu yfir þver-

prófíl. 

- Hengja skal flekamótin á samhverfann

hátt (Þungamiðju staða).

- Breidd horna β hámark 30°.

- Áður en lyft er upp: Fjarlægið alla lausa

hluti frá mótum eða festið þá tryggilega.

Hvernig á að nota hífiklemmu 

1) Lyftu handfangi eins langt og það kemst.

2) Setjið hífiklemmuna á panel þannig að

innsti hluti klemmu liggi að ramma.

Þrýstið handfangi niður og lokið.

Farðu yfir klemmu til að tryggja að 

klemman sé tryggilega fös við mót og að 

handfang sé í neðstu stöðu. 

3) Þegar mótafleki er hífður upp með krana

er álagsháður læsibúnaður virkur.

Slá og hliðra til mótaflekum 

Varúð
Mótin eiga það til að festast við steypuna. Þegar 

mót eru tekin af skal ekki reyna að brjóta 

samloðun steypunnar með krananum. 

Hætta er á ofálagi krana. 

Notast skal við viðeigandi tól eins og 

viðarsköfu eða sérstök áhöld til að losa 

steypu frá mótum 

Lyftið fjöldamótunum yfir á nýja staðinn 



Leiðarvísir fyrir Framax hífiklemmu 




