Sikkerhed
i hvert fald

FreeFalcon – Den mobile faldsikring

Doka Augmented Reality

ARVR

Scan denne forside ind med Dokas AR app, så kan du se FreeFalcon i 3D.
Læs videre på bagsiden.

Forskallingsteknikerne.

FreeFalcon – Den mobile faldsikring
Byggeprojekterne bliver mere og mere krævende, men skal samtidig helst udføres hurtigere og mere økonomisk. Men det må ikke
ske på bekostning af sikkerheden. De nuværende systemuafhængige sikkerhedsforanstaltninger på området dækforskalling opfylder
kun betinget kravene til arbejdssikkerhed og ergonomi. Nu lukker FreeFalcon med sit patenterede sikkerhedsmodul dette hul og er
det ideelle forening af sikkerhed og bevægelsesfrihed.

Hurtigt klar til brug

med integrerede sikkerhedsdetaljer

med enkel håndtering

 Sikkert arbejde ved faldkanten uden snublesteder med et
anhugningspunkt over hovedet
 Uindskrænket bevægelsesfrihed ved 360° faldsikring med
op til 10 m arbejdsradius
 Overholder kravene i Suva (CH), BGBau (D) og BauV (AT)

 Øjeblikkeligt klar til brug uden forankring i bygningen,
hvorved projektering, montering samt udgifter til forankringer bortfalder
 Ingen ændring i bygningskonstruktionen
 Nemt at flytte horisontalt for en enkelt person pr. løftevogn

FreeFalcon

FreeFalcon PCC

FreeFalcon sikrer mandskabet på byggepladsen i situationer, hvor det midlertidigt er nødvendigt at arbejde langs
faldkanter.

FreeFalcon PCC er udviklet specielt til brug ved elementdæk
og sikrer mandskabet ved faldkanten under udlægning af
elementdæk.

Standard: EN 795:2012 Type E
Vægt: 450 kg

Standard: EN 795:2012 Type B
Vægt: 595 kg

AR

Oplev FreeFalcon
i Augmented Reality
Installer Dokas AR app nu på din smartphone eller tablet
og aktiver funktionen “AR Marker scannen”. Ret derefter
kameraet mod forsiden af denne brochure, så kan du se
3D-modellen af FreeFalcon.
Gratis download: www.doka.com/ar
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Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i takt med den tekniske udvikling.

Sikkerhed hele vejen rundt

