
Muottimestarit.

Varmistettuna 
putoamisen varalta
FreeFalcon – Siirrettävä kiinnitysmasto

AR
Doka Augmented Reality
Skannaa tämä etusivu Doka AR Appilla, 
ja näet FreeFalconin 3D-muodossa. 
Katso lisätiedot takasivulta.



FreeFalcon
Siirrettävä kiinnitysmasto

Rakennushankkeiden vaatimustaso kasvaa koko ajan. Samalla ne tulisi toteuttaa yhä nopeammin ja taloudellisemmin. Tämä ei kuitenkaan 
saa tapahtua turvallisuuden kustannuksella. Käytössä olevat holvien muotitusta koskevat turvallisuustoimenpiteet täyttävät työturvallisuut-
ta ja ergonomiaa koskevat vaatimukset vain osittain. FreeFalconin turvallisuusmoduuli ratkaisee ongelman yhdistämällä turvallisuuden ja 
liikkumavapauden täydellisesti.
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FreeFalcon varmistaa työntekijöiden turvallisuuden tilanteissa, joissa on välttämä-
töntä suorittaa tilapäisiä toimenpiteitä putoamisvaarallisilla alueilla.

Kääntövarrella varustettuun liikkuvaan 
kiinnitysmastoon on asennettu turva-
valjaisiin kiinnitettävä kelautuva tarrain. 

Samanaikaisesti lukitus kiinnittyy, eikä 
masto enää käänny. Käyttäjä pysyy 
tukevassa otteessa.

Heti kun sallittu hyötykuorma ylittyy, 
turvamoduuli laukeaa. Puomi taittuu 
sisäänpäin ja vetää kiinnityskohtaa 
lähemmäksi. 

Turvallisesti putoamisvaarallisella alueella
ei kompastumisvaaraa, sillä kiinnityskohta sijaitsee pään 
yläpuolella

Rajoittamaton liikkumavapaus 360° putoamissuoja 
jopa 10 m:n työskentelysäteellä

Heti käyttövalmis ilman ankkurointia 
rakenteeseen ei suunnittelun tai asentamisen tarvetta 
eikä ankkurointikuluja, ei rakenteen statiikkaan kohdistuvia 
toimenpiteitä
 
Helposti siirrettävissä vaakasuunnassa esim. 
pumppukärryllä, jonka käyttämiseen riittää yksi henkilö

 � Halkaisija: 2,25 m
 � Korkeus: 2,35 m
 � Paino: 450 kg
 � Standardi: DIN EN 795:2012 

Tyyppi E  

 � Ulkoisen instituutin sertifioima 
(DEKRA) 

 � Suva (CH), BGBau (D) ja BauV 
(AT) säännösten mukainen

Näin se toimii:

Doka Finland Oy | Selintie 542 | 03320 Selki | T+358 9 224 264-0 | F +358 9 224 264-20 | finland@doka.com | www.doka.fi

Tuotteen ominaisuudet:

AR
Koe itse FreeFalcon  
Augmented Reality tilassa

Asenna nyt Doka AR App älypuhelimeen tai taulutietokoneeseen ja 
valitse toiminto ”Project model on marker”. Suuntaa kamera sen jäl-
keen tämän esitteen etusivuun nähdäksesi Free-Falconin 3D-mallin.

Ilmainen lataus: www.doka.com/ar


