
TECHNO ARM
CANTILEVER ARM
KONSOL KOLU 

DATA SHEET 

(EN)
• Designed to be used as fall arrest and rescue system when working in manholes, 
platforms, silos, roof edges etc.
• Made of aluminum alloy material. It is light weight. Transportation and installation 
can be performed by one person.
• It has 360-degree rotatable console body. Can be fixed when requested. The console 
posts have two different sizes (60 and 130 cm) for different working heights.
• The cantilever can be adjusted in eight different positions in accordance with the 
required angle, position and height. Switching inpositions is easily accomplished by 
changing the pin position.
• It has more than one ground sleeve for different working areas.
• Retractable Fall Arrester with Recovery Arm and / or Hand Winch can be mounted 
on anchorage body.
•  Certified with 3 independent anchor points with a 100 Kg dynamic load. Maximum 
SWL is 300 Kg for static loads.

(TR)
• Menhol, platformlar, silo ağızları, çatı kenarları gibi açık ve kapalı alanlara giriş ve 
çıkışlarda düşüş durdurma ve kurtarma sistemi olarak tasarlanmıştır.
• Yüksek alaşımlı alüminyum malzeme ile üretilmiştir, hafiftir. Taşınması ve kurulumu 
tek kişi tarafından yapılabilir.
• Dönebilen ( 360 derece ) konsol gövdesine sahiptir. İstenildiğinde sabitlenebilir. 
Konsol dikmesi farklı çalışma koşulları için 2 farklı ölçüde (60, 130) gövdeye sahiptir.
• Çalışma alanında ihtiyaç duyulan açıya, konuma ve yüksekliğe göre konsol kolu sekiz 
farklı pozisyonda ayarlanabilir, bu pozisyonların geçişleri pim konumunun değiştir-
ilmesi ile kolayca gerçekleştirilir.
• Farklı çalışma alanları için birden fazla zemin ayağına sahiptir.
• Ankraj gövdesi üzerine Kollu Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu ve/veya yük vinci montajı 
yapılabilir.
• Her biri maksimum 100 kg olmak üzere 3 bağımsız 
ankraj noktasıyla sertifikalandırılmıştır. 
Statik yük taşımak için maksimum SWL yük 300 kg’dır.

Weight/Ağırlık
25,00 Kg (Techno Arm 60 cm) / 29,00 Kg (Techno Arm 130 cm)

Standard/Standart: EN 795:2012 Type A

TECHNO ARM Console Type/TECHNO ARM Gövde Tipleri
• Techno Arm (60 cm)   • Techno Arm (130 cm)

TECHNO ARM Base Plates / TECHNO ARM İçin Zemin Ayakları
• CP-30 Ground Mounting Sleeve / CP-30 Zemin Montaj Ayağı
• WP-30 Wall Mounting Sleeve / WP-30 Duvar Montaj Ayağı
• WCP-30 Edge Mounting Sleeve / WCP-30 Köşe Montaj Ayağı
• BP-30 Concrete Mounting Sleeve / BP-30 Gömme Beton Ayağı

TECHNO ARM Optional Equipment / TECHNO ARM İçin Opsiyonel Ekipmanlar
• HRA Retractable Fall Arrest Block / HRA Düşüş Durdurma Ekipmanı (Kollu Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu)
• HRA Mounting Bracket / HRA Bağlantı Braketi 
• ALKO 901 Load Winch 20 mt / ALKO 901 Yük Vinci 20 m
• ALKO Mounting Bracket / ALKO Bağlantı Braketi 
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