Aircraft
Maintenance Docking System

Em Cima: Hapaglloyd Airline, Alemanha, Sistema Taildock

Boeing Tail Dock
Instant UpRight
As empresas que se seguem encontram-se
entre os muitos compradores do equipamento
Instant para utilização na sua indústria de
aviação;
- Boeing Aircraft Corporation
- Singapore Airlines
- Malaysian Airlines
- British Aerospace
- SRS Aviation Services
- Team Aer Lingus
- U.S. Air Force
- Shannon Aerospace
- Kuwait Airways
- Monarch
- British Airways
- Charles de Gaulle Airport
- Thai Airways International
- Delta Airlines
A Instant UpRight pode fornecer soluções de
acesso para transportadores de carga grandes,
pequenos, aviões regionais militares sendo uns
dos que estão incluídos;

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Friel Avenue
Park West Industrial Park, Nangor Road
Dublin 12, Ireland.
T: +353 (0)1 6209300 F: +353 (0) 1 6209301

KC135, B1, A330, A340, B737, B747, B52,
RJ700, RJ900, Citation 10, Falcon 2000,
F16, Alfa Jet, MD80

aviation@instantupright.com
www.instantupright.com
As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotografias colocadas na brochura servem apenas para fins promocionais.
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Aviação

Da concepção à montagem

Sistema de Acesso Modular
Durante mais de quarenta anos que a Instant UpRight
tem se dedicado à concepção e fabricação de sistemas
de acesso modular para a indústria da aviação. Os
sistemas para aviões da Instant são adaptáveis a
aplicações variáveis para alojar aviões pequenos e
grandes, desde andaimes básicos a sistemas
completos de manutenção de atracagem.
A nossa equipe de Técnicos de Projeto trabalham com
você da concepção à montagem, fornecendo uma
solução modular que combina força, velocidade e
versatilidade.

Os Sistemas para Aviões Instant UpRight incluem;
- Andaimes de Acesso Combinados em Alumínio e Aço
- Sistemas de Andaimes Modulares para Aviões
- Degraus & Andaimes de Acesso Móvel
- Colunas de Acesso Total de Elevação
Adicionalmente, a Instant UpRight produz sistemas
inovadores de acesso que incluem torres de acesso
móvel, sistemas de passadiço, acesso a caldeiras e
plataformas de trabalho de nível inferior.

As Principais Vantagens do Sistema
de Acesso Modular para Aviões
• Construção de peso reduzido e robustez

elevada, utilizando uma combinação de aço
e alumínio

Os Degraus de Acesso
podem ser concebidos
para todos os tipos de
aplicações incluindo
operações da Categoria I.

Os sistemas de peso reduzido
construídos a partir de alumínio
reforçado fornecem uma montagem
rápida e fácil e são utilizados para
trabalhos de pintura e manutenção
comuns.

Os sistemas de atracagem da categoria III
têm normalmente um conteúdo elevado
de aço para a estrutura principal com
um elemento de alumínio utilizado para
áreas de menor tensão.

Cada sistema foi
concebido utilizando
componentes standard,
sempre que possível,
para fornecer uma
solução econômica.

Mais de quarenta anos de experiência no fornecimento de sistemas de acesso a
aviões
Design e técnica líder desde a concepção até a montagem

elevada
• Montagem simples para um tempo de

Alumínio de peso reduzido – chega a pesar um quinto de um sistema equivalente
em aço
Poupança significativa em termos de tempo de manobras de atracagem e custos
fixos mais baixos

manobras de atracagem reduzido
• Concepção completa e assistência de

montagem

Internacionais

Está disponível uma gama de módulos
com alturas fixas ajustáveis para
abranger a manutenção de linha,
verificações A-B e C, assim como
trabalhos de manutenção específicos
com ou sem recurso a alavancas.

Porque Escolher o Acesso a Aviões Instant?

• A concepção modular fornece uma utilização

• Conformidade com as Normas de Segurança

O Sistema de Andaimes Modulares para
Aviões foi construído a partir de perfis
de alumínio de peso reduzido
combinados com componentes em
aço galvanizado e rodízios reforçados.
Estes fornecem módulos de rigidez
elevada que podem ser facilmente
deslocados à volta da aeronave.

mental to our success in
ation Industry is our
expertise. Each system
ned to provide optimum
usingstandard
nents for the most coste solutions.
ave any access challenge
ndard products cannot
ontact our team of design
ers who will work with you
oject conception to
tion.

Durabilidade Elevada – não é necessária nenhuma limpeza ou manutenção
especiais
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