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Snappy-serien, som omfatter
Snappy 300, Snappy 400
og den NYE Snappy Ladder,
består af kraftige
letvægtsarbejdsplatforme, der
kan klappes op og samles på få
sekunder.
Takket være deres alsidighed
kan de kombineres med Instant
Span-stilladssystemer for at
muliggøre arbejdshøjder op til
4 m. Snappy-serien anvendes
i mange forskellige brancher,
f.eks. af dekoratører, elektrikere,
vvs-firmaer og skiltemalere, og
udgør en robust arbejdsplatform,
som kan transporteres i en lille
varevogn.
Det enkle design reducerer risikoen
for forkert samling eller bortkomst
af komponenter. Snappy er forsynet
med det enestående kraftige
Rib-Grip-samlesystem med 10 års
garanti.
Alle standardkomponenter har en
forlænget 3 års garanti.
Ved brug af uoriginale dele i vort system bortfalder garanti,
ansvar og godkendelse.
Er godkendt i henhold til EN 1004 og gældende danske
regler.
Belastningsklasse 3.

Nøglefunktioner
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1. Koldformede Rib-Grip-samlinger
Den koldformede RibGrip-samleproces er en af
nøglefunktionerne ved Instantstilladssystemer og betyder, at
samlingerne er tre gange så stærke
og holdbare som traditionelle
svejsede samlinger. 10 års ubetinget
garanti!

2. Riflede rammetrin af hensyn til et
bedre greb
Giver en bedre skridsikkerhed ved
opstigning på rammerne under
opstillingsarbejdet eller efter
opstillingen.

3. TX2000-platforme
TX2000-letvægtsplatformen fås i
standardudførelse og med faldlem
og yder beskyttelse hele vejen rundt.
Alle komponenter kan let udskiftes,
såfremt der skulle ske en skade på
dem.

Kompakte dimensioner

Snip, snap, Snappy

4 m Snappy

Snappy fylder ikke ret meget og kan
transporteres i en lille varevogn.

Snappy er nem at folde ud og er klar
til brug på få sekunder

Snappy kan udvides til et komplet
stillads med en maksimal
platformshøjde på 4 m.

Nyhed: Snappy Ladder

Snappy Ladder er
forsynet med en
integreret stige og fås i
tre platformshøjder.
Snappy 400

Med 400 mm afstand
mellem trinene kan dette
produkt anvendes uden
for EU.

Instant leverer
et bredt udvalg
af Span-stilladser
og -tilbehør.

Span-serien

Snappy Ladder
Den NYE Snappy Ladder er et kraftigt
letvægtsstillads med lav adgangshøjde og
integreret stige. Fås i lav udførelse, 2 m
platformshøjde og op til 4 m platformshøjde
kombineret med Span-stilladskomponenter.

Lakeret stillads

Opfylder kravene i Rådets direktiv om brug af
arbejdsudstyr under arbejdet.

SPECIFIKATIONER

Snappy

Snappy

Snappy

300

400*

Ladder

4,0 m

4,0 m

4,0 m

Samlet højde

1,98 m

1,98 m

1,99 m

Bredde

0,74 m

0,74 m

0,74 m

Længde

2,0 m

2,0 m

2,0 m

Vægt

44 kg

41 kg

41 kg

276 mm

414 mm

500 mm*

Maks. arbejdshøjde

Trinafstand

Monter rækværk i henhold til samlevejledningen.

Spandeckgangbro

Udklappeligt
kedelsystem

*Snappy 400 fås kun til distribution uden for EU.
*Snappy Ladder – 250 mm trinafstand på den integrerede stige.

Flyindustri

Der fås
et bredt udvalg
af komponenter

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,
Nangor Road, Dublin 12, Irland.
T: +353 (0)1 6209300 F: +353 (0)1 6209301
info@instantupright.com
www.instantupright.com
Følg producentens samlevejledning af hensyn til sikker brug og samling.
Specifikationer kan ændres uden varsel.
Fotografierne i denne brochure er kun til reklameformål.

