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LAAG ROLSTEIGERSYSTEEM
De Snappy-reeks, inclusief de
Snappy 300, Snappy 400 en
de NIEUWE Snappy Ladder, zijn
lichtgewichte werkplatforms
voor zware toepassingen die in
een paar seconden uitgeklapt
en gemonteerd kunnen worden.
Omdat de platforms zo veelzijdig
zijn, kunnen deze worden
gecombineerd met het Instant
Span-rolsteigersysteem om
werkhoogtes van maximaal
4 meter te bereiken. De Snappyreeks, die wordt toegepast
door verschillende vaklieden
zoals schilders, electriciëns,
aannemers en makers van
uithangborden, biedt een
robuust werkplatform dat in een
kleine bestelwagen kan worden
vervoerd.
De eenvoud van het ontwerp
reduceert het risico op onjuiste
montage of verlies van onderdelen.
De Snappy is uitgerust met het
unieke en zeer sterke Rib-Gripverbindingssysteem met een
garantie van 10 jaar.
Alle standaardonderdelen
beschikken over een aanvullende
garantie van 3 jaar.

Voldoet aan richtlijn EN1004 en alle richtlijnen met
betrekking tot werkzaamheden op hoogte.
Belastingklasse 3.

Hoofdkenmerken
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1. Rib-Grip – koudgevormde
verbindingen
De koudgevormde Rib-Grip
verbindingsprocedure is een
hoofdkenmerk van het Instantrolsteigersysteem en biedt drie keer
zoveel kracht en duurzaamheid in
vergelijking met traditionele gelaste
verbindingen. 10 jaar garantie –
zonder vragen!

2. Geribbelde framesporten voor
betere greep
Bieden meer slipweerstand bij het
klimmen op de steigers tijdens of na
installatie.

3. TX2000-platforms
Het lichtgewichte TX2000-platform
is beschikbaar in standaarden valluikuitvoering en biedt
randbescherming rondom. Alle
onderdelen kunnen gemakkelijk
worden vervangen in geval deze
worden beschadigd.

Compacte afmetingen

Slim en snel

4 meter Snappy

De Snappy is compact. Handig voor
opslag en vervoer in een kleine
bestelwagen.

De Snappy is heel gemakkelijk
uit te klappen en is binnen enkele
seconden gereed voor gebruik.

De Snappy kan worden uitgebreid om
een volledige steiger te vormen met
een maximale platformhoogte van
4 meter.

Nieuw: de Snappy Ladder

Met integrale ladder.
Beschikbaar in drie
platformhoogtes.

Snappy 400

Met een onderlinge
sportafstand van 400 mm is
dit product beschikbaar voor
distributie buiten de EU.

Instant heeft een uitgebreide reeks
Span-rolsteigersystemen en
accessoires
beschikbaar.

Span-reeks

Snappy Ladder
De NIEUWE Snappy Ladder is een lichtgewicht,
zeer sterk, laag platform met integrale ladders.
Beschikbaar in lage platformhoogte en een
hoogte van 2 meter. Kan gecombineerd met
Span-rolsteigeronderdelen worden uitgebreid tot
een hoogte van 4 meter.

Geverfde steiger

Voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
werkzaamheden op hoogte.

Spandeckverbindingsgang
SPECIFICATIES
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300

400*

Ladder

Max. werkhoogte

4,0 m

4,0 m

4,0 m

Algehele hoogte

1,98 m

1,98 m

1,99 m

Breedte

0,74 m

0,74 m

0,74 m

Lengte

2,0 m

2,0 m

2,0 m

Gewicht

44 kg

41 kg

41 kg

Afstand tussen de sporten 276 mm

414 mm

500 mm*

Snap-Out
Boilersysteem

Breng beveiligingshekken aan in overeenstemming met de
montagehandleiding
De *Snappy 400 is alleen beschikbaar voor distributie buiten
de EU.
*Snappy Ladder – integrale ladder met een afstand tussen de
sporten van 250 mm.

Luchtvaart

Een uitgebreide
reeks onderdelen
is beschikbaar

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,
Nangor Road, Dublin 12, Ierland.
T: +353 (0)1 6209300 F: +353 (0)1 6209301
info@instantupright.com
www.instantupright.com
Voor veilige montage en veilig gebruik raadpleegt u de montagehandleiding van de producent.
De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
De foto's in deze brochure zijn alleen bedoeld voor reclamedoeleinden.

