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Snappy
STILLASSYSTEM
TIL LAVE HØYDER
Snappy-sortimentet, som
omfatter Snappy 300,
Snappy 400 og den NYE
Snappy Ladder er lette
arbeidsplattformer med høy
ytelse, som kan brettes ut
og settes sammen i løpet av
sekunder.
De er svært tilpasningsdyktige
og kan kombineres med
stillassystemene Instant Span
for å oppnå arbeidshøyder på
inntil 4 m. Brukes av mange
forskjellige yrkesgrupper,
eksempelvis dekoratører,
elektrikere, varme- og
ventilasjonsarbeidere og
skiltarbeidere. Snappy kan tilby
en robust arbeidsplattform som
kan transporteres på en pickup.
Den enkle designen reduserer
faren for uriktig montering eller
komponenttap. Snappy har det unike
og svært kraftige systemet med
Rib-Grip-ledd, med 10 års garanti.
Alle standardkomponenter har en
utvidet treårsgaranti.
Samsvarer med EN1004 og
direktivene for jobb i høyden.
Belastningsklasse 3.

nøkkelfunksjoner
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1. Rib-Grip – klinkede ledd
Den klinkede Rib-Grip
sammenføyningsfasen er
en nøkkelfunksjon i Instantstillassystemene. Den gir en styrke
og en holdbarhet som er tre ganger
så god som tradisjonelle, sveisede
typer. 10 års garanti – uten vilkår!

2. Riflede rammetrinn gir bedre grep
Gir bedre glimotstand når det klatres
på rammer under montering eller
etter reisning.

3. TX2000 plattformer
Den lette plattformen TX2000, som
er tilgjengelig i standardutgave og
med fallem, gir kantbeskyttelse rundt
hele. Alle deler kan enkelt byttes ut
dersom det skulle oppstå skader.

Kompakt størrelse

Ganske enkelt Snappy

4 m Snappy

Snappy er kompakt, og kan oppbevares
og transporters i en liten bil.

Snappy er enkel å fjerne og er klar til
bruk på få sekunder.

Snappy kan utvides slik at det danner
et komplett stillas med maksimal
plattformhøyde på 4 m.

Ny Snappy Ladder

Har integrert stigetilgang
og kan leveres i tre
plattformhøyder.

Snappy 400

Med en trinnavstand
på 400 mm er dette
produktet tilgjengelig
utenfor EU.

Stor spennvidde med Span
Stillassystemer og
-tilbehør er tilgjengelig
fra Instant.

Span-utvalget

Snappy Ladder
NYE Snappy Ladder er en lett og kraftig lav
plattform med integrerte stiger. Tilgjengelig med
lav høyde og 2 m høye plattformer og inntil 4 m
kombinert med Span Tower-komponenter.

Malt stillas

Samsvarer med direktivet om Arbeid i høyden.

SPESIFIKASJONER
Maks. arbeidshøyde

Snappy

Snappy

Snappy

300

400*

Ladder

4,0 m

4,0 m

4,0 m

Samlet høyde

1,98 m

1,98 m

1,99 m

Bredde

0,74 m

0,74 m

0,74 m

Lengde

2,0 m

2,0 m

2,0 m

Vekt

44 kg

41 kg

41 kg

276 mm

414 mm

500 mm*

Avstand mellom trinn

Monter rekkverk i henhold til monteringsveiledningen
*Snappy 400 distribueres bare utenfor EU.

Spandeck
Gangsti

Snap-Out
Kjelesystem

*Snappy Ladder - 250 mm trinnavstand i integrert stige.

Luftfart

En lang rekke
komponenter
er tilgjengelig

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
info@instantupright.com
www.instantupright.com
Se produsentens monteringsveiledning for informasjon om bruk og montering.
Spesifikasjonene kan endres uten varsel.
Bildene i denne brosjyren skal kun brukes til reklameformål.

