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Snappy
SISTEMA DE TORRES PARA
ACESSO DE NÍVEL BAIXO
A linha Snappy, que inclui
a Snappy 300, Snappy 400
e a NOVA Snappy Ladder, é
composta por plataformas de
trabalho leves e resistentes
que podem ser dobradas e
montadas em segundos.
Extremamente versáteis, elas
podem ser combinadas com os
sistemas de torres Instant Span
para chegar a altura de até 4 m.
Usadas por vários profissionais
diferentes como decoradores,
eletricistas, técnicos de
sistemas de ventilação e
aquecimento e colocadores de
cartazes, a Snappy oferece uma
plataforma de trabalho robusta
que pode ser transportada em
uma pequena van.
A simplicidade do projeto reduz o
risco de montagem incorreta ou
perda de componentes. A Snappy
apresenta o exclusivo sistema de
juntas Rib-Grip de alta resistência
com garantia de 10 anos.
Todos os componentes padrão têm
garantia estendida de 3 anos.
Em conformidade com as diretrizes EN1004 e
de trabalho em altura.
Carga de classe 3.

Principais recursos
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1. Juntas moldadas a frio – Rib-Grip
O processo de juntas moldadas a
frio Rib-Grip é uma das principais
características dos sistemas de torre
Instant e fornecem três vezes mais
força e durabilidade do que os tipos
soldados tradicionais. 10 anos de
garantia sem questionar!

2. Níveis de estrutura ranhurada
para melhor fixação
Fornece maior resistência a
escorregamento ao subir a estrutura
durante a montagem ou depois de
montada.

3. Plataformas TX2000
A plataforma leve TX2000 disponível
no modelo padrão e alçapão oferece
proteção com as bordas arredondas.
Todos os componentes pode ser
facilmente substituídos caso haja
algum dano.

Dimensões compactas

Simplesmente Snappy

Snappy de 4 m

A Snappy é compacta para guardar
e pode ser transportada em uma
pequena van.

A Snappy é fácil de montar e está
pronta para ser usada em segundos.

A Snappy pode ser expandida para
formar uma torre completa com uma
plataforma com 4 m de altura, no
máximo.

Nova Snappy Ladder

Propicia acesso total
de escada e disponível
com plataformas em três
alturas.
Snappy 400

Com espaçamento
de 400 mm entre os
níveis, este produto
está disponível para
distribuição fora da União
Européia.

Uma ampla faixa de expansões
Os sistemas de torres e
acessórios estão
disponíveis em Instant.

Linha Span

Snappy Ladder
A NOVA Snappy Ladder é uma plataforma de
acesso a níveis baixos leve e altamente resistente
com escadas integrantes. Disponíveis em nível baixo
e plataformas com 2 m a 4 m de altura quando
combinada com os componentes Span Tower.

Torre Pintada

Em conformidade com a diretriz para trabalho em
altura.
ESPECIFICAÇÕES
Altura máx. de trabalho

Snappy

Snappy

Snappy

300

400*

Ladder

4,0 m

4,0 m

4,0 m

Altura geral

1,98 m

1,98 m

1,99 m

Largura

0,74 m

0,74 m

0,74 m

Comprimento

2,0 m

2,0 m

2,0 m

Peso

44 kg

41 kg

41 kg

Espaçamento entre os níveis 276 mm

414 mm

500 mm*

Encaixe as proteções laterais de acordo com o guia de montagem
*A Snappy 400 está disponível para distribuição fora da União
Européia somente.

Spandeck
Passadiço

Snap-Out
Sistema para
caldeiras

*Snappy Ladder - espaçamento de níveis da escada integrante
de 250 mm.

Aviação

Uma ampla linha
de componentes
está disponível

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
Para segurança de uso e montagem, consulte o guia de montagem do fabricante.
As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotografias colocadas na brochura servem apenas para fins promocionais.

