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Produktserien Snappy som
innehåller Snappy 300,
Snappy 400 och Snappy
Ladder (NY) är lätta och tåliga
arbetsplattformar som fälls ut och
monteras på nolltid.
Produkterna är mångsidiga och
kan kombineras med Instants
ställningssystem Span för att på
så sätt uppnå arbetshöjder på
upp till 4 m. Ställningarna används
av flera olika yrkesgrupper som
t.ex. målare, elektriker, värmeoch ventilationstekniker och
skyltmålare. Snappy erbjuder en
robust arbetsplattform som enkelt
kan transporteras i en mindre
skåpbil.
Tack var den enkla utformningen
minskar risken för att ställningen
monteras på ett felaktigt sätt eller
att komponenter försvinner. Snappy
är försedd med ett tåligt Rib-Gripfogsystem, som har 10 års garanti.
Alla standardkomponenter har en
förlängd 3-årsgranti.
I enlighet med EN1004 och
direktiven för arbete på hög höjd.
Belastningsklass 3.

Grundegenskaper
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1. Rib-Grip – kallpressade fogar
De kallpressade Rib-Grip-fogarna
är en av Instant ställningssystemens
nyckelfunktioner och gör att
fogarnas styrka och hållbarhet är
upp till tre gånger högre jämfört med
traditionellt svetsade fogar. 10 års
garanti utan frågor.

2. Räfflade ramsteg ger ett bättre
grepp
Fungerar som halkskydd när du
reser ställningen och när ställningen
används.

3. TX2000 plattformar
Den lätta plattformen TX2000,
som finns tillgänglig med både
standard och luckutförande,
ger ett heltäckande skydd. Alla
komponenter kan enkelt bytas ut om
skador uppstår.

Kompakta mått

Snappy helt enkelt

4 m Snappy

Snappy kräver inte stort
förvaringsutrymme och kan lätt
transporteras i en mindre skåpbil.

Snappy fälls ut och är klar att
användas på några sekunder

Snappy kan byggas på för att
bilda en komplett ställning med en
plattformshöjd på max. 4 m.

Nya Snappy Ladder

Levereras med en
inbyggd stege och finns
tillgänglig i tre olika
plattformshöjder.
Snappy 400

Med ett 400 mm stort
avstånd mellan tvärstagen
får denna produkt endast
säljas utanför EU.

Flera olika Span
ställningssystem och
tillbehör är
tillgängliga från Instant.

Olika
Span-modeller

Snappy Ladder
Snappy Ladder (NY) är en lätt, tålig plattform för
lägre höjder och levereras med inbyggda stegar.
Finns nu tillgänglig med låg plattformshöjd
och 2 meters plattformshöjd. I kombination
med komponenter till Span-ställningar kan
plattformshöjden bli upp till 4 m.

Målade ställningar

I enlighet med direktiven för arbete på hög höjd.
SPECIFIKATIONER
Max. arbetshöjd

Snappy

Snappy

Snappy

300

400*

Ladder

4,0 m

4,0 m

4,0 m

Ställningens höjd

1,98 m

1,98 m

1,99 m

Bredd

0,74 m

0,74 m

0,74 m

Längd

2,0 m

2,0 m

2,0 m

Vikt

44 kg

41 kg

41 kg

276 mm

414 mm

500 mm*

Avstånd mellan tvärstag

Montera skyddsräcken enligt monteringsanvisningarna
*Snappy 400 får endast säljas utanför EU.

Spandeck
brygga

Snap-Out
Boilersystem

*Snappy Ladder – 250 mm avstånd mellan tvärstag på inbyggd
stege.

Flygindustri

Ett stort urval
av komponenter
finns tillgängliga

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,
Nangor Road, Dublin 12, Irland.
Tel.: +353 (0)1 6209300 F: +353 (0)1 6209301
info@instantupright.com
www.instantupright.com
Se tillverkarens monteringsanvisningar för information om säker användning och montering.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
Fotografierna i broschyren är endast avsedda för marknadsföring.

