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KIS ELÉRÉSI MAGASSÁGÚ
ÁLLVÁNYTORONY RENDSZER

A Snappy sorozatú munkaállványok,
amelyek a Snappy 300, Snappy 400 típust és az ÚJ Snappy létrát tartalmazzák, könnyűek és nagy teherbírásúak,
amelyek másodperceken belül kihajthatók és felszerelhetők. Igen sokoldalúak, az Instant Span toronyrendszerrel
kombinálhatók 4 m munkamagasság
eléréséhez. Különböző szakmákban
alkalmazható, mint pl. dekoráció, villanyszerelés, fűtés- és szellőzés szerelés és táblaírás, ahol a Snappy robosztus munkaállványt biztosít, és kis tehergépkocsival is szállítható.

Az egyszerű kivitel csökkenti a helytelen felszerelés kockázatát illetve
az elemek elvesztését. A Snappy
kivételes magas szilárdságú bordás
rögzítős csatlakozó rendszerrel
rendelkezik, amelyre a garancia 10
év.
Minden szabványos elemre 3 év
garancia van.
Megfelel az EN1004 szabványnak
és a Magasban való munkavégzésre vonatkozó irányelveknek. 3.
terhelési osztályú.
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Fő jellemzők

1. Bordás rögzítő – hidegen alakított
2. Bordázott létrafokok a biztonságocsatlakozás. A hidegen alakított
sabb fogás érdekében. Szerelés
bordás rögzítő csatlakozás az Insközben, vagy amikor már fel van áltant toronyrendszerek fő jellemzője,
lítva, fokozott csúszásmentességet
és a hagyományos hegesztett típubiztosít.
soknál háromszor erősebb és tartósabb. A 10 év garancia nem vitás!

Egyszerűen Snappy
A Snappy egyszerűen széthajtható
és másodpercek alatt felállítható.
Kompakt méretek
A Snappy kompakt módon tárolható és kis teherautóval szállítható.

Az új Snappy létra beépített
létrát tartalmaz, és három
járólap magasságban kapható.

Snappy 400
A 400mm-es létrafokkal
az EU-n kívüli értékesítésre kapható.

3. TX2000 járólapok
A TX2000 könnyű járólapok szokványos és átjáró-ajtóval ellátott kivitelben kaphatók, teljes élvédelemmel. Minden eleme könnyen kicserélhető szükség esetén.

4m Snappy
A Snappy teljes toronnyá bővíthető
max. 4 m-es járólapmagasságig.

Az Instant a Span
toronyrendszerek és
tartozékok széles
választékát kínálja.

Span sorozat

Snappy létra
Az ÚJ Snappy létra könnyű, nagy szilárdságú, kis elérési magasságú állvány beépített létrával. Kapható alacsony és 2 m járólap
magassággal, és a Span torony elemekkel kombinálva 4 m-ig.

Festett torony

Megfelel a Munkavégzés magasban irányelvnek.

MŰSZAKI ADATOK

Snappy

Snappy

Snappy

300

400*

Létra

Max. munkamagasság

4.0m

4.0m

4.0m

Teljes magasság

1.98m

1.98m

1.99m

Szélesség

0.74m

0.74m

0.74m

Hosszúság

2.0m

2.0m

2.0m

Súly

44kg

41kg

41kg

276mm

414mm

500mm*

Létrafok hossz

A korlátokat a szerelésű útmutató alapján kell felszerelni

Spandeck
járófelület

Snap-Out
Kazán-rendszer

*Snappy 400 csak az EU-n kívüli értékesítésre kapható
*Snappy Ladder - 250mm a beépített létra létrafok hossza

Légi közlekedés

Az elemek széles
választéka kapható

Instant UpRight Ltd.
Unit S 1, 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
A biztonságos alkalmazás és felszerelés érdekében kérjük, olvassa el a gyártó szerelési útmutatóját.
Az adatok minden előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Az ismertetőben lévő fényképek csak a tájékoztatás célját szolgálják.

