Span 300/400 Compact
STILLADSSYSTEM
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1. Koldformede Rib-Grip-samlinger
Den koldformede Rib-Grip-samleproces er en af nøglefunktionerne
ved Instant-stilladssystemet og betyder, at samlingerne er tre gange
så stærke og holdbare som traditionelle svejsede samlinger. 10 års
ubetinget garanti!
2. Span 300/400-ramme – vendbare multifunktionsrammer
Konstruktionen i højstyrkelegering gør komponenterne lettere at
håndtere. Span 300/400-rammen kan udskiftes med alle eksisterende
dele, hvilket betyder færre komponenter på lager og færre komponenter
at administrere.
3. Justerbart Ben
Der kan vælges mellem 400 mm, 600 mm og 800 mm højdejustering
takket være Quick Adjust-benene til hurtig justering. På den måde er
det hurtigt og nemt at rette stilladset op på ujævne underlag. Når de
først er belastet, kan de ikke udløses ved en fejl.
4. Automatiske låsekroge og kraftige næsehornskroge (‘Rhino’kroge)
Krogene klikker på plads i låseposition uden forudgående bearbejdning
og er nemme at frigøre igen i forbindelse med nedtagningen. Det store
kontaktområde (over 225˚) sikrer et godt greb. Næsehornskrogen er
velegnet til vanskelige opstillingsbetingelser og kan klare fald.
5. Riflede rammetrin
De riflede trin giver et bedre greb og forbedret skridsikkerhed ved
opstigning på rammerne under opstillingsarbejdet eller efter opstillingen.

Span 300/400 Compact Tower er
et let, men kraftigt stilladssystem
beregnet til at give adgang til
vanskeligt tilgængelige områder,
f.eks. elevatorskakter.
Med sine blot 1,2 m2 kan
Span 300/400 Compact anvendes
som fritstående stillads, og ved brug
af støtteben er det muligt at opnå
en platformshøjde på op til 12 m
indendørs og op til 8 m udendørs.
Når stilladset anvendes på steder
med begrænset plads, f.eks.
elevatorskakter, kan det fastgøres
med bånd og derved muliggøre
arbejdshøjder på over 20 m.
Span 300/400 Compact er forsynet
med det enestående kraftige Rib-Gripsamlesystem med 10 års garanti.
Alle standardkomponenter har en
forlænget 3 års garanti.
Ved brug af uoriginale dele i vort
system bortfalder garanti, ansvar og
godkendelse.
Er godkendt i henhold til EN 1004 og gældende danske
regler. Belastningsklasse 3.

Alle produkter i INSTANT-serien kan
lakeres, ligesom der fås et bredt udvalg
af komponenter.

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,
Nangor Road, Dublin 12, Irland.
T: +353 (0)1 6209300 F: +353 (0)1 6209301
info@instantupright.com
www.instantupright.com
Følg producentens samlevejledning af hensyn til sikker brug og samling.
Specifikationer kan ændres uden varsel.
Fotografierne i denne brochure er kun til reklameformål.

