Span 300/400 Compact
ACCESS TOWER SYSTEM
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1. Rib-Grip – kylmämuovatut liitokset
Rib-Grip -kylmämuovausmenetelmä on Instant tower system –
telinejärjestelmän tärkein ominaisuus ja se tekee liitoksista kolme
kertaa kestävämpiä kuin tavalliset hitsatut liitokset. 10 vuoden rajaton
takuu!
2. Span 300/400 -teline – käännettävä monikäyttöteline
Erittäin kestävä kevyt metalliseos rakennelma tekee osista
helpommin käsiteltäviä. Span 300/400 -telineen osat ovat keskenään
vaihdettavissa kaikkiin olemassa oleviin osiin ja se tarkoittaa vähemmän
varastoitavia osia ja niistä huolehtimista.
3. Säätöjalka
Voit valita 400 mm, 600 mm & 800 mm korkeuden Quick-Adjust
säätöjaloilla. Ne seisovat tukevasti karkeilla tai epätasaisillakin pinnoilla.
Kun jalat on kerran koottu, niitä ei voida purkaa vahingossa.
4. Automaattiset lukitustukikoukut & raskaat koukkuliittimet
Koukut napsahtavat lukittuun asentoon ilman "alustamista" ja
purkamista helpottaa vaivattomasti irrotettavissa oleva hakarakenne.
Laaja kosketusalue (yli 225˚) takaa tukevan otteen. Koukkuliitin kestää
erittäin hyvin kovia työmaaolosuhteita eikä vaurioidu pudotuksenkaan
yhteydessä.
5. Uurretut kehikkoputket
Niistä saa paremman otteen eivätkä ne ole liukkaat niille kiivettäessä
kokoamisen yhteydessä tai kun ne ovat pystyssä.

Span 300/400 Compact
Tower -teline on kevyt, tukeva
telinejärjestelmä, joka on
suunniteltu käytettäväksi pienissä
tiloissa kuten hissikuiluissa.
Se on mitoiltaan vain 1,2 m2, joten
Span 300/400 Compactia voidaan
käyttää ilman tukea seisovana
telineenä ja lisäämällä tukia siitä
voidaan rakentaa sisätiloihin 12 m
ja ulkotiloihin 8 m korkea taso. Kun
sitä käytetään pienissä tiloissa,
kuten hissikuilussa, teline voidaan
tukea vahvikkeilla, jotta saadaan
työskentelykorkeudeksi yli 20 m.
Span 300/400 Compact on varustettu
ainutlaatuisen lujilla Rib-Grip
-liitoksilla, joilla on 10 vuoden takuu.
Kaikilla vakio-osilla on laajennettu
3 vuoden takuu.
Täyttää EN1004:n ja korkealla
tehtävästä työstä annetun direktiivin vaatimukset.
Kuormitusluokka 3.

Kaikki INSTANT-sarjan tuotteet voidaan
maalata ja saatavilla on laaja valikoima eri
osia.

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,
Nangor Road, Dublin 12, Ireland.
P. +353 (0)1 6209300 F: +353 (0)1 6209301
info@instantupright.com
www.instantupright.com
Ohjeet turvalliseen käyttöön ja kokoamiseen löytyvät valmistajan asennusoppaasta.
Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin.
Tämän esitteen valokuvat ovat vain myynninedistämistarkoituksiin.

