Span 300/400 Compact
ACCESS TOWER SYSTEM
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1. Rib-Grip – klinkede ledd
Den klinkede Rib-Grip sammenføyningsfasen er en nøkkelfunksjon i
Instant-stillaset. Den gir en styrke og en holdbarhet som er tre ganger
så god som tradisjonelle, sveisede ledd. 10 års garanti – uten vilkår!
2. Span 300/400 Frame – vendbare flerbruksrammer
Kraftige og lette legeringskonstruksjoner gjør komponentene enkle
å håndtere. Rammen på Span 300/400 kan brukes sammen med
alle eksisterende deler. Det betyr at færre deler må oppbevares og
kontrolleres.
3. JUSTERBART BEN
Du kan velge mellom 400 mm, 600 mm og 800 mm høydejustering ved
hjelp av Quick-Adjust-ben. Dette gir rask og enkel planering på ujevne
overflater. Når de er belastet, kan de ikke løsne ved uhell.
4. Automatiske låsekroker og tung "neshornnese"
Krokene låser seg i riktig posisjon uten priming. En enkel
utløsningsmekanisme forenkler demonteringen. Den store kontaktflaten
(over 225˚) gir godt grep. Nesehornsnesen er svært holdbar til krevende
anleggsforhold. Den blir ikke lett skadet hvis den faller ned.
5. Riflede rammetrinn
Gir bedre grep og økt glimotstand ved klatring på rammer under
sammensetting eller oppreiste rammer.

Stillaset Span 300/400 er et
lett, kraftig stillassystem som
er utformet for å komme til i
vanskelige områder, for eksempel i
heissjakter.
Med sine bare 1,2 m2 kan Span
300/400 Compact brukes som
frittstående stillas. Ved å legge til
utliggere kan plattformen påbygges
til å bli 12 m innendørs og 8 m
utendørs. Ved bruk i vanskelige
områder som i heissjakter, kan
stillaset sikres med koblinger for å
gi arbeidshøyder på over 20 m.
Span 300/400 Compact har det unike
og svært kraftige systemet med
Rib–Grip-ledd, med 10 års garanti.
Alle standardkomponenter har utvidet
treårsgaranti.
Samsvarer med EN1004 og direktivene
for jobb i høyden.
Belastningsklasse 3.

Det kan påføres et malingslag på alle
produkter i INSTANT-sortimentet og en
lang rekke komponenter er tilgjengelig.

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
Se produsentens monteringsveiledning for informasjon om bruk og montering.
Spesifikasjonene kan endres uten varsel.
Bildene i denne brosjyren skal kun brukes til reklameformål.

