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Span 300 är ett system med låg
vikt och en tålig konstruktion i
aluminium och är konstruerat för
snabb och enkel montering med
ett avstånd på 276 mm mellan
tvärstagen.
De nya Z-stagen möjliggör
snabb, problemfri montering och
ger samtidigt en mycket stabil
konstruktion.
En flexibel lösning som kräver
föga underhåll och som kan
användas för att uppföra såväl
enkla fristående ställningar som
mer komplexa ställningssystem.
Finns i smal bredd på 0,74 m
och bred bredd på 1,37 m och i
längder på 2, 2,5 och 3 m.
Span 300 är försett med det
tåliga Rib-Grip-fogsystemet och
levereras med 10 års garanti.
Alla standardkomponenter har en
förlängd 3-årsgaranti.
I enlighet med EN1004
och direktiven för arbete på hög
höjd. Belastningsklass 3.
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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.

3. Justerbara ben
Höjdjusteringar på 400 mm,
600 mm & 800 mm är möjliga
med Quick-Adjust-ben. Detta gör
det enkelt att justera höjden vid
användning på ojämna och grova
underlag. När benen belastas går det
inte att frigöra dem oavsiktligt.

2. Span 300 Frame – vändbara
ramar för flera olika ändamål
Tåliga aluminiumlegerade
konstruktioner gör att
komponenterna blir lättare att
hantera. Ramen till Span 300 går att
byta ut helt med alla befintliga delar
vilket innebär färre komponenter att
lagra och kontrollera.

4. Automatlåsande stagkopplingar &
kraftig spärrkoppling
Kopplingarna snäpps fast i låst
position utan vidare förarbete och
utformningen med snabbkoppling
gör det lättare att demontera
ställningen. Den stora kontaktytan
(över 225 ˚) gör att greppet blir
stadigt. Spärrkopplingen lämpar sig
utmärkt för platser där ställningen
utsätts för stora påfrestningar och
klarar av att tappas i marken utan att
gå sönder.
Bottensektion VX
VX-baser är
bottensektioner
som snäpper på
plats på några
sekunder och som
ger en hållbar
bas för enkel
ställningsresning.
Snappy 300
Snappy 300 är en mycket mångsidig
arbetsställning för en mängd olika
arbetsuppgifter. Den är enkel att
transportera i en liten skåpbil och är
klar att användas på några sekunder.
Snappy 300 kan byggas på för att
bilda en komplett ställning med en
plattformshöjd på max. 4 m.

5. Räfflade ramsteg
Ger ett bättre grepp och fungerar
som halkskydd när du reser
ställningen och när ställningen
används.
6. TX2000 plattformar
Den lätta TX2000 plattformen
finns tillgänglig i standardoch luckutförande och ger
ett heltäckande skydd. Alla
komponenter kan enkelt bytas ut om
skador uppstår.

Det finns ett stort utbud av
komponenter och tillbehör för
Åtkomstställningen Span vilket gör
den otroligt mångsidig.

Genomgångs
ram

Plattform med hög
frigång

Spandeckbrygga

Målade
ställningar
Alla produkter i INSTANT-serien kan levereras
med målad yta vilket gör att ställningen lätt kan
modifieras så att den passar din företagsprofil.

Ballast
vikt

Fördelar: stärker företagsidentiteten, särskiljer
utrustningen från konkurrenternas, innebär mindre
svinn än med omärkta ställningar.

Nylon
koppling

Fot
platta

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.

