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A Span 300 könnyű alumínium, nagy
szilárdságú rendszer, 276 mm hosszú
létrafokokkal való gyors, könnyű szereléshez.
Az új Z-elrendezésű merevítők gyors,
gondmentes szerelést tesznek lehetővé, miközben nagyon merev szerkezetet biztosítanak.

Rugalmas, kis karbantartás igényű
megoldás az egyszerű szabadon
álló tornyoktól a bonyolultabb színpad rendszerekig minden szerkezet építésére. Kapható keskeny,
0.74m és széles, 1.37m, valamint
2 m, 2.5 m és 3 m hosszú kivitelben. A Span 300 egyedülállóan
magas szilárdságú bordás rögzítő
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
csatlakozás. A hidegen alakított bordás rögzítő csatlakozás az Instant toronyrendszerek fő jellemzője, és a hagyományos hegesztett típusoknál háromszor erősebb és tartósabb. A 10 év
garancia nem vitás!

3. Állítható láb
A gyors állítású lábak lehetővé teszik a
400 mm, 600 mm és 800 mm magasság
beállítását. Gyors és egyszerű szintbeállítást biztosít durva, egyenetlen felületen.
Terhelés alatt nem tudnak véletlenszerűen kioldódni.

2. Span 300 keretek – megfordítható,
többcélú keretek
Nagyszilárdságú alumínium ötvözetű
szerkezet, amely megkönnyíti az elemek hordozását. A Span 300 keret
teljesen felcserélhető az összes meglévő elemmel, amely kevesebb tárolandó elemet és ellenőrzést igényel.

4. Automatikus rögzítésű merevítő kampók és erős ’rinocérosz-orr’
A kampók előzetes előkészítés nélkül
bekattannak záróhelyzetbe, és a szétszerelést a könnyen kioldó reteszkivitel
segíti. A nagy érintkezési felület (több
mint 225˚) erős megfogást biztosít. A
rinocérosz-orr mostoha munkakörülmények között is tartós, és leesés esetén
nem sérül.

VX Alap
A VX alapok egy darabból álló alapelemek, amelyek másodpercek alatt bekattannak a helyükre, és gyorsan erős alapot
biztosít a torony egyszerű felépítéséhez.

Snappy 300
A Snappy 300 igen sokoldalú munkaállvány
sokféle alkalmazáshoz. Könnyen szállítható
kis teherautóban, és másodpercek alatt
használatra kész. A Snappy 300 teljes
toronnyá bővíthető max. 4 m járólap magasságig.

5. Bordázott létrafokok a biztonságosabb
fogás érdekében. Szerelés közben,
vagy amikor már fel van állítva, fokozott csúszásmentességet biztosít.
6. TX2000 járólapok
A TX2000 könnyű járólapok szokványos
és átjáró-ajtóval ellátott kivitelben kaphatók, teljes élvédelemmel. Minden eleme
könnyen kicserélhető szükség esetén.

ASpan toronyrendszerekhez elemek és tartozékok széles választéka áll rendelkezésre a maximális
sokoldalúság biztosításához.
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Festett torony
Az INSTANT sorozat bármely terméke festékkel
bevonható. Ez a ’torony’ azonosítására állandó
megoldást szolgáltat az építéshelyen.
Fő előnyök: a vállalati azonosság megerősítése,
megkülönbözteti a termékeket a versenytársakétól,
kisebb veszteséget szenved, mint a más márkájú
tornyok.
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Talplemez

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Park West Industrial Park,
Friel Avenue, 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.

