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De Span 400 is licht in gewicht
en snel en gemakkelijk te
monteren met een onderlinge
sprtafstand van 400 mm.
Omdat er minder onderdelen
opgeslagen hoeven te worden
of verloren kunnen gaan, kan dit
veelzijdige laddersteigersysteem
worden gebruikt om eenvoudige
vrijstaande rolsteigers of
complexe platformsystemen op te
bouwen met allerlei accessoires.
De nieuwe Z-configuratie van
de stangen maakt een snelle
probleemloze montage mogelijk
en zorgt voor een solide stevige
constructie.

Verkrijgbaar in enkele en dubbele
breedtes van 0,74 m en 1,37 m en
in lengtes van 2 m, 2,5 m en 3 m.
De Span 400 is uitgerust met
het unieke en zeer sterke RibGrip-verbindingssysteem met een
garantie van 10 jaar.
Alle standaardonderdelen beschikken over een
aanvullende garantie van
3 jaar.
Voldoet aan richtlijn EN1004 en alle richtlijnen met
betrekking tot werkzaamheden op hoogte.
Belastingklasse 3.
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1. Rib-Grip – koudgevormde
verbindingen
De koudgevormde Rib-Grip
verbindingsprocedure is een
hoofdkenmerk van het Instantrolsteigersysteem en biedt drie keer
zoveel kracht en duurzaamheid in
vergelijking met traditionele gelaste
verbindingen. 10 jaar garantie –
zonder vragen!

3. VERSTELBARE POOT
Met de Quick-Adjust-poten hebt
u de keuze uit drie hoogtes:
400 mm, 600 mm en 800 mm.
Hiermee kan de steiger op ruw en
ongelijk terrein snel en gemakkelijk
waterpas worden afgesteld. Als de
poten eenmaal zijn belast, kunnen
deze niet per ongeluk worden
ontgrendeld.

5. Geribbelde framesporten
Bieden betere greep en meer
slipweerstand bij het klimmen op de
steigers tijdens of na installatie.

2. Span 400-frame – verwisselbare
multifunctionele frames
Door de zeer sterke lichtgewicht
aluminium gelegerde constructie
zijn de componenten gemakkelijker
te verwerken. Het Span 400-frame
is volledig verwisselbaar met alle
bestaande onderdelen. Dit heeft het
voordeel dat u minder onderdelen
hoeft op te slaan en te beheren.

4. Automatisch blokkerende
steunhaken en zware
"neushoornneus"
Haken sluiten in vergrendelde positie
zonder voorafgaande ‘priming’ en
het grendelontwerp met eenvoudige
ontkoppeling helpt bij de demontage.
Het grote contactvlak (ruim 225˚)
zorgt voor een stevige sluiting. De
"neushoornneus" is zeer duurzaam
bij moeilijke locatieomstandigheden
en is bestand tegen schade bij
vallen.
VX BASE
VX-basissen zijn
basissecties uit
één stuk die in
enkele seconden
in elkaar geklikt
kunnen worden en
een snelle degelijke
basis vormen voor
het gemakkelijk
opbouwen van een
steiger.
Spandeck
De brede Span 400-steigers kunnen
worden gekoppeld met Spandeck-platforms
om grote, veilige werkvlakken te creëren
van maximaal 9,1 meter (30ft).

6. TX2000-platform
Het lichtgewichte TX2000-platform
is beschikbaar in standaarden valluikuitvoering. Het biedt
randbescherming rondom. Alle
onderdelen kunnen gemakkelijk
worden vervangen, mochten deze
worden beschadigd .

Span 400 Compact
De nieuwe Span 400 Compact-steiger is
bij uitstek geschikt voor werkzaamheden in
beperkte ruimtes, zoals liftschachten.

Een uitgebreide reeks onderdelen en
accessoires is beschikbaar voor de
Span-rolsteigersystemen voor
maximale veelzijdigheid.

Walk-thru
frame

Verhoogd platform

Spandeckloopbrug

Geverfde steiger
Elk product in de INSTANT-reeks kan met verf
worden afgewerkt. Dit biedt een permanente
oplossing voor de identiteit van de steiger op
een werkterrein.
Belangrijkste voordelen: versterkt de
bedrijfsidentiteit, onderscheidt u van de concurrent,
minder verlies dan bij niet-geverfde steigers.

Ballastgewicht

Nylon
koppelingen

Basisplaat

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,
Nangor Road, Dublin 12, Ierland.
T: +353 (0)1 6209300 F: +353 (0)1 6209301
info@instantupright.com
www.instantupright.com
Voor veilige montage en veilig gebruik raadpleegt u de montagehandleiding van de producent.
De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
De foto's in deze brochure zijn alleen bedoeld voor reclamedoeleinden.

