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O Span 400 é um sistema de torre
de montagem rápida e fácil, de peso
reduzido com espaçamento entre níveis
de 400 mm. Com um número reduzido
de componentes para armazenar, esta
torre de armação versátil pode ser
utilizada para construir torres simples
móveis e independentes ou sistemas de
andaimes mais complexos utilizando
diversos acessórios.
A nova configuração das escoras em
Z possibilita uma montagem rápida,
sem problemas, enquanto fornece uma
estrutura bastante rígida.
Disponível em larguras mais
estreitas e mais largas de 0,74 m e
1,37 m e comprimentos de 2 m,
2,5 m e 3 m.
O Span 400 é o único sistema
de ligação Rib-Grip de reforço,
garantido durante um período de
10 anos.
Todos os componentes standard têm uma garantia
expandida de 3 anos.
Em conformidade com a EN1004
e as Diretivas de Trabalhos em Altura.
Classe de Carga 3.

Principais Características
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1. Juntas moldadas a frio – Rib-Grip
O processo de juntas moldadas a
frio Rib-Grip é uma característica
principal do sistema de torre Instant,
que fornece três vezes mais força e
durabilidade do que as tradicionais
juntas soldadas. 10 anos de garantia
sem questionar!
2. Estrutura Span 400 – estruturas
universais reversíveis
A construção em liga de alumínio
leve de resistência elevada torna os
componentes fáceis de manusear.
A estrutura Span 400 é totalmente
permutável com todas as peças e
meios existentes e representa uma
redução no número de componentes
para armazenar e controlar.
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3. Pé Ajustável
Os pés de Ajuste Rápido dispõem de
uma seleção de 400 mm, 600 mm
& 800 mm em termos de regulação
de altura. Estes possibilitam um
nivelamento rápido e fácil em
superfícies brutas ou irregulares.
Uma vez montados não podem ser
liberados acidentalmente.
4. Ganchos de Fecho Automático
& Gancho tipo "Rinoceronte"
pesado
Os ganchos encaixam na posição de
bloqueio sem necessidade de serem
‘preparados’ e um fecho de abertura
fácil auxilia na desmontagem. A
extensa área de contato (mais de 225˚)
fornece um aperto firme. O gancho
tipo "rinoceronte" tem uma duração
prolongada e é utilizado em condições
de trabalho adversas, resistindo a
danos, mesmo se for deixado cair.

5. Níveis de estrutura ranhurada
Fornece uma melhor fixação e uma
maior resistência ao escorregamento
quando se sobe a estrutura durante
a montagem ou quando a mesma já
está montada.
6. Plataforma TX2000
A plataforma TX2000 de peso
reduzido está disponível nos
formatos standard e do tipo alçapão.
Fornece uma proteção completa
nos bordos. Todos os componentes
podem ser facilmente substituídos
no caso de serem danificados.

Base VX
As bases VX são
perfis de uma só
peça que encaixam devidamente
em segundos,
fornecendo uma
base rápida para
uma construção
fácil da torre.
Spandeck
As torres largas Span 400 podem ser
construídas em ponte com os andaimes
Spandeck, de forma a proporcionar
áreas de trabalho grandes e seguras de
até 9,1 m (30 ft).
Compacto Span 400
A nova Torre Compacta Span 400
é ideal para acessos restritos, tais como
os poços de elevadores.

Uma vasta gama de componentes
e acessórios está disponível para
fornecer a versatilidade máxima dos
Sistemas de Acesso de Torre Span.

Estrutura de
passagem

Plataforma com
Espaço Livre
alargado

Spandeck
Passadiço

Torre Pintada
Pode-se efetuar um acabamento com tinta a qualquer produto
da gama INSTANT. Este oferece uma solução permanente
para a identidade da "torre" no local de trabalho.
Principais vantagens: reforça a identidade da empresa,
diferencia o seu inventário do dos seus concorrentes, sofrendo
menos perdas do que com torres sem marca.

Balastro
Peso

Acoplador de
Nylon

Prato de
Base

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
Para uma utilização e montagem seguras, consulte, por favor, o guia de montagem do fabricante.
As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotografias colocadas na brochura servem apenas para fins promocionais.

