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Snappy
LOW LEVEL ACCESS
TOWER SYSTEM
Snappy-sarja, johon kuuluvat
Snappy 300, Snappy 400 ja
UUDET Snappy-tikkaat, on
kevyt, tukeva telinejärjestelmä,
joka voidaan purkaa ja koota
sekunneissa.
Koska se on hyvin
muuntautumiskykyinen, se
voidaan yhdistää Instant Span
Tower Systems -järjestelmään
jopa 4 m työskentelykorkeuden
saavuttamiseksi. Snappyä
käyttävät monet eri
ammattilaiset, kuten sisustajat,
sähköasentajat, lvi-asentajat ja
kylttien asentajat. Se on järeä
työskentelytaso, joka mahtuu
pieneen pakettiautoon.
Yksinkertainen suunnittelu vähentää
väärinasennuksen riskiä ja osien
hukkaamista. Snappy on varustettu
ainutlaatuisen lujilla Rib-Grip liitoksilla, joilla on 10 vuoden
takuu.
Kaikilla vakio-osilla on laajennettu
3 vuoden takuu.

Yhteensoveltuva EN1004:n ja työsuojelulakien kanssa.
Kuormitusluokka 3.

Tärkeimmät ominaisuudet
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1. Rib-Grip – kylmämuovatut
liitokset
Rib-Grip -kylmämuovausmenetelmä
on Instant tower system telinejärjestelmän tärkein ominaisuus
ja se tekee liitoksista kolme kertaa
kestävämpiä kuin tavalliset hitsatut
liitokset. 10 vuoden rajaton takuu!

2. Uurretut kehikkoputket
paremman otteen saamiseksi
Ne eivät ole liukkaat niille
kiivettäessä kokoamisen yhteydessä
tai kun ne ovat pystyssä.

3. TX2000 tasot
Kevyessä TX2000 tasossa, joka on
saatavana vakio- tai luukkumallisena,
on koko reunan ympäri menevä
suoja. Kaikki osat voi vaurion
sattuessa vaihtaa uusiin.

Kompaktit mitat

Helppo Snappy

4 m Snappy

Snappy on kompakti varastoida
ja se voidaan kuljettaa pienessä
pakettiautossa.

Snappy vain napsautetaan auki ja se
on käyttövalmis sekunneissa.

Snappy voidaan laajentaa
kokonaiseksi telineeksi, jossa tason
maksimikorkeus on 4 m.

Uudet Snappy-tikkaat

Mukana yhdistetyt tikkaat
ja saatavilla kolmena eri
tasokorkeutena.

Snappy 400

400 mm askelmavälin
ansiosta tätä tuotetta
voidaan myydä EU:n
ulkopuolelle.

Laaja valikoima Span
Tower Systems -telinejärjestelmiä ja
lisävarusteita saatavilla Instantilta.

Span-sarja

Snappy-tikkaat
UUDET Snappy-tikkaat on kevyet ja kestävät,
niihin päästään matalalta ja mukana on
integroidut tikkaat. Saatavana matalatasoisina
ja 2 m – 4 m:n telinekorkeudella, kun siihen
yhdistetään Span Towerin osia.

Maalattu teline

Täyttää korkealla tehtävästä työstä annetun
direktiivin vaatimukset.
TEKNISET TIEDOT
Maksimityöskentelykorkeus

Snappy

Snappy

Snappy

300

400*

Tikkaat

4.0 m

4.0 m

4.0 m

Kokonaiskorkeus

1.98 m

1.98 m

1.99 m

Leveys

0.74 m

0.74 m

0.74 m

Pituus

2.0 m

2.0 m

2.0 m

Paino

44 kg

41 kg

41 kg

276 mm

414 mm

500 mm*

Puolaväli

Sovita suojakaiteet asennusoppaan ohjeiden mukaan
*Snappy 400 on saatavana vain EU:n ulkopuoliseen toimitukseen.

Spandeckkävelysilta

Snap-Out
Kattilatelinejärjestelmä

*Snappy tikkaat - 250 mm integroitu puolaväli.

Lentokoneteollisuuden
telineet

Laaja valikoima
osia on saatavilla

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,
Nangor Road, Dublin 12, Ireland.
P. +353 (0)1 6209300 F: +353 (0)1 6209301
info@instantupright.com
www.instantupright.com
Ohjeet turvalliseen käyttöön ja kokoamiseen löytyvät valmistajan asennusoppaasta.
Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin.
Tämän esitteen valokuvat ovat vain myynninedistämistarkoituksiin.

