Span 300/400 Compact
PŘÍSTUPOVÝ VĚŽOVÝ SYSTÉM

Hlavní vlastnosti
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1. Spoje Rib-Grip tvářené za studena
Proces spojování tvářením za studena Rib-Grip je hlavní vlastností
systému Instant, která zajišťuje třikrát vyšší pevnost a trvanlivost
spojů, než vykazují tradiční svařované spoje. Bezvýhradná
záruka 10 let!
2. Lešení Span 300/400 – univerzálně použitelné lešení
Díky pevné konstrukci z lehké slitiny lze s díly snáze manipulovat.
Lešení Span 300/400 je plně propojitelné se všemi existujícími díly
a znamená méně součástí ke skladování a dohledu.
3. Stavitelné sloupky
Nastavení výšky lze provést pomocí sloupků Quick-Adjust délky
400 mm, 600 mm a 800 mm. Díky tomu lze rychle a snadno
nastavit vodorovnou polohu i na nerovných površích. Po zatížení je
nelze náhodně uvolnit.
4. Automaticky jištěné hákové spony a masivní „ Rhino-nos“
Háky zapadnou do blokované pozice bez předchozí „přípravy“
a díky snadno uvolnitelné konstrukci je snadná i demontáž. Velká
styčná oblast (přes 225 ˚) zaručuje pevné sevření. Rhino-nos
je velmi odolný v drsných staveništních podmínkách a odolává
poškození při pádu.
5. Vroubkované lešeňové příčky
Umožňují lepší spojení a zvýšenou odolnost proti proklouznutí při
šplhání po lešení během montáže nebo při používání lešení.

Span 300/400 Compact Tower je lehký
a odolný věžový systém lešení, navržený pro
zpřístupnění prostorů s omezeným přístupem,
jakými jsou výtahové šachty.
Span 300/400 Compact na ploše 1,2 m 2 lze
používat jako samostatně stojící věžové lešení
a po osazení výložníky je lze stavět v interiéru
do plošinové výšky 12 m a v exteriéru do
8 m. Při používání v prostorech s omezeným
přístupem, jakými jsou výtahové šachty, lze věž
zajistit přivázáním, a dosáhnout tak pracovní
výšky do 20 m.
Span 300/400 Compact představuje unikátní
vysokopevnostní spojovací systém
Rib-Grip s desetiletou zárukou.
Veškeré standardní díly mají
prodlouženou záruku 3 roky.
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Přečtěte si montážní návod od výrobce, abyste výrobek bezpečně používali i montovali.
Speciﬁkace se mohou bez předchozího upozornění měnit.
Fotograﬁe v této příručce slouží pouze k propagačním účelům.

Splňuje EN1004 a směrnice pro práci
ve výškách.
Třída zatížení 3.

Všechny výrobky řady INSTANT lze
opatřit povrchovým nátěrem
a k dispozici je široká škála dílů.

