
GEREMDE WiElEN

De geremde wielen voor de r1IINSTANT steiger(12,5 of ~

20 cm) zijn met de voet ~. ,.. ••••

eenvoudig te blokkeren . ' .• - r
en weer te openen.'

Het geremde wiel plaatst 'I ',.zichzelf automatisch

onder het middelpunt van

de steiger en zorgt

daardoor voor een stabiel geheel.

VERSTELBARE POTEN
Oe SPAN 300

steiger wordt

uitgerust met

eenvoudig verstelbare

bi nn en poten/spi ndels.

Standaard bedraagt de max.

verstelling 40cm. Makkelijk

voor gebruik op trottoirs en

in trappenhuizen.

UNIEKE OPVOUWBARE STANG

Een van de unieke eigenschappen van de

INSTANT VX basis of kamersteiger is de

zelf-sluitende OPvouwbare,..». ~. _
stang. Oeze bied~t f\ . ".
voor 100% i;"!.Jvell1gheld en ••••••• --..........
garandeert U ,

een stabiele • ~t:JT- .

steiger. ol :.., ._) i:..L..........w -..~-~-~~

CONFORM NORMEN

De iNSTANT steigers zijn goedgekeurd
voor gebruik in vrijwel alle landen en
voldoen aan de laatste voorschriften en

worden volgens ISO 9001 geproduceerd.

zowel ais basis- enlof opbouwframe
te gebruiken.

• De INSTANTSpan 300 steiger is

makkelijk op te bouwen tot grote
hoogten. Ook kunnen de steigers aan
elkaar gekoppeld worden, eventueel
verbonden met de INSTANT

Spandecks, zodanig dat bijna iedere
werkvloer afmeting gemaakt kan
worden.

• Het lage gewicht van de aluminium

Span 300 zorgt ervoor dat de
INSTANTsteiger in een mum van tijd
opgebouwd staat en U zich snel kunt
concentreren op Uw eigen werk.

• De INSTANTSpan 300 steiger
voldoet natuurlijk aan de huidige
normen (EN-1004/EN-129S)
en wordt geproduceerd volgens
de ISO-9001 norm.

• Zowel de smalle als de brede Span
300 steigers zijn in 3 lengte maten
verkrijgbaar. De onderdelen (stangen
en platformen) zijn uitwisselbaar met
andere Span 300 steigers

• De unieke ongelaste frames zijn

• De Span 300W is 1.35 m breed en
geschikt voor hoog werk. Op de

grote werkvloer (max. 1.35 x 3.05 m)
kunt U eenvoudig Uw gereedschap
en materiaal kwijt.

De Duurzaamheid van de INSTANT

steigersystemen wordt dagelijks
aangetoond. Over de gehele wereld
worden INSTANTsteigers van 10 jaar en

ouder nog steeds intensief gebruikt door
o.a. verhuurbedrijven. De grafieken tonen
U het verschil tussen een iNSTANT Rlb

Grip verbinding en een gelaste verbinding.

DE RIB-GRIP VERBINDINGEN; MINIMAAL

3X STERKER DAN GELASTE VERBINDING

• De Span 300N is slechts 0.75 m
breed. Ideaal voor werk in nauwe

gangpaden of in kantoorpanden.

• Met het INSTANTSpan 300
steigersysteem kunt u bijna alle
bereikbaarheids problemen aan.
De Span 300 serie is in twee breedte

maten verkrijgbaar.

Zoals u ziet is de Rib-Grip verbinding
zowel met een duw- als trekbelasting
minimaal 3x sterker dan een

conventionele lasverbinding. Test
gegevens zijn op aanvraag beschikbaar.

SNAPPY
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SLUIT HAKEN

De exclusieve INSTANT sluithaken

vergrendelen autoMatisch. De unieke

val-kop op de haak zorgt ervoor dat de

sluitIlaak niet verbuigt wanneer de stang

op zijn val-kop terecht komt en dus zijn

oorspronkelijke vorm behoudt:
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MANUFACTURED BY

Model 302W304W306W308W3010W3012W

Werkhooote (mi
4.06.08.010.012.014.0

Totale steioerhooote m
3.05.07.09.011.0130

Plartormhooote (mi
2.04.06.08.010.012.0

Gewicht kol
105114180209254300

Bestaande uit: 7 Soorts frame

24681012

2 Soorts leuninoframe

222222

Wiel met rem 20 cm

444444

Verstelbare binnenoooVsoindel
444444

Dianonale stano
4812162024

Horizontale stano
6810121414

Plartorm met luik

234567

Schonrand 0.15 m hoon
111111

Verstelbare stabilisator
444444

SPAN 300W

Model 302N304N306N308N
Werkhooote (mi

4.06.08.010.0
Totale steioerhooote mi

3.05.07.09.0

Plartormhooote (mi
2.04.06.08.0

Gewicht [kol
93100138158

Bestaande uit: 7 Soorts frame

2468

2 Soorts leuninotrame

2222

Wiel met rem 20 cm
4444

Verstelbare binnenoooVsoindel

4444
Dianonale stann

2468
Horizontale stano

6688

Plartorm met luik

1122

Schoorand 0.15 m hooo
1111

Verstelbare stabilisator
4444

INST~NT
UPRIGHT

SPAN 300N
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SPAN 300 ONDERDELEN
MANUFACTURED BY

INST~NT
UPRIGHT lIImm1ir ~

MANUFACTURED BY

INST~NT
UPRIGHT

SPAN 300

ALUMINIUM STEIGERS

• Voldoet aan de normen

EN-1004/EN-1298,en is

geproduceerd volgens .
ISO-9001

• 28 cm sportafstand voor

zien van antislip optrede
• Zowel smalle (0.75 m)

als brede (1.35 m)frames
• Universele frames, te

gebruiken alsbasis- of
als opbouwframe

• Verstelbare stabilisators

voor veilig gebruik
• Gemakkelijk verstelbare

spindel

• Zeer sterk geperste
Rib-Grip verbinding,
dus geen lasverbinding

• Montage zonder
gereedschap

• 10 jaar garantie op
Rib-Grip verbinding

• Ook met opvouwbare (VX)
basis te gebruiken

• Uitwisselbaar met alle

Instant Span steigers
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ZWENKENDE
GRONDPLAAT

~
50325 (0.6 kg)

CONTRA GEWICHT

2.0 m 49706 (17.0 kg)

2.5 m 49708 (22.8 kg)

3.0 m 49710 (24.9 kg)

~

~

OVERBRUGINGSPLATFORM

CLIP MET LANGE PEN
467.01

CLIP MET KORTE PEN
167.00

LEVERANCIER:

VERSTELBAAR

POOT/SPINDEL

9517 ~: 9204
0.4m = 0.6m

(1.1 kg) - (1.4 kg)

www.instant-apeldoorn.nl

Intcrn~t:

E-mail

i nf o@instanl-apeldoorn.nl

SCHOPRANDEN
HOUT OF ALUMINIUM

Cr- -- .'"

2.0 m 223 (1.7 kg)

DIAGONALE STANGEN

HORIZONTALE STANGEN

V' '""
2.5 m 105 (2.0 kg)

GROOT

9090 (6.8 kg)

fr.. ""\J

3.0 m 221 (2.4 kg)

~2.0m9606 (8.7 kg)~ 2.5 m 9608 (9.5 kg)

300N 3.0 m 9610 (11.0 kg)

VERSTELBAAR

50430 (5.2 kg)

TRALIE LIGGER

2.0 m 5067 (8.0 kg)

2.5 m 5068 (9.5 kg)

3.0 m 5069 (11.1 kg)

DOORLOOP FRAME

E293-30 (13.5 kgl

0200

9600 (3.6 kg)
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Instant Apeldoorn B.V.
Postbus 4335

7320 AH Apeldoorn

laan vld Dierenriem 32 Tel. 055 • 3 602 602

7324 AA Apeldoorn Fax 055 - 3 602 603
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FRAMES

300W

300N

~

LEUNINGFRAME~
2SPORTEN9843

9823

(3.6 kg)
(2.6 kg)- I

~
1.1

I
9844

FRAME MET 4 SPORTEN
9824

(8.5 kg)
(5.3 kg)

_1
~

~ 1.9

~~-I ~
9847

FRAME MET 7 SPORTEN
9827

(11.2 kg)
(8.5 kg)
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0125

50190 (1.6 kg)
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