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Instant Norge AS tilbyr et bredt utvalg materialhåndteringsprodukter,
innenfor blant annet avfallshåndtering og verktøyhåndtering. Samtlige av
produktene er robuste, brukervennlige og enkle å transportere.
Våre materialhåndteringsprodukter har svært god kvalitet til meget
konkurransedyktige priser. Alle produkter er CE merket.

Avfallshåndtering
Avfall på arbeidsplassen kan være unødvendig plasstrengende. I tillegg kan
mangel på avfallshåndtering innebære stor sikkerhetsmessig risiko.
Instants avfallshåndteringsprodukter er robuste hjelpemidler som er meget
enkle i bruk og sikrer rask og effektiv fjerning av avfall.

Avfallsvogn 360l
Tippbar avfallsvogn produsert etter krav fra
de største bygg- og utleiefirmaene. Meget
godt egnet til kildesortering på anlegg eller
innen industrien. 360l vognen er utstyrt
med to store gummihjul og to svingbare
hjul med nylon bane. Bremsepedal låser de
store hjul og gjør tømming enklere. Ekstra
løftehåndtak for bedre grep ved tømming.
Fire kraftige kroker (ører) for løfting med
kran. Kantlist i gummi. Demonterbare hjul.

Avfallsvogn 400l
Tippbar avfallsvogn produsert etter krav fra
de største bygg- og utleiefirmaene. Meget
godt egnet til kildesortering på anlegg eller
innen industrien. Med et svingbart hjul med
brems er søppelvognens lettmanøvrert,
selv når den er lastet til bredden. Ekstra
løftehåndtak for bedre grep ved tømming.
Fire kraftige kroker (ører) for løfting med
kran. Kraftig kranlist i gummi. Demonterbare
hjul.

Avfallscontainer 3200l
Selvtømmende avfallscontainer. Ideell
for bruk på bygg- og anleggsplasser
samt også som kildesorteringscontainer.
Tidsbesparende ved at kranfører kan
tømme container uten assistanse og man
unngår samtidig fare for klemskader ved
tømming. Kan stables i høyden og er utstyrt
med anlegg for løfting med truck.
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Verktøyvogn
Kraftige verktøyvogner for sikker oppbevaring.
Låseordning for hengelås. Fire kroker (ører) for
løfting med kran. Ekstra hylle. Fire svingbare
hjul, alle demonterbare. Lokket holdes åpent av
gassfjær. Ekstra håndtak gjør trilling enkelt for en
person. Finnes i to størrelser, standard og jumbo
(l x b x h: 95x60x68 cm og 102x69x89 cm).

Boltkasse
Et veldig bra hjelpemiddel som forenkler
håndteringen av tungt smågods. Benyttes blant
annet ofte i forbindelse med bygging av større
stillaser. Løftes stabilt og sikkert med hjelp av en
kran. Tar liten plass og den koniske form gjør at
de kan lagres/stables i hverandre.

Monteringsstøtter
Våre justerbare monteringsstøtter/veggstøtter
er bygget for lett vegger. Med bevegelige
endestykker og justerbar lengde, kan de brukes
på de aller fleste steder. Lengde er justerbar fra
210-320 cm med finjustering på 24 cm.

Langgodstraller
Traller spesialdesignet for transport av langgods som rør, plank og lignende.
Grentralle
Vår helt unike patenterte grentralle er
både robust og allsidig. Trallen har 4 hyller
til midlertidig eller permanent transport
av rør, lister, planker og lignende, den er
sammenleggbar, dessuten meget stødig og
enkel å manøvrere. Grentrallen har en høyde på
hele 155 cm, men kan slås sammen til praktiske
45 cm når den ikke er i bruk.
Rørtralle
Instant Rørtralle er en ny og unik måte å
transportere rør og langgods på. Trallen er
utformet slik at man slipper å løfte tungt for
å laste på trallen, og man unngår på denne
måten klem- og belastningsskader. I tillegg til
transport av rør og annet langgods gjør trallens
tette bunn at den enkelt kan benyttes som en
varetralle.
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Håndtering av plater kan gjøres på tidsbesparende og kostnadseffektive
måter. Vi tilbyr en rekke hjelpemidler som alle forenkler monterings- og
håndteringsarbeide innen bygg- og anleggsbransjen.

Platetransportvogn
Ideell for transport av alle typer
bygningsplater, dører, vinduer etc. To store
midtstilte hjul for maksimal smidighet i
transportstilling, også på ujevne underlag.
Med et enkelt håndgrep forvandles vognen
til et arbeidsbord med riktig arbeidshøyde.
Fire sving- og låsbare hjul gjør at vognen
også kan flyttes i denne stilling. Kan enkelt
håndteres av en person, går gjennom
standard dører. Leveres med kombibord for
90/120 cm gipsplater. Tar inntil 13 plater.
Gipspumpevogn

Hydraulisk heving og senking for enkel
anvendelse i kombinasjon med våre
gispbukker. Meget godt for transport av
plater, men også annen type intern transport
på bygg- og anlegg. Firehjulsstyring gir
maksimal smidighet på trange steder.
Parkerings- og transportbrems.

Flakvogn

Transportvogner med stor kapasitet for enkel
håndtering av alle typer bygningsmaterialer
eller lignende. Firehjulsstyring gir maksimal
smidighet på trange steder. Leveres i to
størrelser. (l x b x h: 155x67x50 cm og
202x90x50 cm).

Innløfter

Innløfteren er en robust spesialprodusert
stålkonstruksjon som løfter og transporterer
gipsplater fra bakkenivå til etasjeskille.
Innløfteren kan enkelt kobles til kran ved
hjelp av med følgende løftekjettinger og
tåler last helt opp til 2500 kg.
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For lagring av gipsplater (eller andre
bygningsplater) i riktig arbeidshøyde. Tilpasset
til bruk sammen med gipspumpevognen/hev
og senkbar flakvogn. Sammenleggbare for
minimal lagringsplass. Kan også leveres med
stativ for 100 bukker.

Gipsplateheis/takplateheis
Uunnværlig hjelpemiddel ved montering
av gipsplater eller andre plater i tak. Platen
legges på løfteramme og heves og senkes
trinnløst. Fem 125 mm hjul gjør den enkel å
trille og justere seg inn til riktig posisjon. Leveres
standard med løfteramme for skrått tak.

Platehåndtering
Plateholderen er et meget enkelt og effektivt
hjelpemiddel til montering av gipsplater. Ved å
løfte og presse gipsplatene mot veggen sørger
plateholderen for større presisjon og enkel
gjennomføring av platemontering. I tillegg blir
hender frigjort under monteringen, noe som
muliggjør for eksempel skruing eller spikring.

Dør- og vindushåndtering
Spesiallagde hjelpemidler for dør- og vindushåndtering. Enkle å manøvrere
og transportere med minimal belastning for operatør.

Dør- og vindustralle
Praktisk tralle for transport av vinduer, dører
og plater. Med et enkelt grep senkes trallen til
gulvnivå for pålessing/lossing. Hurtig låsing av
godset ved transport. Brukes lett av en person.
Sparer rygg og skuldre og reduserer mulighet
for transportskader.

Dørløfter/styreblekk
Praktisk hjelpemiddel for montering av
industridører. Teleskopisk håndtak gir riktig
arbeidsstilling og sparer rygg både ved
montering og demontering. Det som før var en
jobb for to kan nå enkelt utføres av en person.
160 mm hjul i nylon hindrer merker/sverting
på gulv. Anbefales sammen med styre-blekk til
hengsler.
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Kontakt oss
INSTANT har vært sammenhengende representert på det norske
markedet i 40 år. Alt fra Norges ledende utleieforretninger til større
offentlige etater samt en rekke entreprenører og håndverksbedrifter
er i dag blant våre fornøyde og trofaste kunder.
Stillasprodukter har og vil fortsette å være et viktig
forretningsområde for oss. Vår virksomhet har imidlertid utvidet
seg til å omfatte et bredere produktsortiment som inkluderer
lifter, materialheiser, pedallifter, byggegjerder, gangbaner og
material- og avfallshåndteingsprodukter (blåprodukter). I tillegg
er vi sertifisert virksomhet og utfører sakkynding kontroll og annen
service på personløftere og løfteutstyr, samt opplæringsvirksomhet.
Vår hovedmålsetning skal alltid være å levere produkter av høy
kvalitet til fornuftige priser. Det viktigste for oss er at du skal føle
deg sikker når du bruker våre produkter.
Derav vårt slagord: Vår kvalitet – Din sikkerhet.

Norway
Tel.: +47 23 19 11 00
info@instant.no

Lithuania
Tel.: +370 5 233 1096
info@instant.lt

Latvia
Tel.: +371 263 58 152
info@instantlatvija.lv

Estonia
Tel.: +372 680 76 33
info@instant.ee

www.instant.no

