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Adresse:  Enebakkveien 441 B - 1290 OSLO

	 	 Telefon	 	 Telefaks	 	 E-post
Sentralbord:  23 19 11 00 23 19 11 01 post@instant.no
Service/deler: 23 19 11 11 23 19 11 01 service@instant.no

Forhandler:

BRUKERVEILEDNING 
BLÅPRODUKTER

•	 AVFALLSVOGNER

•	 VERKTØYKISTER

•	 GIPSBUKKER	INKL.	TRANSPORTSTATIV

•	 HEV-	OG	SENKBAR	FLAKVOGN

•	 PLATETRANSPORTVOGN

•	 FLAKVOGN

•	 SELVTØMMENDE	CONTAINER

•	 DØR-	OG	VINDUSTRALLE

•	 DØRLØFTER

•	 MONTERINGSSTØTTER

•	 INNLØFTER	FOR	GIPSPLATER

•		PLATEHOLDER

•		GIPSPLATEHEIS

•	 MATERIALKURV

Plateholder Gipsplateheis
Modell:  INSTANT plateholder
Varenummer: 32-93300

Anvendelse:
Plateløfter som gjør det enkelt å holde platen på plass ved montering 
og/eller merking og tilpasning av plater. Løfter og presser platen mot 
vegg.  

Vedlikehold:
Følgende skal kontrolles jevnlig:
1. Visuell inspeksjon med tanke på synlige skader som kan skade

Dersom tvil ta enheten ut av arbeide.

Modell:  Instant gipsplateheis
Varenummer: 32-3205 / 32-3206
Advarsel:  Maksimal last for gipsplateheis er 50 kg. Dette  
   må ikke  i noen omstendighet overskrides.

Anvendelse:
Gipsplateheis for montering av plater både til rett og skrått tak. 
Heisen består av hjulstativ, teleskop forlenger og løfteramme.

Når gipsheisen anvendes skal alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter 
følges for å minske risiko for personsskader.
1. Hold arbeidsområdet rent
2. Hold uvedkommende borte fra arbeidsområdet når heisen er i   
 bruk
3. Ikke last på mer vekt enn hva heisen er godkjent for
4. Hold plateheisen ren. Smør kjede og bevegelige deler
5. Kontroller heisen for og etter bruk
6. Bruk ikke heisen dersom den har mangler eller  skader

Montering: Monter heisen/teleskopenheten i hjulstativet. Løsne splinten 
på heisen, sett på løfteramme og sett på splinten igjen.
 
Bruk: Løft på plate på løfteramme og sørg for jevn vektfordeling. 
Hev og senk heis ved å bruke dreiehjul. Ved senking vil brems av 
sikkerhetsgrunner automatisk aktiveres over hodehøyde. En hendel på 
teleskopforlenger spretter ut og må klemmes inn for ytterligere senking.
 
Demontering: Motsatt rekkefølge av montering. 

INSTANT Blåprodukter er produsert eksklusivt for INSTANT av:
Elmaga, UAB INSTANT LIETUVA, Titnao g. 19, LT-02300 VILNUS

Materialkurv
Modell: Instant materialkurv
Varenummer: 32-89121
Advarsel: Maks. Last 100 kg

Anveldelse:
Til bruk for løfting med kran. Maks. last må ikke overskrides og innholdet 
må ikke overskride kanten. Kontroller løftebøylen for hvert løft. 

Vedlikehold:
1. Alle bevegelige deler må smøres en gang pr måned
2. Kontrollere gjevnlig og minst årlig alle sveisefuger og bevegelige   
 leder
3. Fjern evt. rust umiddelbart
4. Kontroller løftebøylen med sprekkindikasjonsspray

 Dersom i tvil ta enheten ut av arbeide.



Avfallsvogn
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Modell:  INSTANT avfallsvogn 360liter / 
  INSTANT avfallsvogn 400 liter
Varenummer: 32-2044(360liter) / 32-2045(400liter)
Advarsel:  Maks.  last 750kg. 

Anvendelse: 
Transport av avfall. Manøvreres manuelt. Vippes fremover ved 
tømming. Ved å benytte nedre håndtak lettes belasning ved løfting. 
Unødig/utilsiktet trilling forhindres ved aktivering av brems (fotpedal 
mellom svingbare hjul på mod. 32-2044 og direkte på svingbart hjul 
mod. 32-2045).

Løfting med kran: Krokes/festes i alle fire løfteører. Maks. last må ikke 
overskrides.

Vedlikehold:
Kontroller  jevnlig:
1. At hjul triller lett og er godt festet (etterstrammes hvis nødvendig).
2. At bremser fungerer tilfredsstillende.
3. Visuell inspeksjon med tanke på større bulker og sprekkdannelser   
 som kan skade konstruksjonen. Kontroller løfteører ekstra grundig.
4. At gummilist på toppen er inntakt.

Dersom tvil, ta enheten ut av arbeide.

Gipsbukker/transportstativ
for gipsbukker

Selvtømmende container 
2800 liter / 3200 liter
Modell:  INSTANT selvtømmende container 2800 liter 
  INSTANT selvtømmende container 3200 liter 
Varenummer: 32-61075 (2800 liter)  /  32-61076 (3200 liter)
Advarsel:   Maks. last 1500 kg. 

Anvendelse: 
Selvtømmende container for midlertidig deponering av 
avfall, gjerne som hjelpemiddel i forbindelse med avfallssortering.
Løftes med kran og tømmes av kranfører uten bistand. 
Gaffellommer for flytting med truck. 

Løfting med kran: 
1. Fest kroken på angitt punkt på den bevegelige løftebøyle og hev   
 container. 
2. Sett ned container og slipp opp wire slik at løftebøyle senkes inntil   
 låsearm griper tak i tilpasset feste på containers bakkant.. 
3. Hev containers bakkant og tøm innhold. 

Vedlikehold:
Følgende skal kontrolles jevnlig:
1. At løftepunkt, løftearm, kjetting og låseordning er inntakt og 
 fungerer normalt. 
2. Visuell inspeksjon med tanke på større bulker og sprekkdannelser   
 som kan skade konstruksjonen. 

Dersom tvil, ta enheten ut av arbeide.

Verktøykiste
standard/jumbo

Modell:  INSTANT verktøykiste standard / 
  INSTANT verktøykiste jumbo 
Varenummer: 32-2021(standard)  /  32-2080(jumbo)
Advarsel:   Maks. last 700kg. 

Anvendelse: 
For oppbevaring/transport av verktøy. Manøvres manuelt. Hengslet 
håndtak på samme side som de svingbare hjul. Låsemekanisme på
med lukket låsehus. Uttak for strømkabel, eksempelvis for mindre 
aggregat, ladere etc.

Løfting med kran: Krokes/festes i alle fire løfteører. Maks. last må ikke 
overskrides.

Vedlikehold:
Følgende skal kontrolles jevnlig:
1. At hjul triller lett og er godt festet (etterstrammes hvis nødvendig)
2. Løftepunkt og beveglige deler sjekkes ekstra grundig.
3. Visuell inspeksjon med tanke på bulker/sprekkdannelser etc. som   
 kan skade konstruksjonen. 

Dersom tvil, ta enheten  ut av arbeide.

Hev- og senkbar flakvogn
Modell:  INSTANT hev- og senkbar flakvogn
Varenummer: 32-2125
Advarsel:   Maks. last 1500kg. 

Anvendelse: 
Spesielt godt egnet for transport av gipsplater i kombinasjon med våre 
gipsbukker. Husk å vippe opp de nedfelte lasteklosser i vognens plan 
før lasting. Vognen heves ved å pumpe drag opp og ned og senkes 
ved å klemme inn hendel på drag. Brems på hjul ved å skyve drag 
helt ned. 4-hjuls sving. 

Vedlikehold:
Følgende skal kontrolles jevnlig:
1. At vitale funksjoner fungerer normalt. Eventuelle løse skruer/bolter
 etterstrammes. 
2. Kontroller lufttrykk i hjul hvis ikke utstyrt med punkteringsfrie hjul. 
3. Visuell inspeksjon med tanke på synlige skader som kan skade   
 konstruksjonen. 

Dersom tvil, ta enheten ut av arbeide.

Platetransportvogn
Modell:  INSTANT Platetransportvogn m/kombibord
Varenummer: 32-2054
Advarsel:   Maks. last 500kg. 

Anvendelse: 
Transport av gipsplater, bygingsplater, glass etc. Transporteres i 
skråstilling som illustrasjon. Midtstilte store hjul gjør manøvrering smidig 
og stabil. Håndtak øverst på rammekonstruksjon frigjør ramme som 
så kan vippes til arbeidsbord. Teleskophåndtak midt på ramme 
letter denne operasjon. Som arbeidsbord hviler konstruksjon på de 4 
mindre hjul hvorav 2 låsbare. Støtteben sikrer stabiliet. Ved transport 
av 900mm gipsplater vippes ut de 3 vinkler i bordet  som sørger for 
riktig vektfordeling.  

Vedlikehold:
Følgende skal kontrolles jevnlig:
1. Kontroller at vitale funksjoner fungerer normalt.    
 Eventuelle løse skruer/bolter etterstrammes. 
2. Kontroller lufttrykk i midtstilte hjul hvis ikke utstyrt  
 med punkterings frie hjul. 
3. Visuell inspeksjon med tanke på synlige   
 sprekker/skader som kan skade konstruksjonen. 

Dersom tvil, ta enheten  ut av arbeide.

Flakvogn

Dør- og vindustralle
Modell:  INSTANT dør- og vindustralle 
Varenummer: 32-93100
Advarsel:   Maks. lastehøyde 165cm, maks 
  lastebredde 18cm 

Anvendelse: 
Tralle for å lette håndtering av vinduer, dører, plater etc. Senkes til 
gulvnivå med pedal venstre side, heves til transportstilling ved å føre 
håndtak ned til griper fatt i låseordning. Gods sikres ved å stramme 
til justerbare tvinge på loddrette stag. Sparer tunge løft og reduserer 
transportskader. 

Modell: INSTANT gipsbukk / INSTANT transportstativ for gipsbukk. 
Varenummer: 32-90285 (Gipsbukk) / 32-90286 (Transportstativ)
Advarsel: Maks. last gipsbukk: 400kg. 
 Maks last transportstativ: 800kg
Anvendelse: 
Gipsbukk: Oppbevaring av gipsplater. Plaseres jevnt fordelt under last 
(anbefales 3 stk pr. last). Benyttes ofte i kombinasjon med hev- og 
senkbar flakvogn. Lasten senkes ned på bukkene som gir riktig ergo-
metrisk høyde. Må IKKE brukes på glatte underlag. 
Transportstativ for gipsbukker: Forenkler oppbevaring og transport. 
Montert på forsterket EUR-pall for håndtering med truck/jekketralle. 
Maks. antall 100 stk gipsbukk pr. transportstativ. 

Vedlikehold:
Følgende skal kontrolles jevnlig:
1. Gipsbukks beveglighet og at kjetting er inntakt. Sjekk at rørender   
 ikke er klemt/skadet.
2. Visuell inspeksjon med tanke på synlige skader/deffekter som kan   
 påvirke konstruksjonen.

Dersom tvil, ta enheten ut av arbeide.

Dørløfter
Modell:  INSTANT dørløfter
Varenummer: 32-93200
Advarsel:   Maks. belastning 150 kg

Anvendelse:
Hjelpemiddel for innendørs transport/montering/demontering  
av dører. Teleskopisk håndtak gir riktig arbeidsstilling. Med tillegg av sett 
(2 stk) føringsskinner blir montering/demontering av dører enkel og lett
operasjon for en person. Dører inntil 150 kg. Nylon merkefrie hjul. 

Vedlikehold:
Følgende skal kontrolles jevnlig:
1. At vitale funksjoner fungerer normalt. 
2. At hjul triller lett 
3. Visuell inspeksjon med tanke på synlige skader som 
 kan skade konstruksjonen. 

Dersom tvil ta enheten ut av arbeide.

Monteringsstøtter
Modell:  INSTANT monteringsstøtte
Varenummer: 375280
Advarsel:   Ikke beregnet for  betongvegger

Bruksområde: 
Justerbar veggstøtte. Lengde 2100mm – 3200mm. 
Finjustering 350mm. 

Vedlikehold:
Følgende skal kontrolles jevnlig:
1. At vitale/beveglige deler fungerer normalt. 
2. Visuell inspeksjon med tanke på synlige skader som kan skade   
 konstruksjonen.

Dersom tvil ta enheten ut av arbeide. 

Modell:  INSTANT flakvogn liten / INSTANT flakvogn stor
Varenummer: 32-90280(liten)  /  32-90284(stor) 
Advarsel:   Maks. last 1500kg. 

Anvendelse: 
Transport av bygningsmateriale etc. både innen- og utendørs. 

Sving på alle 4 hjul for smidig manøvrering.
Brems ved å heve styredrag til loddrett stilling, jmf. illustrasjon. 

Vedlikehold:
Følgende skal kontrolles jevnlig:
1. At sving- og bremsefunksjon fungerer normalt. Eventuelle løse   
 skruer/bolter etterstrammes. 
2. At lufttrykk er riktig dersom ikke har punkteringsfrie hjul. 
3. Visuell inspeksjon med tanke på synlige skader, bl.a. sprekk-
 dannelser, som kan påvirke konstruksjonen. 

Dersom tvil, ta enheten ut av arbeide.
 

Innløfter
Modell:  INSTANT innløfter
Varenummer: 32-61090
Advarsel:   Maks. last 2500 kg.

Anvendelse:
For innløfting av gipsplater gjennom åpninger i fasade. 
Ved hjelp av truck eller kran og pallegaffel plasseres platene på 
innløfter og sikres ved strammebånd. 3-delt kjetting festes i kran og 
last heves. Lasten føres inn fasadeåning ved at kranfører senker lasten
slik at bakre hjul lander på dekke/gulv. De bakre kjettinger frigjøres fra 
innløfteren hvorpå kranfører hever kjetting og innløfter ruller inn 
på dekke/gulv. Forsikre deg om at det aldri er folk under lasten ved 
løfting. 

Vedlikehold:
Følgende skal kontrolles jevnlig:
1. At vitale/beveglige deler fungerer normalt.
2.  Visuell inspeksjon med tanke på synlige skader som kan skade
 konstruksjonen.

Dersom tvil ta enheten ut av arbeide.
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Vedlikehold:
Følgende skal kontrolles jevnlig:
1. At vitale funksjoner fungerer normalt. Eventuelle løse 
 skruer/bolter etterstrammes. 
2. Kontroller lufttrykk i hjul hvis ikke utstyrt med 
 punkteringsfrie hjul. 
3. Visuell inspeksjon med tanke på synlige skader 
 som kan skade konstruksjonen. 

Dersom tvil, ta enheten ut av arbeide.

Generelle 
sikkerhetsbestemmelser:

1. Stå ikke under hengende last
2. Bruk nødvendig verneutstyr
3. Maks. last må aldri overskrides
4. Produktets anvendelsesområde må overholdes
5. Inspiser visuelt for rust, bulker eller sprekkdannelser   
 regelmessing og minst en gang pr. måned. 
 Løfteanordninger skal kontrolleres med sprekk-
 indikasjonsspray.
6. Produktene er underlagt EU’s maskindirektivs regelverk  
 og årskontroll utføres av sertifisert organ.


