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VÄGLEDNING VID ANVÄNDNING
AV BLÅPRODUKTER

•  Tippbar  fodervagn

•  Verktygsvagn

•  Gipsbock  inkl.transportstativ

•  Höj- och  sänkbar  transportvagn

•  Skivtransportvagn

•  Flakvagn

•  Avfallscontainer

•  Dörr- och  fönstervagn

•  Dörrlyft

•  Monteringsstöttor

•  Inlyft

•  Gipshand

•  Gipsskivehiss

•  Bultlåda

G ipshand G ipsskivehiss
Modell:   INSTANT Gipshand
Varunummer: 32-93300

Användning: 
Plåtlyft som gör det enkelt att hålla gipsskivor på plats vid monter-
ing och/eller märkning och tillpassning av skivor. Lyfter och pressar 
gipsskivor mot vägg. 

Underhåll: 
Följande bör ständigt kontrolleras:
1. Visuell inspektion med tanke på synliga skador som kan skada   
 konstruktionen.

Ifall du tvivlar, använd ej produkten.

Modell:   INSTANT Gipsskivehiss
Varunummer: 32-3205 / 32-3206
Varning:  Max. last 50kg. Detta får ej överskridas.

Användning: Gipsskivehiss för montering av skivmaterial i både rakt 
och lutande tak. Hissen består av hjulstativ, teleskopisk förlängning och 
lyftram. 

När gipsskivehissen används ska alltid grundläggande säkerhets krav 
följas för att minska risker för personskador.
1. Håll arbetsområdet rent.
2. Håll obehöriga borta från arbetsområdet då hissen används.
3. Lasta inte på mer vikt än vad hissen är godkänd för.
4. Håll gipsskivehissen ren. Smörja kedja och rörliga delar.
5. Kontrollera hissen innan och efter användningen.
6. Använd inte hissen om den är skadad.

Montering: Montera hissen/teleskopenheten i hjulstativet. Lossa splinten 
på hissen, sätt på lyftram och sätt på splinten igen. 

Användning: Lyft skivor på lyftram och dela vikten jämnt. Höj och sänk 
hissen genom att använda vridhjul. Under sänkningen över huvud-
höjd aktiveras bromsen för säkerhets skull automatiskt. Ett handtag 
på teleskopförlängningen sprätter ut och kan klämmas in för ytligare 
sänkning. 

Demontering: demonteringen sker i motsatt ordning mot monteringen.

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

Bultlåda
Modell:  INSTANT Bultlåda
Varunummer: 32-89121
Varning: Max. last 100 kg

Användning:
1. Alla rörliga delar bör smörjas en gång om månaden.
2. Kontrollera minst en gång om året alla svetsade förbindningar och  
 rörliga leder.
3. Ta omedelbart bort eventuell rost.
4. Kontrollera lyftbygeln med sprickindikations spray.

Ifall du tvivlar, använd ej produkten.



Tippbar fodervagn

www.instant.no

Modell:   INSTANT Tippbar fodervagn 360 liter/
    INSTANT Tippbar fodervagn 400 liter
Varunummer: 32-2044 (360 liter) / 32-2045 (400 liter)
Varning:  Max. last 750kg.

Användning:
Transport av avfall. Manövreras manuellt. Vippas framåt vid tömnin-
gen. Genom att använda nedre handtaget underlättas belastningen 
vid lyftningen. Onödigt/oavsiktligt fall förhindras genom att aktivera 
broms (fotpedal mellan svängbara hjul på modell 32-2044 och direkt 
på svängbara hjulet på modell 32-2045).

Lyftning med kran: krokar i alla fyra lyftöglor. Maxlast får ej överskridas.

Underhåll: 
Kontrollera regelbundet:
1. Att hjul rullar lätt och är bra fästade (detta är nödvändigt).
2. Att bromsen fungerar tillfredsställande.
3. Visuell inspektion med tanke på större bucklor och sprickor som   
 kan skada konstruktionen. Kontrollera lyftöglorna extra noggrant.
4. Att gummilist på toppen är intakt.

Ifall du tvivlar, använd ej vagnen.

G ipsbock / transportstativ 
för gipsbock

Avfallscontainer 
2800 liter / 3200 liter
Modell:   INSTANT Avfallscontainer 2800 liter
   INSTANT Avfallscontainer 3200 liter
Varunummer: 32-61075 (2800 liter) / 32-61076 (3200 liter)
Varning:  Max. last: 1500kg.

Användning: 
Självtömmande container för tillfällig deponering av avfall, gärna som 
hjälpmedel i förbindelse med avfallssortering. Lyfts med kran och töms 
av kranföraren utan bistånd. Gaffellådor för flyttning med truck.

Lyftning med kran:
1. Fäst kroken på angiven punkt på lyftbygel och lyft containern.
2. Sätt ner containern och släpp upp wire så att lyftbygeln sänks intill   
 låsarm griper tag i anpassat fäste på containers bakre kanten.
3. Lyft containers bakre kanten och töm innehåll. 

Underhåll: 
Följande bör ständigt kontrolleras:
4. Att lyftpunkt, lyftarm och kätting fungerar normallt. 
5. Visuell inspektion med tanke på synliga skador, bl.a. sprickor som   
 kan påverka konstruktionen.

Ifall du tvivlar, använd ej containern.
Verktygsvagn

Standard / jumbo
Modell:   INSTANT Verktygsvagn standard/
    INSTANT Verktygsvagn jumbo
Varunummer: 32-2021 (standard) / 32-2080 (jumbo)
Varning:  Max. last 500kg.

Användning:
För förvaring/transport av verktyg. Manövreras manuellt. Ett handtag 
på samma sida som de svängbara hjulen. Låsmekanism för hänglås. 
Uttag för strömkabel, t.ex för mindre agregat, laddare osv.

Lyftning med kran: krokar i alla fyra lyftöglor. Maxlast får ej överskridas.

Underhåll: 
Följande bör ständigt kontrolleras:
1. Att hjul rullar lätt och är bra fästade (detta är nödvändigt).
2. Lyftpunkten och rörliga delar bör undersökas extra noggrant.
3. Visuell inspektion med tanke på större bulkar och sprickor etc.   
 som kan skada konstruktionen.

Ifall du tvivlar, använd ej produkten.

Höj- och sänkbar transportvagn
Modell:   INSTANT Höj- och sänkbar transportvagn
Varunummer: 32-2125
Varning:  Max. last: 1500kg.
  
Användning:   
Speciellt tillämpat för transport av gipsskivor i kombination med våra 
gipsbockar. Kom i håg att fälla upp lastklossarna i vagnens höjd vid 
lastning. Vagnen höjs genom att pumpa draghandtaget upp och 
ner och sänks genom att klämma in handtaget på draghandtaget. 
Bromsas genom att skjuta draget helt ner. Fyrhjulsstyrning.

Underhåll: 
Följande bör ständigt kontrolleras:
1. Att vitala funktioner fungerar normalt. Eventuella lösa skruvar/bultar   
 dras åt.
2. Kontrollera lufttryck i hjulen.
3. Visuell inspektion med tanke på synliga skador som kan skada   
 konstruktionen.

Ifall du tvivlar, använd ej vagnen.

Skivtransportvagn
Modell:   INSTANT Skivtransportvagn
Varunummer: 32-2054
Varning:  Maks. last: 500kg.
  
Användning:
Transport av gipsskivor, glas, byggskivor osv. Transporteras i sned 
ställning som på bilden. Mittmonterade stora hjul gör manövrering 
smidig och stabil. Handtaget överst på ramkonstruktion frigör ram 
som kan förvandlas till arbetsbord. Som arbetsbord vilar konstruk-
tionen på de 4 mindre hjulen varav 2 är låsbara. Stötben säkrar 
stabilitet. Vid transport av 900 mm gipsskivor vik ut de 3 vinklarna i 
bordet och därmed fördelas vikten jämnt.
 
Underhåll: 
Följande bör ständigt kontrolleras:
1. Att vitala funktioner fungerar normallt. Eventuella 
 lösa skruvar/bultar stramas.
2. Kontrollera lufttryck i hjulen.
3. Visuell inspektion med tanke på synliga skador 
 som kan skada konstruktionen.

Ifall du tvivlar, använd ej vagnen.

Flakvagn

Dörr- och fönstervagn
Modell:   INSTANT Dörr- och fönstervagn
Varunummer: 32-93100
Varning:  Max. lasthöjd 165cm, max. lastbred 18cm

Användning: 
Vagn för att underlätta transportering av fönster, dörrar, byggskivor osv. 
Kan sänkas till golvnivå med pedal på vänster sida och höjas för 
transportering genom att föra handtaget ner tills det får tag på 
låsningen. Sparar rygg och minskar faran för transportskador.

Modell:   INSTANT Gipsbock / INSTANT Transportstativ 
  för gipsbockar
Varunummer: 32-90285 (gipsbock) / 32-90286 (transportstativ)
Varning:  Max. last gipsbock: 400kg.
  Max. last transportstativ: 800kg.

Användning: 
Gipsbock: Lagring av gipsskivor. Placeras under jämnt fördelat last 
(rekommenderas 3 stycken per last). Anpassade för att användas 
med höj- och sänkbara flakvagnen. Lasten säks ner på bockarna som 
ger bekväm ergometrisk höjd. Bör ej användas på halt underlag.
Transportstativ för gipsbockar: Förenklar förvaring och transport. 
Monterat på förstarkt EUR-pall för hantering med truck/palllyft. Max 
antal 100 stycken gipsbockar per tranpsortstativ.

Underhåll: 
Följande bör ständigt kontrolleras:
1. Gipsbocks rörlighet och att kätting är intakt. Se till att rörliga delar   
 inte är skadade.
2. Visuell inspektion med tanke på större bucklor och sprickor etc.   
 som kan skada konstruktionen.

Ifall du tvivlar, använd ej produkten.

Dörrlyft
Modell:   INSTANT Dörrlyft
Varunummer: 32-93200
Varning:  Max. last 150 kg

Användning: 
Hjälpmedel vid inomhus transportering/montering/demontering av 
alla slags dörrar. Teleskopiskt hantag ger bekväm arbetsställning. Med 
tillägg av styrjärn (2 stycken) blir monteringen/demonteringen av dörrar 
enkel och lätt att utföra för en person. Dörrar upp till 150 kg. Hjul i nylon 
motverkar märken på golvet.

Underhåll: 
Följande bör ständigt kontrolleras:
1. Att vitala funktioner fungerar normallt. 
2. Att hjulen rullar lätt.
3. Visuell inspektion med tanke på synliga skador som 
 kan skada konstruktionen.

Ifall du tvivlar, använd ej lyften.

Monteringsstöttor
Modell:   INSTANT Monteringsstöttor
Varunummer: 375280
Varning:  Ej för betongväggar

Bruksområde:
Justerbar väggstötta. Längd 2100 mm – 3200 mm.
Finjustering 240mm.

Underhåll: 
Följande bör ständigt kontrolleras:
1. Att vitala/rörliga delar fungerar normallt. 
2. Visuell inspektion med tanke på synliga skador som kan skada   
 konstruktionen.

Ifall du tvivlar, använd ej produkten.

Modell:   INSTANT Flakvagn liten / INSTANT Flakvagn stor
Varunummer: 32-90280 (liten) / 32-90284 (stor)
Varning:  Max. last: 1500kg.

Användning: 
Transport av byggmaterial etc. både inom och utomhus. Fyrhjuls-
styrning gör vagnen mycket smidig. Bromsas genom att höja 
dragarm till lodrätt ställning (se bilden).

Underhåll: 
Följande bör ständigt kontrolleras:
1. Att sväng- och bromsfunktioner fungerar normallt. Eventuella lösa   
 skruvar/bultar stramas.
2. Kontrollera lufttryck i hjulen.
3. Visuell inspektion med tanke på synliga skador, bl.a. 
 sprickor som kan påverka konstruktionen.

Ifall du tvivlar, använd ej vagnen.

Inlyft
Modell:   INSTANT Inlyft
Varunummer: 32-61090
Varning:  Max. last 2500 kg

Användning: 
För inlyftning av gipsskivor genom öppningar i fasaden. Men hjälp av 
en lastmaskin eller kran placeras gipsskivorna på inlyften. 3-delade 
krokar fästs i kran och lasten höjs. Lasten förs in genom fasad-
öppningar och kranföraren sänker lasten. Inlyften landar på de barkre 
hjulen. De bakre krokarna kopplas loss från inlyften, sedan lyfter 
kranföraren igen och inlyften rullar in i valvet. Se till att det aldrig finns 
personer under lasten vid lyftningen.

Underhåll: 
Följande bör ständigt kontrolleras:
1. Att vitala/rörliga delar fungerar normallt. 
2. Visuell inspektion med tanke på synliga skador som kan skada   
 konstruktionen.

Ifall du tvivlar, använd ej produkten.

www.instant.se

Underhåll: 
Följande bör ständigt kontrolleras:
1. Att vitala funktioner fungerar normallt. Eventuella lösa 
 skruvar/bultar stramas.
2. Kontrollera lufttryck i hjulen.
3. Visuell inspektion med tanke på synliga skador som 
 kan skada konstruktionen.

Ifall du tvivlar, använd ej vagnen.

G enerella 
säkerhetsbestämmelser:

1. Stå inte under hängande last.

2. Använd nödvändig utrustning.

3. Maximal last får ej överskridas.

4. Produktens användingsområde bör efterlevas.

5. Inspektera visuellt för rost, bucklor eller sprickor 

 regelbundet och minst en gång i månaden.

6. Produkterna uppfyller EU:s maskindirektivs regler.   

 Årskontrollen skall utföras av certificerat organ.


