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MATeriALHeiser FrA sUMner

Instant Norge AS er importør av Sumner material- og gipsheiser på grunn 
av deres kvalitet og funksjonalitet. Vi tilbyr flere typer Sumner materialheiser 
innefor forskjellige serier. Vi har et stort delelager og tilbyr i tillegg service 
på heisene.

 

Sumner er godt kjent i markedet for sine kreative og funksjonelle løsninger. 
Heisene er designet og bygget for bruk på byggeplasser og er meget 
robuste. Sumnerproduktene hjelper deg å flytte tung last sikkert, enkelt 
og effektivt. Lang erfaring og høy kompetanse har resultert i maskiner 
av meget god kvalitet til svært gunstige priser. Maskinene er designet og 
produsert i USA, og er CE-merket. 

2000-serien

Denne kompakte materialheis serien har en robust mast og et overlegent 
kabelsystem. Den korte masten gjør at den kan komme seg gjennom 
døråpninger uten å tippe og passer godt i biler med mindre lagringsplass. 
Hjulene er laget av polyuretan som gjør dem sikre i bruk på de aller fleste 
underlag. 

Serien består av fire forskjellige modeller: Sumner 2010, Sumner 2015, 
Sumner 2020, Sumner 2025 

•	 Transporthøyde på 1,93 m

•	 Modellene er har en løfte-høyde på hhv. 3.5 m, 4.9 m, 6.3 m & 7.7 m

•	 Maksimumsvekt fra 300 til 455 kg

•	 Passer gjennom standard døråpninger

•	 Reverserbare gafler

•	 Ingen verktøy - ingen løse deler 

•	 Enkel å justere og slå sammen

•	 Låsbare hjul

Tilleggsutstyr 

•	 Rørvugger

•	 Utskyv til gafler

•	 Galge for hengende last

•	 Transporthjul



 2200-serien

 2400-serien

Serien av 2200 Lil’Hoister materialheiser, er en av de mest allsidige i vårt 
sortiment. De er like ideelle for industriarbeid så vel som andre sektorer. 
Materialheisene er kompakte, robuste og en uunnværlig hjelper når det 
kommer til uhåndterlig og tung last. Den er lett, enkel å transportere og 
ideell for mange løfteoppgaver.

•	 Enkel å oppbevare
•	 Fleksibel og brukervennlig

Tilleggsutstyr
•	Aluminiumsbrett

•	Dobbelt hjulsett til bruk  i ulendt terreng eller når liften brukes som 
håndtruck

•	 Brems til hjul

Denne serien av materialheiser består av Sumner 2412 og Sumner 2416. 
Den er den perfekte materialheis for entreprenører innenfor elektro, stål 
og inneklima. Den passer også godt til industrielt vedlikehold.

•	 Kompakte lifter med løftehøyde på 4 m og 5.2 m

•	 Kapasitet til å løfte opp mot 200 kg

•	 Ingen løse deler - maskinen er i én del

•	 Veldig enkel å flytte for enmanns-jobber

•	 Får plass i de fleste van’er og SUV’er



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

estonia

Lithuania

Latvia

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

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

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

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

www.instant.no
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