
Serverhylla med 2 stolpar och hjul - 42U

Produkt ID: 2POSTRACK42

Lagra din server och nätverks- och telekommunikationsutrustning i denna stabila 42U-hylla. Med de 2 
stolparna tar hyllan upp mindre golvyta och designen med dubbla stolpar och öppet djup ger den bred 
kompatibilitet med längre utrustning.

Hyllan med 2 stolpar har fyra snurrande hjul så att du enkelt kan förflytta dig i serverrummet, på 
kontoret eller i en studio. Det är enkelt att flytta på hyllan för att ansluta din hyllmonterbara 
utrustning till andra enheter i arbetsrummet.

Den hållbara serverhyllan med dubbla stolpar är tillverkad av kraftigt stål istället för aluminium för att 
ge en stabil installationsplattform. Hyllan har en statisk lastkapacitet på upp till 272 kg och är 
kompatibel med flera industristandarder för hyllor (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) för att ge en 
stabil plattform som eliminerar behovet av konkreta monteringspaket.

Du kan enkelt montera din ANSI/EIA RS-310-D-kompatibla nätverksutrustning i hyllan utan att 
använda extra utrustning. Den har kvadratiska monteringshål på ramen och en universell design som 
är kompatibel med det mesta inom hyllutrustning.

2POSTRACK42 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

  

Användning



• Använd i ditt serverrum eller där telekommunikation och nätverksutrustning måste förvaras

• Skapa en flyttbar redigerings- och produktionshylla som kan flyttas runt i studion för att interagera 
med olika utrustningar

Funktioner

• BRED KOMPATIBILITET: Med en konstruktion med två stolpar sparar 42U-rack på golvutrymmet. 
Dess konstruktion med två stolpar och öppet djup gör det kompatibelt med olika typer av server-, 
nätverks- och telekommunikationsutrustning

• BYGGD FÖR ATT HÅLLA: Det mobila racket med öppen ram stöder upp till 300kg, har en total 
produkthöjd på 207,9 cm (med hjul) och uppfyller kraven i EIA/ECA-310, IEC 60297 och DIN 41494

• PROBLEMFRI INSTALLATION: Du kan enkelt montera din ANSI/EIA RS-310-D-kompatibla 
nätverksutrustning i racket utan ytterligare hårdvara. Den har även universella, fyrkantiga 
monteringshål på ramen

• MAXIMERA RÖRLIGHETEN: Racket med 2 stolpar har fyra svängbara hjul, så att du enkelt kan flytta 
racket för att ansluta din rackmonterade utrustning till andra enheter

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Detta 42U Rack är designat och byggt för IT-proffs och har ett 
livslångt skydd, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Väggmonterbar Nej

Hylltyp 2 stag

Ramtyp Öppen ram

U-höjd 42U

Specialfunktioner Hjul (medföljer)

Enkel montering

U-markeringar

Profil monteringsskenor C-Shape

Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)

Industristandarder EIA/ECA-310-E



Prestanda

Weight Capacity 
(Stationary)

661.5 lb [300 kg]

Utseende

Färg Svart

Construction Material Stål

Product 
Measurements

Produktlängd 23.6 in [60 cm]

Produktbredd 23.5 in [59.7 cm]

Produkthöjd 79.1 in [200.8 cm]

Produktvikt 52.0 lb [23.6 kg]

Höjd med hjul 81.9 in [207.9 cm]

Förpackning

Platt paket (montering 
krävs)

Ja

Package Length 6.7 ft [2.1 m]

Package Width 8.5 in [21.7 cm]

Package Height 6.7 in [17.1 cm]

Fraktvikt (förpackning) 66.0 lb [29.9 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 2 - nedre stödbommar

2 - vertikala skenor

2 - horisontella skenor

2 - stödbommar för vinkel

2 - 2" kraftiga hjul

2 - 2" kraftiga hjul med lås



30 - M6 skruvar

20 - M6 muttrar

16 - M6 hjulskruvar

32 - M6 korgmuttrar

32 - M6 hyllskruvar

32 - plastbrickor

1 - insexnyckel 4 mm

1 - Snabbinstallationsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


