
25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte

Productcode: 4POSTRACK25

Het 4POSTRACK25 25U open-framerack met 4 stijlen vormt een duurzame, open behuizing voor in 
een rack te monteren servers en netwerkapparatuur. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen 
van de US Federal Trade Agreements Act  (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA 
Schedule mogelijk maakt.

Het serverrack heeft robuuste montagerails voor een stabiel installatieplatform met instelbare 
montagediepte (23,5 - 39,2"), waardoor u uw apparatuur op de door u gewenste plaats in het rack 
kunt installeren.

Dit 25U-rack voldoet aan EIA-RS-310C standaards en is dankzij het universele design geschikt voor de 
apparatuur van de populaire fabrikanten. Daarnaast wordt het rack plat verpakt om de verzendkosten 
te verlagen en de hantering te vergemakkelijken.

Voor nog meer veelzijdigheid biedt StarTech.com een optionele 4-delige zwenkwielset (4POSTCASTER) 
die aan de onderkant van het rack kan worden geïnstalleerd, waardoor de kast/het rack gemakkelijker 
kan worden verplaatst als dat in de toekomst noodzakelijk zou zijn.

Gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen



• Duurzame opslag voor rackmonteerbare servers, KVM-switches en netwerkapparatuur

• Geschikt voor rackmonteerbare apparatuur die niet afzonderlijk beveiligd dient te worden

• Perfecte oplossing voor computerwinkels en reparatiecentra met beperkte ruimte en 
montage-apparatuur

• Voor rackapparatuur in radio -of televisiestudio’s, audio/video-montageruimtes

Eigenschappen

• 25U open-framedesign

• Instelbare montagediepte tussen 18,3" en 39,2"

• Max. ondersteund gewicht: 450 kg

• Robuuste montagerails

• Voorgeboorde gaten zodat het rek direct aan de vloer kan worden vastgemaakt

• Onbelemmerde ventilatie en kabelaanleg

• Plat verpakt voor gemakkelijk transport

• TAA compliant voor GSA Schedule aankopen

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Wandmonteerbaar Nee

Rack type Met 4 stijlen

Type frame Open Frame

U-hoogte 25U

Speciale functies Verstelbare montagerails

Base Plate with Floor-Anchoring Holes

Zwenkwielen (optie)

Eenvoudig monteerbaar



Montagerailprofiel C-Shape

Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)

Industriestandaarden EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity 992.2 lb [450 kg]

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Construction Material Staal

Product 
Measurements

Lengte product 24.4 in [62.0 cm]

Breedte product 22.5 in [57.1 cm]

Hoogte product 48.2 in [122.5 cm]

Gewicht product 84.0 lb [38.1 kg]

Maximale 
montagediepte

39.4 in [100 cm]

Minimale 
montagediepte

18.3 in [46.6 cm]

Hoogte met wielen 51.0 in [129.6 cm]

Verpakkingsinform
atie

Plat verpakt (montage 
vereist)

Ja

Package Length 4.2 ft [1.3 m]

Package Width 25.1 in [63.8 cm]

Package Height 6.8 in [17.2 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

92.0 lb [41.7 kg]



Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 2 - Voor-/achterframes

2 - Vloerplaten

6 - Instelbare horizontale armen

2 - Vloermontagesteunen

1 - M8 inbussleutel

8 - M8x25 inbusschroeven

42 - M5x15 laagbolkopschroeven

16 - Busdoppen

62 - M5 schroeven

62 - M5 kooimoeren

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


