
50 Pack 10-32 Server Rack Kooimoeren en Schroeven met Sluitringen, Rackmount 
Hardware Kit voor Netwerk/IT Apparatuur, Zelfborgende Moeren & Bouten voor 
Vierkante Gaten, Zwart, TAA

Productcode: CABSCREW1032

Diverse montageopties

Deze set van 50 10-32 kooimoeren en schroeven is perfect voor rackmontage, server installatie, en 
installatie van andere bevestigingsmaterialen zoals o.a. netwerk of audio/video apparatuur. De 
zelfborgende moeren zijn zo ontworpen dat ze met een eenvoudige schuifbeweging kunnen worden 
geïnstalleerd. Dit  TAA-conform product voldoet aan de eisen van de Amerikaanse federale wet inzake 
handelsovereenkomsten, die federale aankopen volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Dit product, wat wordt aangeboden in bulk is ook geschikt voor nieuwe server racks en kasten en is 
perfect voor wanneer u meerdere moeren of schroeven nodig heeft of kwijtraakt. Alle 50 stuks hebben 
vierkante gaten en zijn zeer ideaal voor al uw rackmontage en andere gerelateerde installatiewerk en 
projecten.

Duurzaam design

De stalen server rack schroeven en kooimoeren zijn verkrijgbaar in het zwart en zijn daarom minder 
opvallend.

De CABSCREW1032 heeft een levenslange garantie en gratis technische ondersteuning van 
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



   

Toepassingen

• Voor het monteren van uw standaard rackapparatuur in een serverrack of kast

Eigenschappen

• 10-32 KOOIMOEREN & SCHROEVEN: 50 pack server rack kooimoeren en schroeven met 10-32 
schroefdraad (imperial afmetingen); wordt geleverd met installatie tool voor kooimoeren

• PROFESSIONEEL HIGH QUALITY DESIGN: Rack mount montagekit gemaakt van hoogwaardig staal 
en in matzwart afgewerkt. Inclusief voorgemonteerde sluitringen om schade aan kostbare racks & 
apparatuur te voorkomen.

• TECH SPECS: 50x Kooimoeren | 50x Schroeven | 10-32 Schroefdraad | Staal | Matzwart Afwerking | 
Kooimoeren Installatietool Inbegrepen

• COMPLIANT MET INDUSTRIE STANDAARDEN: De kooimoeren en schroeven zijn eenvoudig te 
installeren en zijn compatibel met vrijwel alle racks en apparatuur, waaronder HPE, Dell, APC en meer.

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze kooimoeren en schroeven werden ontworpen en gemaakt voor 
IT-professionals en worden 5 jaar ondersteund, inclusief gratis levenslange 24/5 meertalige technische 
ondersteuning.

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Inclusief Montageschroeven en kooimoeren

Aantal per verpakking 50

Type schroefdraad 10-32

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Lengte product 0.6 in [15.9 mm]

Breedte product 0.5 in [12.7 mm]

Hoogte product 0.5 in [12.7 mm]



Gewicht product 15.9 oz [450.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.7 in [220.0 mm]

Package Width 4.9 in [125.0 mm]

Package Height 0.0 in [0.1 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

15.9 oz [450.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 50 - 10-32 kooimoeren

50 - 10-32 schroeven

1 - Kooimoergereedschap

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


