
10-32 Hyllskruvar och -muttrar - 50 pack

Produkt ID: CABSCREW1032

Detta 50-pack med 10-32 serverhyllskruvar och korgmuttrar är perfekt att ha till hands vid installation 
av hyllmonterbar hårdvara som till exempel server, nätverks eller audio/video-utrustning. Designen på 
korg muttrarna ger enkel skjut-på installation. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från 
US Federal Trade Agreements Act vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Bulkpaketet passar också för nya serverställ och skåpuppsättningar - perfekt för de tider när du 
tappar eller förlorar en mutter eller skruv. Paketet ser till att du har tillräckligt med korgmuttrar och 
skruvar tillgängliga för alla dina ställningar med kvadratiska hål när du behöver dem.

Serverstativskruvarna av stål och korgmuttrar kommer med en helt svart yta för en sömlös look.

CABSCREW1032 täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Montera din hyllmonterbara utrustning på en serverhylla eller i ett skåp

Funktioner



• Paket med 50 st 10-32 skruvar och muttrar

• Stålkonstruktion helt i svart

• TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp

• Starkt och robust material hjälper till att stödja en mängd olika utrustningar

• STARTECH.COM ADVANTAGE: IT professionals choice for over 30 years; these cage nuts & screws 
for square holes are backed for 5 yrs by StarTech.com, including free 24/5 North America based tech 
support

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Medföljer Monteringsskruvar och korgmuttrar

Antal per paket 50

Trådtyp(er) 10-32

Utseende

Färg Svart

Produktlängd 0.6 in [15.9 mm]

Produktbredd 0.5 in [12.7 mm]

Produkthöjd 0.5 in [12.7 mm]

Produktvikt 15.9 oz [450.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 15.9 oz [450.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 50 - 10-32 korgmuttrar



50 - 10-32 skruvar

1 - Verktyg för korgmutter

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


