
9U Open Frame Rack met Wielen - 4 Stijlen - Diepte 58cm - Verplaatsbaar Open Frame 
Kast voor 19" Netwerk, Data & Server Apparatuur - Draagvermogen 90kg

Productcode: RK960CP

Met dit 9U draagbare server rack kunt u uw server-, netwerk- en telecommunicatieapparatuur 
opbergen in een stevig mobile rack met een vaste diepte van 23 inch. 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.

Met geïntegreerde handvaten en vier zwenkwielen kan dit rolbare rack eenvoudig in uw serverruimte, 
kantoor of studio worden verplaatst. De verhoogde mobiliteit maakt deze kast de ideale oplossing voor 
telecommunicatie racks die de interface moeten bewerkstelligen met verschillende apparaten in uw 
werkomgeving.

Deze serverkast is voorzien van robuuste montagerails voor een stabiel installatieplatform. Dit 
duurzame rack met 4 stijlen heeft een maximale statische belastbaarheid van 99,8 kg en voldoet aan 
diverse industriële rack normen (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) voor een universeel design dat 
geschikt is voor de meeste rackapparatuur.

Bespaar tijd en problemen met een rack dat eenvoudig in elkaar gezet worden. Met de eenvoudige 
4-staps montage procedure kunt u dit draagbare rack in enkele minuten monteren.

De RK960CP wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning 
van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   



Toepassingen

• Maak een draagbaar videobewerkings- en productierack dat u in uw studio kunt verplaatsen voor de 
interface met verschillende apparaten

• Berg dit mobile rack op onder een tafel of bank in kleine kantoren of werkruimtes

• Monteer apparatuur in technologie- en reparatie-centra, waar beveiliging vereist is

Eigenschappen

• MAXIMALE MOBILITEIT: Met ingebouwde handgrepen en vier zwenkwielen is dit mobiele 
AV-apparatuurrek ideaal voor rekken die moeten worden gekoppeld aan andere apparatuur in uw 
werkruimte.

• ROBUUST ONTWERP:  dit robuuste server rack is voorzien van stevige montagerails en heeft een 
draagvermogen van 99 kg

• EENVOUDIGE INSTALLATIE: Bespaar tijd met dit compacte en draagbare rack die gemakkelijk te 
assembleren is; U kan dit rack in vier eenvoudige stappen snel monteren in slechts enkele minuten

• TAA COMPLIANT: Dit 4 post open frame rack is een TAA compliant product dat voldoet aan de eisen 
van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), zodat GSA Schedule aankopen mogelijk zijn (US)

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: Dit server rack werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en 
geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Wandmonteerbaar Nee

Rack type Met 4 stijlen

Type frame Gesloten kast

U-hoogte 9U

Speciale functies Zwenkwielen (meegeleverd)

Eenvoudig monteerbaar

U-markeringen

Montagerailprofiel L-Shape



Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)

Industriestandaarden EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity 
(Stationary)

297.7 lb [135 kg]

Weight Capacity for 
Racks (Rolling)

220.5 lb [100 kg]

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Dynamisch Laadvermogen  100.00 kg 

Statisch Laadvermogen   135.00 kg

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Product 
Measurements

Lengte product 23.6 in [60 cm]

Breedte product 20.3 in [51.5 cm]

Hoogte product 18.8 in [47.7 cm]

Gewicht product 53.1 lb [24.1 kg]

Maximale 
montagediepte

23.4 in [59.5 cm]

Hoogte met wielen 22.1 in [56.2 cm]

Verpakkingsinform
atie

Plat verpakt (montage 
vereist)

Ja

Package Length 33.0 in [83.8 cm]

Package Width 28.7 in [73 cm]



Package Height 5.8 in [14.7 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

61.4 lb [27.8 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 2 - Zijpaneel met handvaten

1 - Bovenpaneel

1 - Onderpaneel

8 - Kunststof hoekdoppen

32 - M5 (10 mm) platte kruiskopschroef

24 - M3 (8 mm) platte kruiskopschroef

2 - 6 cm zwenkwiel

2 - 6 cm zwenkwiel met blokkering

16 - M5 (15 mm) beugelschroef

50 - M5 (12 mm) paneelschroef

50 - M5 kooimoer

1 - Kooimoergereedschap

1 - Kruiskopschroevendraaier

1 - Kruiskopschroef

1 - Handleiding

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


