
Flyttbar serverhylla med handtag - 9U

Produkt ID: RK960CP

Denna 9U flyttbara serverhylla låter dig förvara din server-, nätverks- och 
telekommunikationsutrustning i en stabil och mobil hylla som har ett fast djup på 23 tums. Denna 
TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter 
statliga GSA Schedule-inköp.

Med den inbyggda handtagen och de fyra snurrande hjulen är denna mobila hylla enkel att 
transportera runt serverrummet, kontoret eller studion. Skåpets ökade mobilitet gör det till den 
idealiska lösningen för telekommunikationshyllor som behöver interagera med olika utrustningar runt 
arbetsytan.

Serverhyllan har kraftiga monteringsskenor för att garantera en stabil installationsplattform. Denna 
hållbara hylla med 4 stolpar har en statisk laddningskapacitet på upp till 99,8 kg och är kompatibelt 
med flera standarder för industrihyllor (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), för en universell design 
som är kompatibel med det mesta inom hyllutrustning.

Spara tid och bekymmer med en hylla som är lätt att sätta ihop. Med montering i fyra enkla steg tar 
det bara ett par minuter att sätta ihop denna flyttbara hylla.

RK960CP täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   



Användning

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

• Förvara den mobila hyllan under ett bord eller en bänk i små kontor eller arbetsytor

• Montera utrustning i teknikbutiker och reparationscenter där säkerhet krävs

Funktioner

• MAXIMAL BÄRBARHET: Detta mobila AV-utrustningsrack med inbyggda handtag och fyra svängbara 
hjul är idealiskt för ställen som måste kopplas ihop med annan utrustning på arbetsplatsen

• KRAFTIG KONSTRUKTION: Serverrumracket har kraftiga monteringsskenor för att säkerställa en 
stabil installationsplattform. Detta rack med 4 stolpar stöder en statisk lastkapacitet på upp till 100 kg

• ENKEL INSTALLERING: Spara tid med det här bärbara utrustningsracket som är lätt att montera. Du 
kan montera det här bärbara racket på några få minuter tack vare den enkla monteringsprocessen i 
fyra steg

• TAA-KOMPATIBEL: Detta TAA-kompatibla rack med öppen ram och 4 stolpar uppfyller kraven från 
US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Det här serverracket 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 4 stag

Ramtyp Inneslutet skåp

U-höjd 9U

Specialfunktioner Hjul (medföljer)

Enkel montering

U-markeringar

Profil monteringsskenor L-Shape



Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)

Industristandarder EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity 
(Stationary)

297.7 lb [135 kg]

Weight Capacity for 
Racks (Rolling)

220.5 lb [100 kg]

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Dynamisk belastningskapacitet 100,00 kg <br/> Statisk 
belastningskapacitet 135,00 kg

Utseende

Färg Svart

Product 
Measurements

Produktlängd 23.6 in [60 cm]

Produktbredd 20.3 in [51.5 cm]

Produkthöjd 18.8 in [47.7 cm]

Produktvikt 53.1 lb [24.1 kg]

Maximalt 
monteringsdjup

23.4 in [59.5 cm]

Höjd med hjul 22.1 in [56.2 cm]

Förpackning

Platt paket (montering 
krävs)

Ja

Package Length 33.0 in [83.8 cm]

Package Width 28.7 in [73 cm]

Package Height 5.8 in [14.7 cm]

Fraktvikt (förpackning) 61.4 lb [27.8 kg]



Vad det är i lådan

Ingår i paketet 2 - Sidopanel med handtag

1 - Överpanel

1 - Underpanel

8 - Hörnskydd i plast

32 - M5 (10 mm) skruv med krysspår och platt skalle

24 - M3 (8 mm) skruv med krysspår och platt skalle

2 - 6 cm hjul

2 - 6 cm bromshjul

16 - M5 (15 mm) justerskruvarna

50 - M5 (12 mm) panelskruv

50 - M5 korgmutter

1 - Verktyg för korgmutter

1 - Stjärnskruvmejsel

1 - Skruvmejselbit med spets med stjärnspår

1 - Instruktionsbok

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


