
Stevige Zwenkwielen voor Server Racks/Serverkasten/Patchkasten - Set van 4 
Universele M6 5cm Wielen - Vervangings Zwenkwielen (45x75mm) voor 4 Post Racks - 
Staal/Plastic

Productcode: RKCASTER2

Deze set van vier M6 5 cm zwenkwielen, ontworpen voor StarTech.com racks, kunnen ook worden 
gemonteerd aan de onderkant van elk serverapparatuur rack, netwerk rack, A/V rack etc. met een 45 
mm x 75 mm boutenpatroon. Ideaal voor het vervangen van beschadigde zwenkwielen of het 
veranderen van een staand rack in een verrijdbaar rack voor extra mobiliteit. De RKCASTER2 heeft 
levenslange garantie en gratis technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

 

Toepassingen

Eigenschappen

• 5 CM ZWENKWIELEN: Set van vier universele zwenkwielen als vervangingswielen voor mobiele racks 
met 4 stijlen zoals RK1833BKM, RK2433BKM, RK4242BK24 of om een vast rack te wijzigen in een 
verrijdbaar rack.

• TECHNISCHE SPECIFICATIES: Boutenpatroon: 45 x 75 mm | Wielmaat: 50 x 43 mm | Materiaal: 
koudgewalst staal en kunststof | Inclusief bevestigingsmaterialen: 18x M6 schroeven, 18x M6 moeren, 



18x onderlegringen | Aantal zwenkwielen: set van 4

• STERK EN DUURZAAM: Getest tot 1,6 keer de nominale belastbaarheid voor gegarandeerde 
prestaties; Elk wiel afzonderlijk is bestand tegen een stationaire belasting tot 250 kg of een 
bewegende belasting van 75 kg.

• BOUTPATROON: 45 MM x 75 MM: Deze zwenkwielenset is geschikt voor elk rack met een 45 mm x 
75 mm boutpatroon. Met de set kunnen beschadigde zwenkwielen worden vervangen en kan een 
staand rack worden veranderd in een verrijdbaar rack voor extra mobiliteit

• STARTECH.COM VOORDEEL: StarTech.com biedt levenslange garantie en gratis levenslange 
technische ondersteuning voor deze zwenkwielen voor server racks en is al meer dan 30 jaar de 
bevoorrechte keuze van IT-professionals en bedrijven

Prestaties

Garantiebeleid Lifetime

Max. gewicht per 
zwenkwiel (stationair)

551.2 lb [250 kg]

Weight Capacity per 
Caster (Rolling)

165.4 lb [75 kg]

Algemene specificaties Wieldiameter: 50 mm

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart & Zilver

Construction Material Steel and Rubber

Lengte product 3.6 in [9.2 cm]

Breedte product 2.6 in [6.5 cm]

Hoogte product 2.9 in [7.2 cm]

Gewicht product 5.2 lb [2.4 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 8.9 in [22.5 cm]



Package Height 3.5 in [9.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

5.6 lb [2.6 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 4 - wielen

18 - M6 schroeven

18 - onderlegringen

18 - M6 moeren

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


