
Kraftiga svänghjul för serverrack/kabinett - Sats med 4 Universal M6 50 mm hjulsats - 
Ersättningsbara svängbara hjul (45x75 mm mönster) för 4-stolpsrack - stål/plast

Produkt ID: RKCASTER2

Denna uppsättning med fyra M6 2-tums svänghjul, som är utformade för rack från StarTech.com, kan 
läggas till i botten på alla serverutrustningsrack, nätverksrack, A/V-rack, o.s.v., med ett 45 mm x 75 
mm bultmönster. Perfekt för att byta ut skadade hjul eller uppgradera ett stående rack till ett rullande 
rack för ytterligare rörlighet. RKCASTER2 omfattas av livstidsgaranti och gratis teknisk support

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

 

Användning

Funktioner

• 50 MM SVÄNGHJUL: Fyra förpackningar med universella svänghjul kan användas som ersättning för 
bärbara/mobila 4-stolpsrack som RK1833BKM, RK2433BKM, RK4242BK24 eller för att konvertera ett 
golvrack till ett rullrack när hjul inte ingår

• TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Bultmönster: 45x75 mm | Hjulstorlek: 50x43 mm | Material: 
Kallvalsat stål och plast | Medföljande hårdvara: 18x M6 skruvar, 18x M6 muttrar, 18x brickor | Antal 
medföljande hjul: Sats om 4

• KRAFTIG BELASTNINGSKAPACITET: Dessa kraftiga hjul har testats till 1,6 gånger sin nominella 



lastkapacitet för att säkerställa prestanda, och kan individuellt stödja en stationär belastning upp till 
250 kg eller en rullande belastning på 75 kg

• 45 MM x 75 MM BULTMÖNSTER: Denna hjulsats kan användas på valfritt rack med 45 mm x 75 mm 
bultmönster för att ersätta skadade hjul och uppgradera ett golvställ till ett rullande rack för 
ytterligare rörlighet

• BRANSCHLEDANDE STÖD: StarTech.com erbjuder livstids produktskydd och gratis livstidsgaranti på 
teknisk support på dessa serverrackhjul, och har varit IT-proffsens och företagens förstahandsval i 
över 30 år

Prestanda

Garantipolicy Lifetime

Viktkapacitet per hjul 
(stationär)

551.2 lb [250 kg]

Weight Capacity per 
Caster (Rolling)

165.4 lb [75 kg]

Allmänna 
specifikationer

Hjuldiameter: 50 mm

Utseende

Färg Svart & silver

Construction Material Steel and Rubber

Produktlängd 3.6 in [9.2 cm]

Produktbredd 2.6 in [6.5 cm]

Produkthöjd 2.9 in [7.2 cm]

Produktvikt 5.2 lb [2.4 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 5.6 lb [2.6 kg]



Vad det är i lådan

Ingår i paketet 4 - Hjul

18 - M6 skruvar

18 - Brickor

18 - M6 muttrar

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


