
Laptopvagn (laddvagn) TSS light är framtagen för praktisk och säker förvaring av surfplattor
eller laptops.
Mobiliteten gör att vagnen kan fungera som mobilt klassrum.
Laptopvagnen har en mycket säker och solid konstruktion i aluminiumplåt och är byggd med
samma låsmekanism som klassade säkerhetsskåp är byggda med.

Laptopvagn TSS Light

Lackeras med Grå/Svart pulverlack.

Standardutrustad med ett elektroniskt kombinationslås.
Mekaniskt nyckellås på särskild beställning.

Förberedd för förankring. (Förankringssats ingår inte).

Standardinredningen är 60 hyllsvinklar, 2st uttagslister, 30st adapterpåsar, 2st handtag
och 2st fläktar. Flera tillval är möjliga.
Höjd mellan hyllplan (maxhöjd dator/surfplatta): 30mm.
Justerbar hyllbredd (maxbredd dator/surfplatta): 157 mm - 262 mm.
Justerbar hylldjup (maxdjup dator/surfplatta): 200 mm - 415 mm.

Konstruerad i Aluminiumplåt för hög säkerhet och lätt vikt för enkel förflyttning.

Jordad och CE-märkt för säker användning.



 TSS Light

Utvändiga mått
H* * B * D** mm

1115 * 446 * 709

Invändiga mått
H* * B * D** mm

978 * 320 * 578

Vikt
kg

45

Kapacitet
30 laptops alt.
30 läsplattor

* Utvändig höjd - inkluderar hjulen.
** Utvändigt djup - Inkluderar handtaget.

MÅTT, VIKT OCH KAPACITET

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls 

0346 260 260Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Solna Business Park
Svetsarvägen 15 2tr
171 41, Solna

info@robursafe.com

www.robursafe.com

TILLVAL

10-vägs grenuttag

Vagnen är utrustad med slot för enkel låsning vid förankring i vägg.
Förhindrar oönskad mobilitet. 

2 st. 315 mm + 2 st. 100 mm specialhjul av högsta kvalitet ger en
mycket lättrullad och väl fungerande vagn.

Strömadaptrarna förvaras i adapterpåsar som hängs i krokar innanför
den bakre dörren eller pluggas in direkt i uttagslisten. Strömadaptrarna
är enkla att lossa och ta med vid behov av laddning utanför vagnen.

Fläkt och väl tilltagen hålbild sörjer för god ventilation och möjliggör att
datorerna kan laddan och även vara i drift i vagnen.


