
Laptopvagnarna (laddvagnarna) är framtagna för praktisk och säker förvaring av surfplattor
eller laptops.
Mobiliteten gör att vagnarna kan fungera som mobila klassrum eller alla i sammanhang där
förflyttning av Laptops / Surfplattor sker.
Laptopvagnarna har en mycket säker och solid konstruktion i pulverlackerad stålplåt och är
byggda med samma låsmekanism som klassade säkerhetsskåp är byggda med.

Laptopvagnar TSS

Lackeras med Grå/Svart pulverlack.

Förberedda för förankring. (Förankringssats ingår inte).

Standardutrustade med hyllor, grenuttag och handtag. Flera tillval är möjliga.

Standardutrustade med ett omställbart nyckellås.
Elektroniskt kombinationslås på särskild beställning.

Konstruerade i kraftfull stål för hög säkerhet och för enkel förflyttning.

Jordade och CE-märkta för säker användning.



 TSS 1000 TSS 1100 TSS 1200

Utvändiga mått
H* * B * D** mm

1136 * 896 * 575 1001 * 575 * 535 1001 * 926 * 535

Invändiga mått
H * B * D mm

970 * 630 * 550 835 * 550 * 430 835 * 775 * 430

Vikt
kg

165 88 113

Standardutrustning

15 st. utdragbara hyllor
2 st. handtag

2 st. 15-vägs grenuttag
2 st. 6-vägs grenuttag

10 st. hyllor
2 st. handtag

1 st. 10-vägs grenuttag

10 st. hyllor
2 st. handtag

2 st. 15-vägs grenuttag

Kapacitet
30 laptops alt.
45 läsplattor

10 laptops alt.
20 läsplattor

20 laptops alt.
30 läsplattor

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

 TSS 1500 TSS 1500/2

Utvändiga mått
H* x B x D** mm

970 * 520 * 441 970 * 646 * 514

Invändiga mått
H x B x D mm

748 * 435 * 350 748 * 435 * 350

Vikt
kg

84 95

Standardutrustning
16 st. hyllor

3 st. 10-vägs grenuttag
15 st. hyllor

2 st. 10-vägs grenuttag

Kapacitet   

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

15 laptops alt.
30 läsplattor

MÅTT, VIKT OCH KAPACITET

TSS 1000 TSS 1100 TSS 1200 TSS 1500 TSS 1500/2



TILLVAL

Termostatstyrd fläkt
Kan inte monteras på modell TSS 1500

10-vägs grenuttagElektroniskt kombinationslås
Insys combilock 200 simplex

Vagnarna är utrustade med slot för enkel låsning vid förankring i vägg.
Förhindrar oönskad mobilitet. 

Specialhjul av högsta kvalitet ger lättrullade och väl fungerande
vagnar.

Strömadaptrarna är enkla att lossa och ta med vid behov av laddning
utanför vagnen.

Termostatstyrd fläkt i taket möjliggör att datorerna kan vara i drift i
vagnen. Fläkten behövs ej vid endast laddning.
(Fläkten ingår inte som standard)

Strömadaptrarna förvaras i adapterpåsar som hängs i krokar innanför
den bakre dörren eller pluggas in direkt i uttagslisten.

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


