
VFM-DAD3B+S Zwarte dubbele bureau-arm
met laptopplank en monitorarm
vav.link/nl/vfm-dad3bpluss VFM-DAD3B+S EU SAP: 4871926 US SAP: 70017262

Dubbelscharnierende bureaubeugel met dubbele arm
Één arm draagt een monitor van maximaal 863,6 mm (34″)
Één arm is voorzien van een laptophouder
Instelbare zijklemmen voor het vastzetten van een laptop
Voor laptops met een breedte van 292 tot 430 mm (11,5 – 16,9”)
Plankmaat: 292 x 275 mm (11,5 x 10,8″) diep
Unieke snelspanner
Er worden onderdelen meegeleverd voor bevestiging via een doorvoeropening aan het bureau

** NIEUW! VERWACHT IN NOVEMBER **

De juiste ergonomie is belangrijk zodat letsel kan worden
voorkomen en de productiviteit wordt geoptimaliseerd.
Mensen die een laptop (of tablet) met een tweede
computermonitor gebruiken, dienen hun laptopscherm op
gelijke hoogte met de monitor te plaatsen en moeten een
apart toetsenbord op het bureau hebben. Deze beugel
combineert de standaarduitvoering van de dubbele bureau-
arm met een plank (die geleverd wordt in een aparte doos).

Vision heeft op elk detail gelet om de montage zo snel en
zo makkelijk als mogelijk te maken.

Componenten inbegrepen:

1 x Zwart dubbele bureau-arm voor
�atscreens 100 x 100

VFM-DAD3B EU SAP: 4850681 US SAP:
13445522

vav.link/nl/vfm-dad3b

1 x Monitor Desk Arm Laptop Shelf Bla

VFM-DA3SHELFB EU SAP: 4850742

vav.link/VFM-DA3SHELFB

VESA
De armen bieden een groot bewegingsbereik; de VESA-beugel past
op alle monitoren met een bevestigingspatroon van 75 x 75 mm of
100 x 100 mm aan de achterkant.

Eersteklas constructie
Aluminium armen van luchtvaartkwaliteit zijn afgewerkt met een
mat zwart antikrasoppervlak.

Snelspanner
De spanklem heeft een snel ontgrendelingsmechanisme waardoor
deze in een mum van tijd kan worden aangepast aan verschillende
tafelbladdiktes tot minimaal 14 mm (0,44″).

Vleugelschroeven
Vleugelschroeven inbegrepen om de klus sneller en met minder
gereedschap te klaren.

EINDE LEVENSDUUR SEPTEMBER 2021
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SPECIFICATIES

VFM-DAD3B+S Zwarte dubbele bureau-arm met laptopplank en monitorarm

Snelle ontgrendeling
De laptop wordt aan de VESA-plaat van de bureaustandaard
bevestigd en kan snel worden ontgrendeld.

Afstelbare dempers
Doordat de dempers vaster of losser kunnen worden ingesteld, is
het product geschikt voor verschillende lasten en blijft de monitor
op zijn plaats wanneer deze wordt losgelaten.

Veilig draagvermogen 4,5 kg
Deze beugel kan een laptop van maximaal 4,5 kg (9,9 lb) en een
monitor van maximaal 8,0 kg (17,6 lb) dragen.

Afmetingen monitor 254 tot 863,6 mm (10-34″)
De aanbevolen maximale afmeting is 863,6 mm (34″) maar als
een grotere monitor de juiste montagepunten heeft en minder dan
het veilige draagvermogen weegt, is het veilig om deze beugel te
gebruiken.

Ventilatie
Sleuven in de plank zorgen ervoor dat het apparaat koel blijft en
bevorderen de luchtcirculatie.

Schuimnoppen
Schuimnoppen met een grote dichtheid zorgen ervoor dat trillingen
worden gedempt en het apparaat op zijn plaats blijft. Deze zorgen
ook voor een tussenruimte tussen een tablet en de plank zodat de
lucht kan circuleren.

Dubbele spil
De twee scharnierpunten in de horizontale arm zorgen voor tal van
positioneringsmogelijkheden. Het bereik van de arm is maximaal
460 mm (18″).

Kabelbeheer
Kabels kunnen langs de arm worden geleid.

Afwerking doorvoeropening inbegrepen
Voor sommige toepassingen is het beter een gat in het bureau te
boren en de standaard direct vast te zetten.

Zwenken en kantelen
Het ultra-�exibele ontwerp maakt instelbaar kantelen van -45° tot
45° en een zwenkbereik van -90° tot 90° mogelijk.

Draaien
Verplaats de plank eenvoudig van liggende naar staande positie.

Maximale hoogte
De maximale hoogte vanaf het bureaublad tot aan de plank is 510
mm (20,1″). Het maximale bereik van elke arm is 622 mm (24,5″).

VFM-DAD3: AFMETINGEN PRODUCT
zie afbeelding met afmetingen

VFM-DAD3: AFMETINGEN MET VERPAKKING
422 x 325 x 143 mm / 16,6″ x 12,8″ x 5,6″ (l x b x h)

VFM-DAD3: GEWICHT PRODUCT
5,8 kg (12,8 lb)

VFM-DAD3: GEWICHT MET VERPAKKING
7,4 kg (16,3 lb)

VFM-DA3SHELF: AFMETINGEN PRODUCT
292 x 275 mm (11,5 x 10,8″)

VFM-DA3SHELF: AFMETINGEN MET VERPAKKING
325 x 287 x 45 mm / 12,8″ x 11,3″ x 1,8″ (l x b x h)

VFM-DA3SHELF: GEWICHT PRODUCT
1,0 kg (2,2 lb)

VFM-DA3SHELF: GEWICHT MET VERPAKKING
1,2 kg (2,6 lb)

VEILIG DRAAGVERMOGEN LAPTOP
4,5 kg (9,9 lb)

VEILIG DRAAGVERMOGEN MONITOR
9 kg (20 lb)

AFMETINGEN LAPTOP/TABLET
292-430 mm (11,5-16,9″)

VESA-MATEN
75 × 75 mm 100 × 100 mm

MATERIAAL
aluminium

KLEUR
mat zwart

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
8 x M4-schroef 12 mm (1/2″) 8 x M5-schroef 12 mm (1/2″) 8 x M6-
schroef 12 mm (1/2″)

GARANTIE
levenslang retourneren

NALEVING
RoHS, RoHS, REACH

CODE ONDERDEELNUMMER: BUREAUSTANDAARD MET PLANK
VFM-DAD3B+S [EU SAP: 4871926 / US SAP: nog niet
aangekondigd]

CODE ONDERDEELNUMMER: ALLEEN DE PLANK
VFM-DA3SHELFB [EU SAP: 4850742 / US SAP: nog niet
aangekondigd]



VFM-DAD3B Zwart dubbele bureau-arm voor �atscreens 100 x 100

AFMETINGEN PRODUCT
zie afbeelding

AFMETINGEN MET VERPAKKING
422 x 325 x 143 mm / 16,6″ x 12,8″ x 5,6″ (lengte x breedte x
hoogte)

GEWICHT PRODUCT
6,3 kg (13,9 lb)

GEWICHT MET VERPAKKING
7,4 kg (16,3 lb)

TOTAAL VEILIG DRAAGVERMOGEN
9 kg (19,9 lb)

MATERIAAL
aluminium

KLEUR
Mat zwart

VESA-AFMETINGEN
100 x 100 mm / 3,9″ x 3,9″ 75 x 75 mm / 3,0″ x 3,0″

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
8 x M4-schroef 12 mm 8 x M5-schroef 12 mm 3 x M6-schroef 12
mm

MINIMUM DISPLAY/LAPTOP WEIGHT
1,4 kg / 3,1 lb

GARANTIE
levenslang retourneren

NALEVING
RoHS, RoHS, REACH
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