
VFM-F25 In hoogte instelbaar karretje voor
monitoren tot 80 kg
vav.link/nl/vfm-f25 VFM-F25 EU SAP: 4818528 US SAP: 13445519

Draagbare vloerstandaard voor monitoren tot 80 kg (176 lb)
Geschikt voor monitoren met VESA-maten tot 1000 x 600 mm
Voor monitoren van 60 tot 100″
(mits ze beschikken over een compatibel VESA-patroon en gewicht)
Hoogte instelbaar met handslinger
Grote wielen van 101,4 mm (4″)
Planken inbegrepen

De karretjes voor �atscreens van Vision (VFM) zijn
vervaardigd van zwaar staal van handelsklasse. Ze zijn
eenvoudig met één persoon te verplaatsen en zijn voorzien
van een handslinger om de hoogte in te stellen zodra de
monitor op de juiste plek staat. Deze aantrekkelijke
vloerstandaarden zijn perfect voor AV-verhuurbedrijven,
evenementenbedrijven, de gezondheidszorg, scholen en
andere toepassingen waar monitoren van grote afmetingen
gezamenlijk worden gebruikt door meerdere
vergaderruimten.

SPECIFICATIES

Veilig draagvermogen 80 kg (176 lb)
Het robuuste stalen frame ondersteunt monitoren tot een gewicht
van 80 kg.

Vleugelschroeven
Voor het vastzetten van de monitor zijn vleugelschroeven
meegeleverd om het geheel gemakkelijk en zonder gereedschap te
kunnen monteren. Vision levert schroeven van meer afmetingen
mee dan andere leveranciers om te waarborgen dat een monitor
elke keer zo snel als mogelijk aan de wand kan worden bevestigd.

Monitoren van 60 tot 100″
Het aanbevolen bereik in afmetingen wordt ook beïnvloed door het
gewicht van de monitor en de afmetingen van de montagegaten.
Geschikt voor elke monitor tot een gewicht van 80 kg met een
VESA-patroon tot 1000 x 600 mm.

Massieve wielen
Zwenkwielen van 101,4 mm (4″) van zware kwaliteit glijden over
oneffenheden heen, zodat het karretje makkelijk te bewegen is,
zelfs op hoogpolig tapijt. Grote wielen verminderen ook de
trillingen in uw waardevolle AV-apparatuur.

In hoogte instelbaar
Draai aan de slinger aan de achterkant van de kolom om de
hoogte van de monitor tot 400 mm (16″) af te stellen. Door het
aandrijfmechanisme is het karretje makkelijk te draaien.
Opmerking: zodra de hoogte is ingesteld kan de draaigreep op zijn
plaats worden bevestigd met een schroef. 

Kantelen
5° kantelafstelling om re�ectie van plafondverlichting te vermijden.

Planken inbegrepen
Bij het karretje worden twee planken meegeleverd: een voor een
videoconferentiecamera boven de monitor en een andere onder de
monitor voor laptops enz. Beide zijn in hoogte verstelbaar.
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AFMETINGEN PRODUCT
1350 x 683 x 1935~2335 mm / 53,1″ x 26,9″ x 76,2″~91,9″ (l x b x
h)

AFMETINGEN MET VERPAKKING
1175 x 490 x 200 mm/ 46,26″x 19,29″x 7,87″ (l x b x h)

GEWICHT PRODUCT
37,9 kg (83,56 lb)

GEWICHT MET VERPAKKING
39,3 kg (86,64 lb)

VEILIG DRAAGVERMOGEN
80 kg (176 lb)

VEILIG DRAAGVERMOGEN PLANK
5 kg (11 lb)

MATERIAAL
Staal

KLEUR
Zwarte poedercoating

VESA-AFMETINGEN
1000 x 600 mm 1000 x 400 mm 800 x 600 mm 800 x 400 mm
600 x 600 mm 600 x 400 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x
400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300
mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
4 x M5-schroef 14 mm (0,6″) 4 x M6-schroef 14 mm (0,6″) 4 x M6-
schroef 30 mm (1,2″) 4 x M8-schroef 30 mm (1,2″) 4 x M8-schroef
50 mm (2,0″) 6 klemmen voor kabelbeheer

GARANTIE
levenslang retourneren

NALEVING
RoHS, REACH
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