
  

LAPTOPSKAP   

Sikker oppbevaring av bærbare PC-er   

   
Legg PC-ene inn i skapet og plugg i stikkontakten som sitter innenfor dørene. Lås skapet, og trill det 
til materialrommet/lageret. Plugg i ledningen for å starte kjøleviften og ladingen av samtlige maskiner.    
   
Hele settet er nå samlet og klart til bruk for neste 
klasse eller kurs.   
   
Ypperlig for blant annet skoler og kursarrangører!   
Safe-Co AS tilbyr kvalitetsprodukter for sikker 
oppbevaring og forflytting av bærbare PC-er. 
Skapet har hjul og mulighet til å lade hele settet 
mens det lagres.   

   
Skapene leveres med kjølevifte, perforert bunn 
og hyller for å hindre oppheting av skapet under lading. Egen bryter på 
kontaktskinnene. OBS Dimensjonert for 16 A kurs.  
   

 
Du kan velge mellom modeller som har plass til 16, 24 eller 32 PC er.   

  

 



PCTRA-16 for 16 PC  Utvendige mål: H 1010 x B 1061 x D 454 (mm) 
 
PCTRA-24 for 24 PC Utvendige mål: H 1360 x B 1061 x D 454 (mm) 
 
PCTRA-32 for 32 PC Utvendige mål: H 1713 x B 1061 x D 454 (mm)  

 
 
 
 
  
   

   
  

 

Legg pc’ene i skapet og plugg i stikkontaktene, lås skapet, og trill 
det til materialrommet/lageret.  

Plugg i ledningen for å starte kjøleviften og ladingen av samtlige 
maskiner. Hele settet er nå samlet og klart til bruk for neste 
klasse/kurs - ypperlig for skoler og kursarrangører.  

Skapet leveres med hjul, kjølevifte, perforert bunn og hyller for å 
hindre oppheting av skapet under lading.  

Egen bryter på kontaktskinnene. Dimensjonert for 16 A kurs 
(3500W maks). CE merket. Håndtak på begge sider. 

  
Dør: Solide ståldører. 

Lås: 
Ronis. 3 punktslåsing på dør med espanjolett 
stenger. 

Hjul: 
2 faste og 2 svingbare hjul med brems.  

 

Farger: 
Standardfarge RAL 7012 Basaltgrå, men kan også 
lakkeres i alle våre 23 standard RAL farger. 
Hyllene i skapet er lakkert i RAL 9002 lys grå. 
OBS: Dørene kan lakkers i en av våre 23 standard RAL   
farger uten tillegg i prisen. Men skroget leveres i RAL 
7012 Basaltgrå 

 

 


