MONTERINGSLÖSNINGAR

FÖR SURFPLATTOR OCH FÖR SMARTA TELEFONER

Frölunda Data kan idag leverera ett antal olika lösningar för montering av surplattor
eller smarta telefoner. Montering kan ske på till exempel bord, väggar och rullstolar.
I det här häftet samt på vår hemsida hittar du en del färdiga monterinspaket men du
kan även bygga ihop ett system som passar dig med hjälp av de olika komponenter
du hittar i detta häfte.
Frölunda Data levererar idag monteringslösningar till hjälpmedelscentraler och olika
skolor.
Vill du ha mer information om våra lösningar eller få hjälp med att hitta en lösning som
passar dig så kontakta gärna oss.
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HÅLLARE FÖR SURFPLATTOR
Alla hållare tål en belastning på 2,25 kg

Hållare med sugkoppsfäste och justerbar arm. För montering
på släta ytor. Hållaren är justerbar och passar alla 10" plattor.

Artikel nr. 248001001

Hållare med klofäste för montering på t.ex. rör eller bordskanter.
Denna hållare ersätter tidigare hållare med rörfäste.
Artikel nr. 248001002

Hållare med skruvfäste för montering på fasta ytor.

Artikel nr. 248001004

IPAD-HÅLLARE

HÅLLARE FÖR SMARTPHONE
Alla hållare tål en belastning på 2,25 kg

Hållare med sugkoppsfäste och justerbar arm. För montering
på släta ytor.
Artikel nr. 

Hållare med tvingfäste för montering på rör eller bordskanter.
Artikel nr. 

Hållare med rörfäste för montering på rör.
Artikel nr. 

Hållare med skruvfäste för montering på fasta ytor.
Artikel nr. 

HÅLLARE FÖR STÖRRE
MONTERINGAR
Alla hållare tål en belastning på 4,6 kg

Hållare med skruvfäste och Vesa 75 montering
Artikel nr. 

Hållare med skruvfäste och Vesa 100 montering.
Artikel nr. 

SMARTPHONE HÅLLARE samt
STÖRRE MONTERINGAR

Här kan du fritt välja delar för att bygga din egen monteringslösning. Utgå ifrån en monteringsbas
beroende på om monteringslösningen skall sitta på ett bord, rullstol eller annat underlag. Välj
därefter armar och hållare. Monteringsarmarna kan byggas samman för att få den längd du
önskar.

Monteringsbaser

248020224
RAM-B-224-1U
Sugkoppsfäste

248020202
RAM-B-202U
Skruvfäste

248020231
RAM-B-231ZU
Ersatt av 248020400

248020404
RAP-B-404U

248020400
RAP-B-400U

Liten Tough-Claw

Medium Tough-Claw

248020378
RAP-B-378
Klisterfäste

Monteringsarmar

248020201

248010201

248021201

RAM-B-201U-A

RAM-B-201U

RAM-B-201U-C

Hållare

248020000
RAM-HOL-AP15U

248020100
RAM-HOL-AP17U

iPad 2/3/4
iPad Air
utan skydd
utan skydd
Ersatt av 248001203 Ersatt av 248001399

248001203
RAM-HOL-TAB3U
iPad 2/3/4
vanlig justerbar

248008511
248008000
RAM-HOL-UN7BU RAM-HOL-UN11U
Smartphone

X-Grip 12"
t.ex. Windows/Dell

248001399
RAM-HOL-TAB6U
iPad Air
vanlig justerbar

248008500
RAM-HOL-UN9U
X-Grip 10"

248001200
248001400
RAM-HOL-TAB8U RAM-HOL-TAB20U
iPad 2/3/4 med
Griffin/Otterbox

iPad Air med
Griffin/Otterbox

248008100
RAM-HOL-UN8BU
Hållare för 7"
t.ex. iPad Mini
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Monteringsadapter

248020202
RAM-B-202U

248020238
RAM-B-238U

För tidigare Ap15 och Ap17

Alla nuvarande hållare

Övrigt

248020236
RAM-B-236U

Gängtapp för fasta
och böjbara armar

248020230
RAM-B-230U

För att koppla ihop
och förlänga armar

261000244
Ej RAM-produkt

Fast arm med låsvred
Manfrotto Magic Arm

261000244
Ej RAM-produkt

Böjbar arm
Manfrotto Flexarm

261000035
Ej RAM-produkt

SuperClamp fäste
från Manfrotto

Exempel på monteringar

Montera din Smartphone
på bilens vindruta med
sugkoppsfäste.

Montering på rullstol med
Tough-Claw som monteringsbas.

En monteringsarm med dubbla
sugkoppsfästen ger en stabil
montering av en surfplatta på
ett plant underlag.

Monteringsarmar ihopbyggda
med RAM-B-230U

En fast arm med ett superclampfäste monterad på en bordskant.
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iPadhållare på arm

iPadhållare på fast arm
Artikel nr. 240000244

iPadhållare på böjbar arm
Artikel nr. 240000237

HÅLLARE PÅ ARM

Frölunda Data tillhandahåller även hjälpmedel inom områden som till exempel
kommunikation och kognition. Besök gärna vår hemsida för mer information.
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