Distansplatta vinklad

215421 Fäste med kulled, 360°

Används t.ex. för att få ut enheter längre bort
från instrumentbrädan i ett vinklat läge.
Med 6 förborrade hål. 50x50 mm,
215162 vinklad 10° , tjocklek 5-14 mm.
215163 vinklad 15°, tjocklek 5-18 mm.

Vridbart fäste för en stabil och flexibel
montering på en horisontal yta. Justerbar 360°.

Monteringstillbehör
215385 Bordsställ
Ha din mobiltelefon inom bekvämt räckhåll på
kontoret och hemma! Du kan montera valfri
hållare på stället. Utan monteringsplatta.

Headset-krok
Tillbehör för upphängning av headset, portabel
handsfree, laddkabel etc.

Passar diameter 19-30 mm. Används för
montering av utrustning på rör och stag,
exempelvis på motorcyklar, båtar, vagnar,
ställningar, rullstolar med mera. Fästet har
en monteringplatta som är vinklad 90°.

Art.nr. 215285

Art.nr. 215283
Art.nr. 215284

För mobiltelefon, smartphoneeller PDA-hållare,
två monteringsplattor.
För mobiltelefon- och
smartphone-hållare.
För PDA-hållare.

215407 Monteringstillbehör

215371 Rörfäste med kulled

Flexarm, 25cm. Med förborrade AMPS-hål.

Passar diameter 19-30 mm. Används för
montering av utrustning på rör och stag,
exempelvis på motorcyklar, båtar, vagnar,
ställningar, rullstolar med mera. Fästet har
en monteringplatta som är vinklad 45°.

215190 Bordsställ. Extra tung.
Ha din mobiltelefon inom bekvämt räckhåll på
kontoret och hemma! Du kan montera valfri
hållare på stället.

215396 Bordsställ med
montering-splatta.
Ha din mobiltelefon inom bekvämt
räckhåll på kontoret och hemma! Du
kan montera valfri hållare på stället.
Med monteringsplatta.
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215370 Rörfäste med kulled

För att kunna anpassa en installation efter olika behov, finns monteringstillbehör
för varje tillfälle. Det finns även lösningar för att flytta utrustning mellan olika fordon,
eller för att enkelt byta utrustning.

213005 Move Clip, litet

215200 Monteringstillbehör

Vinklade monteringsplattformar

MC-fäste

213023 Monteringstillbehör

Används för att kunna flytta utrustning mellan
två fordon, tex hållare, HF-sats etc. Används
även om du snabbt vill kunna byta hållare på
en ProClip. Levereras med tejp på baksidan,
består av två bakstycken och ett framstycke.

Monteringsplatta med stor kulled.

Fästes med dubbelhäftande tejp på slät
horisontal yta. Används i bilen, båten, lastbilen,
traktorn, husvagnen -överallt!
213077 30° lutning
213078 45° lutning
213079 60° lutning

Fäste för motorcykel, monteringsplatta med
kulled, förborrade AMPS-hål.
Art.nr. 215083
26,0 mm diameter.
Art.nr. 215342
31,8 mm diameter.

Vridplatta med AMPS. (För Ericsson 380)

213053 Monteringsplatta med kulled,
dubbel.

213020 Dubbel Monteringsplatta
med två kulleder

215122 Liten monteringsplatta,
med kulled

213018 Monteringsplatta med kulled,
centrerad

Används när du vill montera två enheter, t.ex
en hållare till handdator och en HF-sats. Med
förborrade AMPS-hål.

Används när du vill montera två enheter, tex
en hållare till handdator och en HF-sats. Med
förborrade hål för Nokia och Sony Ericsson
original HF-satser, Brodits hållare och THB
HF-satser. Kan vinklas 15° åt varje håll.

Med förborrade hål för Nokia och Sony
Ericsson original HF-satser, Brodits hållare och
THB HF-satser. Kan vinklas 15° åt varje håll.

Med förborrade hål för Nokia och Sony
Ericsson original HF-satser, Brodits hållare och
THB HF-satser. Kan vinklas 15° åt varje håll.

215053 Monteringsadapter centrerad.
Används för att kunna flytta utrustning mellan
två fordon, t.ex hållare, HF-sats etc. Har en
fjäderbelastad stålkula som låsfunktion.
Med förborrade AMPS-hål.
Art nr 215053 Centrerad
Art nr 215054 Förskjuten till vänster
Art nr 215055 Förskjuten till höger

Monteringstillbehör

215056 Distansplatta
Används t.ex. för att få ut enheter längre bort
från instrumentbrädan. 7x42x50mm.

Monteringsadapter Arkon, stående

Monteringsadapter Arkon, liggande

Monteringsadapter Arkon, liggande

213007 Vinklad monteringsplatta

Monteringsadapter för enheter och hållare med
Arkon-fäste. Välj mellan ett fäste med eller
utan kulled. Stående monteringsfäste.
Art.nr. 215205 Monteringsadapter
Art.nr. 215204 Monteringsadapter med kulled

Monteringsadapter för enheter och hållare med
Arkon-fäste. Välj mellan ett fäste med eller
utan kulled. LIggande monteringsfäste.
Art.nr. 215198 Monteringsadapter
Art.nr. 215199 Monteringsadapter med kulled

Monteringsadapter för enheter och hållare med
Arkon-fäste med singel T. Välj mellan ett fäste
med eller utan kulled. Liggande monteringsfäste.
Art.nr. 215225 Monteringsadapter
Art.nr. 215231 Monteringsadapter med kulled

Används t.ex. när du vill montera flera enheter
i olika höjd på samma ProClip. (3-pack)

215325 Monteringstillbehör

215228 Monteringstillbehör

215052 Monteringsfäste, med V-spår

945008 Monteringstillbehör

Monteringsplatta med Richter adapter, med
stor kulled.

Vinklat fäste för en högre placering. Med
förborrade hål.

Används som fäste för mobiltelefon,
personsökare och andra produkter med
knapp eller clip-fäste. Förborrad för enkel
montering på ProClip monteringsplattform.

Cigg-plugg hona med öppna ändar för fast
installation.

240411 Monteringstillbehör
Springöppnare, stor. Används för att vidga
springor vid montering.

Monteringstillbehör

215325 Monteringstillbehör

215145 Monteringstillbehör

Hållare för anteckningsblock

942001 In Car Charger adapter

Monteringsplatta med Richter adapter, med
stor kulled.

Bladsäkring 2 A med säkringshållare.

215099

Ansluts till fordonets cigg-uttag och valfri USBkabel för laddning.

215100

Hållare för anteckningsblock, med
kulled.
Hållare för anteckningsblock, med
kulled. Block och penna ingår.

Set om färdigskurna bitar av svart ABS-plast, 3
mm eller 5 mm tjock. Används för tillverkning
av egna konstruktioner. Består av: 4 st 80x420
mm, 4 st 120x420 mm, 2 st 160x420 mm,
1 st 200x420 mm.
Art.nr. 215424
3 mm.
Art.nr. 213017
5 mm.

Extra stark dubbelhäftande tejp. 15 m
215181 Monteringstillbehör

215174 Kabelskarv med kabelsko

215341 Skruvar

213008 Monteringsplatta, dubbel

Flexarm, 15cm. Med förborrade AMPS-hål.

Kabelskarv med kabelsko samt säkring 2 A
med säkringshållare.

Självdragande skruv. 50 st.

Används när du vill montera två enheter, tex
en hållare till PDA och en HF-sats. (3-pack)

861636 Bredd: 6 mm
861637 Bredd: 12 mm
861638 Bredd: 25 mm

