
Mycket kraftig konstruktion 
med samma godkända 
låsmekanism av hög-

säkerhetstyp som klassade 
säkerhetsskåp har vilket 
ger en mycket inbrotts-

säker förvaring. 

 
 

   Specialhjul av  
högsta kvalitet 
ger en lättrullad 
och fungerande 

vagn. 

Utdragbara hyllor 
gör det enkelt att 
såväl ta ut som 

lägga in 
datorerna / surf-

plattorna i 
vagnen.  

Fakta - Fort Knox ”Draw”:  
Artikelnr. 628  ( 37999) Fort Knox – 20 Unit 

Mått – Utvändigt (inkl. hjul/handtag): 1140x830x605 mm. (HxBxD)                                                                                  
 

Mått - Invändigt 970x630x550mm. (HxBxD) 
 

Höjd mellan hyllplan: 43mm.(Maxhöjd dator/surfplatta)  
 

Hyllbredd: 585mm.(Total maxbredd datorer/surfplattor) 
 

Hylldjup: 475mm. (Maxdjup dator/surplatta):   
 

Färg: Grå (Reptålig pulverlack som tål tuffa tag). 
 

                  
 

 

 Termostatstyrd fläkt i taket     
möjliggör att datorerna kan vara  
i drift i vagnen  (Gäller artikelnr. 
6285+6286). Fläkten behövs ej 

vid endast laddning.  

Strömadaptern är 
mycket enkel att 

lossa och ta med  vid 
behov av laddning 

utanför vagnen 

Strömadaptrarna förvaras i adapter-
påsar i separat och låsbart utrymme 
innanför gaveldörrarna. Mycket enkel 

och snabb installation. Ladd/Synkenhet 
för upp till 60st iPads finns som tillval. 

    

 

 
 
 

 

Laptopvagn/Laddvagn - Fort Knox–“Draw” 
 
• Laptopvagn Laddvagn - Fort Knox ”Draw” från 

CEKA-AnchorPad är vår nyutvecklade och 
oslagbara lösning för samtidig förvaring, flyttning 
och laddning av upp till 30st Laptops alternativt 
45st Mini-Laptops,  iPads / Surfplattor. 

 
• Mobiliteten gör att vagnen kan fungera som 

mobilt klassrum eller i alla sammanhang där 
flyttning av Laptops/Surfplattor behöver göras. 

 
• Vagnen, som är Sveriges mest sålda Laddvagn/ 

Säkerhetsvagn, är tillverkad i en mycket solid 
stålkonstruktion med samma låsmekanism som 
klassade säkerhetsskåp . Vagnen är den  
i särklass kraftigaste på marknaden.  

 
• Levereras som standard med nyckellåsning  
         (=godkänt högsäkerhetslås + 4 Nycklar).  
 
• Som tillval finns ett avancerat och godkänt 

kodlås med många inställningsmöjligheter.       
Unik utformning gör att om batteriet tar slut     
byts batteriet enkelt från utsidan av vagnen.  

 
• Vagnen har utdragbara hyllor vilket gör det enkelt 

att såväl ta ut som eller lägga in Datorn/ Surf-
plattan. Varje hylla kan enkelt tas bort om egen 
anpassning av vagnen önskas. 

 
• Utrustad med specialanpassade hjul av mycket 

hög kvalitet vilket ger en lättrullad,  smidig och 
fungerande vagn. 2 av hjulen är fasta och 2 är 
roterbara med broms för att undvika s.k. kund-
vagnseffekt. En portabel tröskelplåt medföljer 
som gör det enkelt att köra även över höga 
trösklar. 

 
• Försedd med uttagslister med  30st jordade  

uttag (220v) för anslutning av Datorernas/ Surf- 
plattornas strömadaptrar.  Anslutning sker sedan 
till vanliga 220v-uttag. Vid leverans medföljer 
även en 3-fas adapter om man  önskar ladda 
Datorerna/Surfplattorna via ett 3-fas uttag.        
För fler uttagslister beställs tillvalet Uttagslist   
10-uttag (635).   

 
• Datorernas/Surfplattornas strömadaptrar förvaras 

innanför gaveldörrarna i adapter-påsar som 
hängs upp i flyttbara magnet-krokar. Snabb och 
smidig installation och mycket enkelt att ta med 
vid behov av laddning utanför vagnen. 

 
• Vid val av vagn med termostatstyrd fläkt 

möjliggörs att datorerna kan vara i drift om behov 
finns att uppdatera datorerna nattetid. Ev. 
nätverksswitch monteras på översta hyllan i 
vagnen. OBS! Fläkten behövs inte om endast 
laddning  ska ske i vagnen.                                  

 
• Som tillval kan vagnen även kompletteras med       

Förankringssats vägg (630), Monteringshylla -        
Ovansida Vagn (632), Sekventiell Uttagslist        
(6352), Ladd/ Synkroniseringsenhet för upp       
till 15st iPads/Surfplattor (6799-15). Vagnen         
rymmer flera Ladd/Synkenheter vilket
 möjliggör laddning av ytterligare iPads/  

        Surfplattor om behov finns av detta. 
 
Fort Knox - Artikelnr:   
   
        6288 Fort Knox - Draw (30/45-Unit) 
 
        Tillval - Artnr:  
         
        641 Kodlås - Laptopvagn 
 

        630 Förankringssats - Vägg 
 

        632 Monteringshylla - Ovansida vagn 
     
        635 Extra uttagslist  (10-Uttag)   
 

        636 Termostatstyrd Fläkt. 
 

        637  3-Fas adapter (3st standard 220v uttag till 1st 3-fas uttag) 
 

        6799-15 Ladd/Synkenhet för iPads/Surfplattor  
 

        6352 Sekventiell-Uttagslist (10-Uttag) 
 

Generalagent/Distributör/Tillverkare 
CEKA-AnchorPad 

V.Rydsvägen 105   196 31 Kungsängen 
Tel +46 (0)8 581 653 50  Fax +46 (0)8 581 736 01 

www.anchorpad.se   /  info@anchorpad.se 

30 st Laptops  
eller 45 st små 

Laptops, iPads / 
Surfplattor kan   
förvaras och 

laddas samtidigt  
i vagnen. 

Laptopvagn / Laddvagn – Fort Knox “ Draw” 
…mobilt klassrum med en oslagbar kombination av 

säkerhet, mobilitet och mångsidighet. 
Artnr: 6288 

Vagnen är utrustad med 
slot för enkel låsning med    
tillvalet ”Förankringssats- 
Vägg” (630). Förhindrar  

oönskad mobilitet. 

Med tillvalet ”Monterings-
hylla-Ovansida vagn” 

(632) kan  skrivare eller 
annan utrustning monteras 
på ovansidan av vagnen. 

 

CEKA-AnchorPad  –  Störst i Norden på stöldskydd för datorer & övrig IT-Utrustning 
 

   Som tillval   
     finns ett   
      godkänt     
       kodlås   
      med många   
     inställnings-  
   möjligheter. 
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