
Laddvagn/Säkerhetsvagn – Fort Knox ”Draw” (6288) ”Mobilt Klassrum” för Laptops, iPads/Surfplattor  “Hög Säkerhet” 
CEKA-AnchorPads egenutvecklade och uppdaterade lösning för säker förvaring, flyttning och laddning av upp till 30st Laptops eller 45st Mini-
Laptops, iPads/Surfplattor. Vagnen, som är Sveriges mest sålda Ladd-/Säkerhetsvagn, har en mycket säker och solid konstruktion i 
pulverlackerad stålplåt och är byggd med samma låsmekanism som klassade säkerhetsskåp är utrustade med. Finns i versioner med godkänt 
nyckellås av högsäkerhetstyp eller med avancerat och godkänt kodlås med många inställningsmöjligheter som är ett bra val om Ni är många 
användare). Som standard har vagnen 30st uttag men fler uttagslister finns som tillval. Vagnen har utdragbara hyllor för enkel i och urtagning 
av Laptops/Surfplattor och varje hylla kan enkelt tas bort om egen anpassning av vagnen önskas. Strömadaptrarna placeras i eget, låsbart, 
utrymme innanför dörrarna i vagnens gavlar och kan enkelt lossas och tas med vid behov av användning utanför vagnen. Mycket enkel 
installation och igångsättning. Väl tilltagna hål sörjer för god ventilation vid laddning. Som tillval finns Termostatstyrd fläkt (636) om man önskar 
ha datorerna i drift, exempelvis vid uppdateringar nattetid (fläkt behövs ej vid endast laddning). Vid användning av ev. Nätverksswitch kan 
placering av denna ske i botten av vagnen eller i utrymmet i vagnens gavlar. Specialhjul gör vagnen mycket lättmanövrerad och en portabel 
tröskelplåt medföljer som gör det enkelt att köra även över höga trösklar. Som tillval finns tillbehör för förankring mot vägg eller kring annat fast 
föremål, monteringshylla för skrivare samt Ladd/Synkenhet eller Laddstation för iPads/Surfplattor. Mått utvändigt (HxBxD): 1140x800x575mm. 
Klicka på produktnamnet ovan för mer information och produktblad. 
 

Artikelnr:                                                                                   
6288      Laddvagn/Säkerhetsvagn - Fort Knox ”Draw” (Nyckellåsning)   
6288K  Laddvagn/Säkerhetsvagn - Fort Knox ”Draw” (Kodlås) 
 

Tillval: 630 Förankringssats vägg / 632 Monteringshylla ovansida vagn / 635 Extra Uttagslist (10-Uttag), 6362 Termostatstyrd Fläkt 
Tillval) 6899-16 Ladd-Synkenhet - Smart Multicharger för iPads/Surfplattor 16-Port / 6899-6 USB-Laddningsstation - 6-Port för iPads/Surfplattor   
 
Laddvagn/Säkerhetsvagn – Small  (62844)  /  Large (62855)  ”Mobilt Klassrum” för Laptops,iPads/Surfplattor  “Hög Säkerhet”             
CEKA-AnchorPads unika lösning för säker förvaring, flyttning, laddning och synkronisering av Laptops, iPads/Surfplattor, Mini-Laptops.   
Vagnen finns i 2 versioner: Small som rymmer upp till 10st Laptops eller 20st iPads/Surfplattor/Mini-Laptops alternativt Large som rymmer  
20st Laptops eller 30st iPads/Surfplattor/Mini-Laptops. Vagnen har en mycket säker och solid konstruktion i pulverlackerad stålplåt och  
är byggd med samma låsmekanism som klassade säkerhetsskåp är utrustade med. Finns i versioner med godkänt nyckellås av högsäkerhetstyp 
eller med avancerat och godkänt kodlås med många inställningsmöjligheter som är ett bra val om Ni är många användare). Som standard har 
vagnen 10st uttag (62844) alternativt 20st uttag (62855) men fler uttagslister finns som tillval. Väl tilltagna hål sörjer för god ventilation vid laddning. 
Som tillval finns Termostatstyrd fläkt (636) om man önskar ha datorerna i drift, exempelvis vid uppdateringar nattetid (fläkt behövs ej vid endast 
laddning). Specialhjul gör vagnen mycket lättmanövrerad. Som tillval finns tillbehör för förankring mot vägg eller kring annat fast föremål, 
monteringshylla för skrivare, portabel tröskelplåt som gör det enkelt att köra även över höga trösklar samt Ladd/Synkenhet eller Laddstation för 
iPads/Surfplattor. Mått utvändigt: (HxBxD): 1000x685x520 mm (Small) / 1000x910x520 mm (Large).  
Klicka på produktnamnet ovan för mer information och produktblad. 
 

Artikelnr: 
62844     Laddvagn/Säkerhetsvagn – Small   (Nyckellåsning) 
62844K Laddvagn/Säkerhetsvagn – Small   (Kodlås) 
62855     Laddvagn/Säkerhetsvagn –  Large  (Nyckellåsning) 
62855K Laddvagn/Säkerhetsvagn –  Large  (Kodlås) 
 

Tillval: 630 Förankringssats vägg / 632 Monteringshylla ovansida vagn / 635 Extra Uttagslist (10-Uttag), 636 Termostatstyrd Fläkt 
Tillval) 6899-16 Ladd-Synkenhet - Smart Multicharger för iPads/Surfplattor 16-Port / 6899-6 USB-Laddningsstation - 6-Port för iPads/Surfplattor   
 
 
 

Låsbox/Laddbox - Large - (67885-10/20) – X-Large (67885-15/30) ”för Laptops,iPads/Surfplattor” “Hög säkerhet”            
Marknadens kraftigaste stöldskyddsbox för säker förvaring och laddning och synkronisering av Laptops, iPads/Surfplattor, Mini-Laptops. 
Boxen finns i 2 versioner: Large för upp till 10st Laptops / 20st iPads/Surfplattor alternativt X-Large för upp till 15st Laptops / 30st 
iPads/Surfplattor. Levereras med testat och godkänt kodlås och är lämplig för såväl Skolor, Universitet, Kontor, Hotell etc. Mycket kraftig 
konstruktion och byggd på samma sätt som våra klassade säkerhetsskåp viket ger en mycket inbrottssäker förvaring. Unik hyllinredning 
möjliggör att boxen även kan anpassas efter behov. Som standard har boxen 20 alt. 30st uttag men fler uttagslister finns som tillval. Boxen 
kan monteras separat på bord, golv eller vägg. alt. kan flera boxar monteras på varandra i höjd. Som tillval finns sockel för enklare åtkomst till 
boxarna och en Ladd/Synk-enhet. Kan som tillval även uppgraderas till vagnsversion för användning som mobilt klassrum med handtag och 
specialhjul som gör vagnen lättmanövrerad. Mått utvändigt: (HxBxD): 600x520x410 mm (Large) / 815x520x410 mm (X-Large).  
Klicka på produktnamnet ovan för mer information och produktblad. 
 

Artikelnr:                                                                                                                                      
67885-10/20 Låsbox-Laddbox-Large       (Kodlås)   
67885-15/30 Låsbox-Laddbox- X-Large   (Kodlås)  
 

Tillval: 67885-V Vagnskit – Låsbox/Laddbox - XL  / 635 Extra uttagslist (10-Uttag)  / 67899 Sockel- Höjd 500mm 
Tillval: 6799-15  Ladd/Synkenhet - PowerPad för 15st iPads/Surfplattor, 643 Tröskelplåt,  6899-6 USB-Laddningsstation - 6-Port för iPads/SP 

Laddvagn/Säkerhetsvagn – XS (62833) ”Mobilt Klassrum” för Laptops, iPads/Surfplattor  “Hög Säkerhet” 
CEKA-AnchorPads nya,  egenutvecklade och smidiga lösning för säker förvaring, flyttning och laddning av upp till 15st 14” Laptops/ 
Chromebooks eller 30st Mini-Laptops, iPads/Surfplattor. Vagnen har en mycket säker och solid konstruktion i pulverlackerad stålplåt och är 
byggd med samma låsmekanism som klassade säkerhetsskåp är utrustade med. Levereras som standard med ett avancerat och godkänt 
kodlås med många inställningsmöjligheter som är ett bra val om Ni är många användare). Som standard har vagnen 30st uttag men fler 
uttagslister finns som tillval. Vagnen har dörrar såväl fram som bak och strömadaptrarna förvaras i ett eget utrymme innanför den bakre 
dörren vilket gör att adaptrarna enkelt kan lossas och tas med vid behov av användning utanför vagnen. Mycket enkel installation och 
igångsättning. Väl tilltagna hål sörjer för god ventilation vid laddning. Som tillval finns Termostatstyrd fläkt (6362) om man önskar ha 
datorerna i drift, exempelvis vid uppdateringar nattetid (fläkt behövs ej vid endast laddning). Specialhjul gör vagnen mycket lättmanövrerad. 
Som tillval finns tillbehör för förankring mot vägg eller kring annat fast föremål, portabel tröskelplåt som gör det enkelt att köra även över höga 
trösklar samt Ladd/Synkenhet eller Laddstation för iPads/Surfplattor. Mått utvändigt (HxBxD): 915x640x450mm.  
Klicka på produktnamnet ovan för mer information och produktblad. 
 

Artikelnr:                                                                                   
62833   Laddvagn/Säkerhetsvagn – XS  (Kodlås) 
 

Tillval: 630 Förankringssats vägg / 632 Monteringshylla ovansida vagn / 635 Extra Uttagslist (10-Uttag) 
Tillval) 6899-16 Ladd-Synkenhet - Smart Multicharger för iPads/Surfplattor 16-Port / 6899-6 USB-Laddningsstation - 6-Port för iPads/Surfplattor   

Laddvagn/Säkerhetsvagn – Light  (628223) ”Mobilt Klassrum” för Laptops, iPads/Surfplattor  “Hög Säkerhet” 
CEKA-AnchorPads nya,  egenutvecklade lättviktsvagn för säker förvaring, flyttning och laddning av upp till 30st 14” Laptops/ Chromebooks 
eller 30st Mini-Laptops, iPads/Surfplattor med maxhöjd på 23mm. Vagnen har en säker och solid konstruktion i aluminium för lägsta möjliga 
vikt är byggd med samma låsmekanism som klassade säkerhetsskåp är utrustade med.  Som standard levereras vagnen med ett godkänt  
nyckellås av högsäkerhetstyp. Som tillval finns ett avancerat och godkänt kodlås med många inställningsmöjligheter som är ett bra val om  
Ni är många användare). Som standard har vagnen 30st uttag men fler uttagslister finns som tillval. Vagnen har dörrar såväl fram som bak 
och strömadaptrarna förvaras i ett eget utrymme innanför den bakre dörren vilket gör att adaptrarna enkelt kan lossas och tas med vid behov 
av användning utanför vagnen. Mycket enkel installation och igångsättning. Väl tilltagna hål sörjer för god ventilation vid laddning. Som tillval 
finns Termostat-styrd fläkt (6362) om man önskar ha datorerna i drift, exempelvis vid uppdateringar nattetid (fläkt behövs ej vid endast 
laddning). Specialhjul gör vagnen mycket lättmanövrerad. Som tillval finns tillbehör för förankring mot vägg eller kring annat fast föremål, 
portabel tröskelplåt som gör det enkelt att köra även över höga trösklar samt Ladd/Synkenhet eller Laddstation för iPads/Surfplattor. Mått 
utvändigt (HxBxD): 915x640x450mm. Klicka på produktnamnet ovan för mer information och produktblad. 
 

Artikelnr:                                                                                   
62822     Laddvagn/Säkerhetsvagn - Light  (Nyckellåsning)   
62822K   Laddvagn/Säkerhetsvagn - Light  (Kodlås)   
Tillval: 641 Kodlås  /  630 Förankringssats vägg / 635 Extra Uttagslist (10-Uttag 
Tillval) 6899-16 Ladd-Synkenhet - Smart Multicharger för iPads/Surfplattor 16-Port / 6899-6 USB-Laddningsstation - 6-Port för iPads/Surfplattor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Översikt – Laddvagnar / Säkerhetsvagnar / Skåp från CEKA-AnchorPad 
Säkra, plattformsoberoende kvalitetsvagnar och skåp utvecklade för användning under många år 

6288 

62844 / 62855 

67885-10/20 
67885–15/30 

62833 

62822 

Översikt – Laddvagnar / Säkerhetsvagnar / Skåp från CEKA-AnchorPad 
Säkra, plattformsoberoende kvalitetsvagnar och skåp utvecklade för användning under många år. 

http://www.anchorpad.se/anchorpad-produkter/laptops-ipads-surfplattor/laptopvagn-laddvagn-fort-knox-draw-6288-mobilt-klassrum-for-laptops-ipads-surfplattor-detail
http://www.anchorpad.se/anchorpad-produkter/laptops-ipads-surfplattor/laptopvagn-laddvagn-small-62844-large-62855-mobilt-klassrum-for-laptops-ipads-sp-detail
http://www.anchorpad.se/anchorpad-produkter/laptops-ipads-surfplattor/lasbox-laddbox-large-67885-10-20-x-large-67885-15-30-detail
http://www.anchorpad.se/anchorpad-produkter/laptops-ipads-surfplattor/laptopvagn-laddvagn-fort-knox-draw-6288-mobilt-klassrum-for-laptops-ipads-surfplattor-detail
http://www.anchorpad.se/anchorpad-produkter/laptops-ipads-surfplattor/laptopvagn-laddvagn-fort-knox-draw-6288-mobilt-klassrum-for-laptops-ipads-surfplattor-detail
mailto:info@anchorpad.se
http://www.anchorpad.se/


Säkerhetsskåp/Laddskåp – Safe med Hyllinredning för Laptops,iPads/Surfplattor     “Hög säkerhet”          
CEKA-AnchorPads serie ”Safe” är såväl kraftfulla som prisvärda laddskåp med hyllinredning för skydd och laddning av upp till 20st 
Laptops / 40st iPads/Surfplattor/ Mini-Laptops. Mycket kraftig konstruktion och byggd på samma sätt som våra klassade säkerhetsskåp 
viket ger en mycket inbrottssäker förvaring. Som standard levereras vagnen med ett godkänt nyckellås av högsäkerhetstyp på skåpets 
dörr. Som tillval finns ett avancerat och godkänt kodlås med många inställningsmöjligheter som är ett bra val om Ni är många 
användare). Skåpet har väl tilltagna hål för god ventilation vid laddning. Klicka på produktnamnet ovan för mer information och produktblad. 
Artikelnr:  
S2000-20/40 Säkerhetskåp/Laddskåp - HiSafe (Skydd+Laddning av upp till 20st Laptops / 40st Surfplattor).  
Tillval: S-KOD Kodlås – Dörr  /  635 Extra uttagslist (10-Uttag)  /  6799-15 Ladd/Synkenhet - PowerPad för 15st iPads/SP   
Tillval: 6899-6 USB-Laddningsstation - 6-Port för iPads/Surfplattor 
 
 

 
 
 

    
 
    

 
 
 
 
 
 
 

Säkerhetsskåp/Laddskåp – HiSafe  med individuellt låsbara fack för Laptops,iPads/Surfplattor   “Högsta”          
CEKA-AnchorPad stöldskyddsklassade och godkända laddskåp (SS-3492) med individuellt låsbara fack. Skåpen ger säkerhet 
högsta möjliga säkerhet och uppfyller skydd enligt gällande försäkringsnormer. De låsbara facken ger ett enklare skydd dagtid. 
Som standard levereras skåpets dörr med ett godkänt nyckellås av högsäkerhetstyp och som tillval finns ett avancerat och 
godkänt kodlås med många inställningsmöjligheter som är ett bra val om Ni är många användare). De låsbara facken har 
nyckellåsning i huvudnyckelsystem. Kodlås finns som tillval. Finns i versioner för skydd och laddning av 10st, 20st eller 40st 
Laptops/iPads/Surfplattor /Mini-Laptops. Samtliga skåp har väl tilltagna hål för god ventilation vid laddning men kan även 
kompletteras med termostatstyrd fläkt om man önskar ha datorerna i drift, exempelvis vid uppdateringar nattetid (behövs ej  
vid endast laddning). Klicka på produktnamnet ovan för mer information och produktblad. 
 
Artikelnr:  
S10-10FA Säkerhetskåp/Laddskåp - HiSafe (Skydd+Laddning av upp till 10st Laptops/Surfplattor i låsbara Fack).  
 
Artikelnr:  
S190-20FA Säkerhetskåp/Laddskåp - HiSafe (Skydd+Laddning av upp till 20st Laptops/Surfplattor i låsbara Fack).  
 
Artikelnr:  
S290-40FA Säkerhetskåp/Laddskåp - HiSafe (Skydd+Laddning av upp till 40st Laptops/Surfplattor i låsbara Fack).  
 
Tillval: S-KOD Kodlås – Dörr  /  6424 Kodlås – Fack  /  635 Extra uttagslist (10-Uttag)  /  6899-6 USB-Laddningsstation - 6-Port för iPads/Surfplattor 

S10 

S1900 

S290 

Säkerhetsskåp/Laddskåp – HiSafe med Hyllinredning” för Laptops,iPads/Surfplattor    “Högsta säkerhet”          
CEKA-AnchorPads stöldskyddsklassade och godkända laddskåp (SS-3492) med hyllinredning. Skåpen ger högsta 
möjliga säkerhet och uppfyller skydd enligt gällande försäkringsnormer. Levereras som standard med ett godkänt 
nyckellås av högsäkerhetstyp. Som tillval finns ett avancerat och godkänt kodlås med många inställningsmöjligheter 
vilket är ett bra val vid många användare och vill slippa nyckelhanteringen. Finns i versioner för skydd och laddning 
av upp till 60st Laptops / 80st iPads/Läsplattor/ Mini-Laptops, beroende på modell. Samtliga skåp har väl tilltagna hål 
för god ventilation vid laddning men kan även kompletteras med termostatstyrd fläkt (Artnr. 636) om man önskar ha 
datorerna i drift, exempelvis vid uppdateringar nattetid (behövs ej vid endast laddning).  
Klicka på produktnamnet ovan för mer information och produktblad.  
 
Artikelnr: 
S10-10     Säkerhetskåp/Laddskåp - HiSafe (Skydd+Laddning av upp till 10st Laptops / 20st Surfplattor).  
 
Artikelnr: 
S1900-10 Säkerhetskåp/Laddskåp - HiSafe (Skydd+Laddning av upp till 20st Laptops / 30st Surfplattor).  
 

S1900-15 Säkerhetskåp/Laddskåp - HiSafe (Skydd+Laddning av upp till 30st Laptops / 45st Surfplattor).  
 

S1900-20 Säkerhetskåp/Laddskåp - HiSafe (Skydd+Laddning av upp till 40st Laptops / 60st Surfplattor).  
 
Artikelnr: 
S190-20   Säkerhetskåp/Laddskåp - HiSafe (Skydd+Laddning av upp till 20st Laptops / 30st Surfplattor).  
 

S190-30   Säkerhetskåp/Laddskåp - HiSafe (Skydd+Laddning av upp till 30st Laptops / 45st Surfplattor).  
 

S190-40   Säkerhetskåp/Laddskåp - HiSafe (Skydd+Laddning av upp till 40st Laptops / 60st Surfplattor).  
 
Artikelnr: 
S290-30   Säkerhetskåp/Laddskåp - HiSafe (Skydd+Laddning av upp till 30st Laptops / 40st Surfplattor).  
 

S290-45   Säkerhetskåp/Laddskåp - HiSafe (Skydd+Laddning av upp till 45st Laptops / 60st Surfplattor).  
 

S290-60   Säkerhetskåp/Laddskåp - HiSafe (Skydd+Laddning av upp till 60st Laptops / 80st Surfplattor).  
 
Tillval: S-KOD Kodlås – Dörr  /  635 Extra uttagslist (10-Uttag)  /  6799-15 Ladd/Synkenhet - PowerPad för 15st iPads/SP 
Tillval:  6899-6 USB-Laddningsstation - 6-Port för iPads/Surfplattor 
 
 
          

S190-9FA 

S2000-20/40 

S190 

Säkerhetsskåp/Laddskåp – HiSafe  med individuellt låsbara fack för Laptops,iPads/Surfplattor   “Högsta säkerhet”          
CEKA-AnchorPad stöldskyddsklassade och godkända laddskåp (SS-3492) med individuellt låsbara box fack. Skåpen ger 
högsta möjliga säkerhet och uppfyller skydd enligt gällande försäkringsnormer. De låsbara boxfacken med bultlåsning ger ett 
kraftfullt skydd. Som standard levereras skåpets dörr med ett godkänt nyckellås av högsäkerhetstyp och som tillval finns ett 
avancerat och godkänt kodlås med många inställningsmöjligheter som är ett bra val om Ni är många användare). De låsbara 
facken har RFID/KOD-låsning med fler alternativa inställningsmöjligheter som: Egen unik kod eller engångskod.  
Finns i versioner för skydd och laddning av 10st, 20st eller 40st Laptops/iPads/Surfplattor /Mini-Laptops. Samtliga skåp har väl 
tilltagna hål för god ventilation vid laddning men kan även kompletteras med termostatstyrd fläkt om man önskar ha datorerna i 
drift, exempelvis vid uppdateringar nattetid (behövs ej vid endast laddning). Klicka på produktnamnet ovan för mer information och produktblad. 
 
Artikelnr:  
S10-4FA     Säkerhetskåp/Laddskåp - HiSafe (Skydd+Laddning av upp till 4st Laptops/Surfplattor i låsbara Fack).  
 
Artikelnr:  
S190-9FA   Säkerhetskåp/Laddskåp - HiSafe (Skydd+Laddning av upp till 90st Laptops/Surfplattor i låsbara Fack).  
:  
S290-18FA Säkerhetskåp/Laddskåp - HiSafe (Skydd+Laddning av upp till 18st Laptops/Surfplattor i låsbara Fack).  
 
Tillval: S-KOD Kodlås – Dörr  /  6424 Kodlås – Fack  /  635 Extra uttagslist (10-Uttag) / 6899-6 USB-Laddningsstation - 6-Port för iPads/Surfplattor 

Översikt – Laddvagnar / Säkerhetsvagnar / Skåp från CEKA-AnchorPad 
Säkra, plattformsoberoende kvalitetsvagnar och skåp utvecklade för användning under många år. 
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