
Mycket kraftig 
konstruktion med samma  

låsmekanism av 
högsäkerhets typ som 

klassade säkerhetsskåp 
har. Ger en mycket 

inbrottssäker förvaring. 

 
 

 

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

Dörrar såväl 
fram som  
bak gör 

installation  
och kabel-
dragning 

enkel.  

Fakta - Laddvagn – Säkerhetsvagn – Light: 
Artikelnr.  
Mått - Utvändigt (inkl. hjul/handtag): 1115x440x690mm (HxBxD).                                                                                 
 

Mått - Invändigt 978x300x548mm (HxBxD) 
 

Mått - Dörröppning: 915x242xmm  (HxB) 
 

Höjd mellan hyllplan: 23mm.(Maxhöjd dator/surfplatta)  
 

Justerbar hyllbredd-Invändigt: 157mm - 242mm (Maxbredd datorer/surfplattor) 
 

Justerbart Hylldjup: 200mm - 385mm. (Maxdjup dator/surfplatta) 
 

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

                  
 

 

 

 
 
 

 

Laddvagn – Säkerhetsvagn – Light 
 
• Laddvagn/Säkerhetsvagn – Light  är  CEKA-

AnchorPads nya,  egenutvecklade lättviktsvagn 
för säker förvaring, flyttning och laddning av upp 
till 30st  Laptops/ Chromebooks på upp till 14” 
eller 30st  iPads/Surfplattor med maxhöjd på 
23mm. 

 
• Mobiliteten gör att vagnen kan fungera som 

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

 
• Vagnen har en säker och solid konstruktion i 

aluminium för lägsta möjliga vikt och är byggd 
med samma låsmekanism som klassade 
säkerhetsskåp är utrustade med.  
 

• Vagnen har en unik och justerbar inredning med 
vadderade hyllor som enkelt kan justeras i såväl 
bredd som djup vilket ger en framtidssäker och 
plattformsoberoende vagn för såväl Laptops/ 
Cromebooks som Ipads/Surfplattor. 

 
• Kan beställas med avancerat och godkänt kodlås 

med många inställningsmöjligheter som är ett bra val 
om Ni är många användare (Unik utformning gör att 
om batteriet tar slut  byts batteriet enkelt  
från utsidan av vagnen). Finns även att beställa  
med ett godkänt nyckellås av högsäkerhetstyp.  

 
• Vagnen har kraftiga dörrar såväl fram som bak 

vilket förenklar kabeldragning och igångsättning 
av vagnen.  
 

• Datorernas/Surfplattornas strömadaptrar förvaras 
innanför den bakre dörren i adapter-påsar som 
hängs upp i hyllan eller sätts direkt i uttagen. 
Snabb och smidig installation och mycket enkelt 
att ta med vid behov av laddning utanför vagnen. 
 
Levereras som standard med kraftfull fläkt och 
väl tilltagen hålbild som sörjer för god ventilation  
vid laddning  och även  drift om behov finns att 
uppdatera datorerna nattetid.  
 

• Utrustad med specialanpassade hjul av mycket 
hög kvalitet vilket ger en mycket lättrullad, smidig 
och väl fungerande vagn. 2 av hjulen har broms. 

 
• Försedd med uttagslister med 30st  jordade  

uttag (220v) för anslutning av Datorernas / Surf- 
plattornas strömadaptrar.  Anslutning sker sedan 
till vanliga 220v-uttag. Extra uttagslist  finns som 
tillval vid behov av fler uttag (635). 
 

• Följande tillval finns att köpa till efter behov: 
 
- 3-fas adapter (637) om man önskar ladda   
  Datorerna / Surfplattorna via ett 3-fas uttag.  
 
- Förankringssats vägg (630) för att förhindra  
  oönskad mobilitet. 
 
- Ladd / Synkroniserings-enhet för 15/16st iPads/   
  Surfplattor (6899-16 / 6799-15) samt Laddstation         
  (6899-6). (Vagnen rymmer flera Ladd/Synkenheter  
   och Laddstationer vilket  möjliggör  laddning av   
   ytterligare iPads/Surfplattor vid behov. 

 
Laddvagn – Laptops/iPads – Light -  Artikelnr:   
 
         62822K  Laddvagn/Säkerhetsvagn-Light  (Kod)   
 
         62822     Laddvagn/Säkerhetsvagn-Light  (Nyckel) 
 
                 Tillval - Artnr:  
         
        630  Förankringssats - Vägg 
 
        635  Extra uttagslist  (10-Uttag)   
 
        637  3-Fas adapter (3st standard 220v uttag till 1st 3-fas uttag) 
 
        6899-6  Laddstation- USB (iPads/Surfplattor-6-port)  
 
         6899-16 Ladd-Synkenhet (iPads/Surfplattor-16-port)       
 
 
                     För övriga tillbehör se www.anchorpad.se 
  

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 
 

30st  Laptops/ 
Chromebooks  på 

upp till 14” eller 30st  
iPads/ Surf-plattor 
kan förvaras och 
laddas samtidigt i 

vagnen. 

Specialhjul av 
högsta kvalitet ger 

en  mycket 
lättrullad och väl 
fungerande vagn. 

Laddvagn / Säkerhetsvagn – Light 
för Laptops, iPads / Surfplattor  

…mobilt klassrum med en oslagbar kombination av säkerhet, mobilitet och mångsidighet. 
Artnr: 62822 / 62822K 

Strömadaptern är 
mycket enkel att 
lossa och ta med  

vid behov av 
laddning utanför 

vagnen 

Strömadaptrarna förvaras i adapter-
påsar som hängs i krokar innanför 
den bakre dörren eller pluggas in 
direkt i uttagslisten vilket ger en 

snabb och enkel installation. Åtkomst 
sker enkelt genom den bakre dörren.  

 Fläkt och väl tilltagen hålbild 
sörjer för god ventilation och 

möjliggör att datorerna kan laddas 
och även vara i drift i vagnen. 

Vagnen är utrustad med slot 
för enkel låsning med tillvalet 

”Förankringssats- Vägg” (630). 
Förhindrar oönskad mobilitet. 

Kan beställas    
   med godkänd     
    nyckellåsning eller 
    med ett  godkänt   
  kodlås med många 
inställnings- 
möjligheter. 
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