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Laddvagn med backar 
Förvara, ladda och transportera nästan vad du vill

Robust, diskret och superflexibel
Zioxis mångsidiga laddvagn med backar erbjuder förvaring av er utrustning i 16 grunda eller 8 
djupa Gratnell-backar eller kombinationer av dessa. Bakom en låsbar lucka finns en separat 
elavdelning för 16 stycken 230V laddare. Som alternativ finns en modell med inbyggd usb-
laddning. Laddkablarna är snyggt dragna och fastsatta och visar bara en tillräckligt lång kabel till 
varje back för laddning av era enheter.  
Perfekt för förvaring och laddning av bärbara, laddningsbara enheter som kameror, mikrofoner, 
robotar, hörlurar och mycket mer.

Funktioner:
• Laddning sker med tillverkarens nätadaptrar som förvaras i en dold elavdelning
• Inbyggd och prydlig kabelhantering som presenterar bara en lagom kort sladd vid varje hylla
• Plats för 8-16 Gratnell-backar i två storlekar. Backar köps separat.
• Låsbart
• Smart ventilation för fläktlös, tyst och tillförlitlig kylning
• Konstruktionen möjliggör trådlös synkronisering (MDM)
• Dörrarna går att öppna hela vägen runt, 270°, för att förhindra skador
• Utskurna handtag i toppskivan och lättrullade, låsbara hjul gör vagnen enkel att flytta 
• Limegrön lucka framför elavdelningen
• Perfekt höjd - fungerar även som podium eller att placera en projektor på
• Finns även i utförande skåp
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Backar
Vagnarna rymmer 8 stora backar, 16 mindre backar, eller en kombination av dessa.  
Backarna beställs separat.  

Konstruktion
Skåp tillverkat av vit melaminbelagd MDF. Limegrön lucka som täcker elavdelningen. Toppskiva med 
utskurna handtag av högtryckslaminat. 

Laddning
Kräver ett eluttag/230V.
Nätadaptrar och usb-kablar medföljer ej. Tillverkarens original rekommenderas. 

Garanti
5 års garanti. Produkten är CE märkt.

Artikelinformation
Art nr Artikel Mått (BxDxH)
CHRGT-TR-16 zioxi Tray Charging Trolley 15 090 kr 108x56x95 cm
CHRGTU-TR-16 zioxi USB Tray Charging Trolley 17 890 kr 108x56x95 cm
CHRGTUC-TR-16 zioxi USB-C Tray Charging Trolley 19 490 kr 108x56x95 cm

Tillval
GRATNELL1 Grund Gratnell-back, pris per styck 140 kr
GRATNELL2 Djup Gratnell-back, pris per styck 160 kr

Frakt
Fraktkostnaden är 1500 kronor per vagn. Beställer du flera samtidigt betalar du full fraktkostnad på 
den första och får 50% rabatt på frakten på övriga. Dessa priser gäller frakt inom Sverige.  
Vagnarna levereras mycket väl emballerade på pall. Det är därför bra om det finns en lastbrygga eller 
annan plats där en pall kan lossas.

Moms tillkommer.
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