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GPS / Matkapuhelin

GPS
RAM kiinnikkeet soveltuu useimpiin ajoneuvoihin, joissa GPS:ää käytetään. RAM
joustaa iskujen ja tärinän vaimentamiseksi. Se on oikea valinta, kun vaaditaan
kestävyyttä. Valikoima sisältää kiinnikkeitä
esimerkiksi Garmin-, TomTom-, Magellan-,
Mio- ja Lowrance-merkkisiä GPS-navigaattoreita varten.

Matkapuhelin
Pidät matkapuhelinta aina mukanasi
minne ikinä menetkin. RAM kiinnikkeet
auttavat asentamaan esimerkiksi autoon,
veneeseen, moottoripyörään tai mopoon.
Kiinnikkeet ovat kookkaita ja kestäviä,
joten niitä ei tarvitse vaihtaa, jos vaihdat matkapuhelinta. Jos puhelin ei ole taskussasi,
sen oikea paikka on RAM-kiinnikkeessä!
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Trukit ja työkoneet

Trukit ja työkoneet
Trukkien ja muiden työkoneiden käyttöympäristöissä esiintyy usein runsaasti iskuja ja
tärinää. Elektroniikkaa suojataan tällaisissa
olosuhteissa usein käyttämällä RAM-kiinnikkeitä. Niiden ainutlaatuinen rakenne ja
ominaisuudet vaimentavat iskuja ja tärinää
tehokkaasti. Tällöin elektroniikan käyttöikä
pitenee.
RAM Mount -järjestelmästä voi yhdistellä
käyttökohteeseen parhaiten soveltuvan
kiinnikkeen. Valikoima sisältää ruuvattavia,
putken ympärille puristettavia, liimattavia
ja imukupilla kiinnitettäviä jalustoja sekä
nelikulmaisia profiileja. Kun valitaan oikean
pituinen varsi ja kiinnike elektroniikkaa
varten, saadaan ainutlaatuinen kestävä
yhdistelmä.
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Autot / Kannettavat tietokoneet

Autot
Jos kannettava tietokone halutaan kiinnittää käytännöllisesti,
oikea valinta on suoraan etumatkustajan istuimeen kiinnitettävä
SEAT MATE. Se toimii samalla
tavalla kuin lasten turvaistuin, joka
voidaan siirtää autosta toiseen tai
autosta esimerkiksi veneeseen.
Jos tarvitaan tilapäistä työpistettä
autossa, tämä on erinomainen
vaihtoehto. Se on vakaa ja kannettava. Se ei vie tilaa, eikä sitä
asennettaessa tai irrotettaessa
tarvita työkaluja.

Kannettavat tietokoneet
Kannettava tietokone voidaan kiinnittää
autoon turvallisesti ja ergonomisesti
oikein RAM-autoasennusvarusteiden avulla.
Asennuksessa käytetään etumatkustajan
istuimen etupultteja, joten autoon ei
tarvitse tehdä muutoksia. Valikoimassa on
yleiskäyttöisiä ja automallikohtaisia ratkaisuja
kannettavan tietokoneen kiinnittämiseksi.
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Veneily ja kalastaminen

Veneily ja kalastaminen
Haluatko kiinnittää kaikuluotaimen, karttatulostimen, GPS-navigaattorin tai VHFradiopuhelimen? RAM Mounts on silloin
oikea valinta. Veneen herkät elektroniset
laitteet pidetään vakaasti paikallaan, ja
ne voidaan kääntää oikeaan asentoon.
Irrotettaessa elektronisia laitteita veneestä
kotisatamaan saavuttaessa ei tarvita ponnisteluja eikä työkaluja. Laadukas RAMvavanpidin on saatavana useina vaihtoehtoina. Useimmilla tuotteilla on elinikäinen
takuu.
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Moottoripyörä tai mönkijä

Moottoripyörä tai mönkijä
RAM Mounts auttaa kiinnittämään GPSnavigaattorin, matkapuhelimen, radiopuhelimen tai kameran kaltaisia elektronisia
laitteita moottoripyörään tai mönkijään.
Saatavana on yleiskäyttöisiä ohjaustankoon asennettavia kiinnikkeitä tai tiettyyn
tarkoitukseen käytettäviä kiinnikkeitä,
jotka asennetaan niiden mukana toimitettavien ruuvien ja pulttien avulla.
Saatavana on myös lisävarusteita, kuten
mukinpidin, lisävalo tai selkätuki.
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Teollisuus

Teollisuus
RAMilla on nykyään noin 3200
tuotetta. Niitä voidaan yhdistellä
kuten legopalikoita mahdollisimman monipuolisten asennusratkaisujen saamiseksi. Onko sinulla
erityistoivomuksia tai -tarpeita kiinnikkeen ulkonäön suhteen? Silloin on mahdollista kehittää erityinen kiinnike juuri sinun tarpeisiisi.
Löydämme parhaan ratkaisun
yhdessä Yhdysvalloissa toimivan
NPI:n (RAM) kanssa. Yhdistelemme nykyisiä kiinnikkeitä uudeksi
tuotteeksi tai luomme täysin yksilöllisen ratkaisun.
Toimitamme esimerkiksi CADtiedostoja tai koekappaleita tarvittavan tuotteen kehittämiseksi.
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Esittelyssä RAM
RAM = Round-A-Mount
Alumiinista valmistettu mustaksi jauhemaalattu veneilykäyttöön tarkoitettu RAM-järjestelmä. Käytettävä erikoismaali kiinnittyy juuri tällaiseen alumiiniin eikä lohkea irti esimerkiksi
iskujen vuoksi.
Muut kovat osat ovat ruostumatonta terästä. Kuulat ovat kumia. Se varmistaa kunnollisen
kitkan kiristettäessä sekä vaimentaa tärinää ja iskuja. Nykyään valikoima sisältää muovisia tuotteita esimerkiksi GPS-navigaattorin tai matkapuhelimen kiinnittämiseksi helposti.
Vahvistettu muovi kestää kulutusta.
RAM-järjestelmä on saatavana viitenä kokovaihtoehtona: A–E. Koko määräytyy kuulan
läpimitan mukaan (14–86 mm).
Koko

A
B
C
D
E

Kuulan läpimitta Vakiomittaisen Lyhyen varren
tuumina
varren pituus
pituus

14mm (0,56")
25mm (1")
38mm (1,5")
57mm (2,25")
86mm (3,37")

44mm
94mm
143mm
213mm
321mm

N/A
62mm
89mm
129mm
184mm

Pitkän varren
pituus

Suositeltu kuormitus

76mm
152mm
232mm
327mm
N/A

0,1kg
2,25kg
4,5kg
6,8kg
9,1kg

RAM-tuotteilla on elinikäinen takuu NPI:n takuuehtojen mukaisesti. Yhdysvalloissa toimiva
emoyhtiö NPI valmistaa RAM-järjestelmän.
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Faksi: 09 615 68 303
e-mail: teollisuus@kaha.fi
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