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 За RAM Mounts

Какво отличава RAM

Премиум дизайн

Персонализиране

Доживотна гаранция

Качествени Материали

RAM  Mounts  произвежда  здрави  и  многофункционални  монтажни  системи  за  камери,  таблети  и  други 
мобилни  устройства,  които  може  да  бъдат  закрепени  почти  навсякъде.  За  разлика  от  други  монтажни 
предлагани  на  пазара,  RAM  позволява  устройствата  да  бъдат  монтирани  там,  където  имате  най-голяма 
нужда  от  тях.  Уникалният  дизайн  на  RAM  Mounts  системите,  осигурява  бърз  монтаж,  приспособимост,
 здравина, затихване на вибрациите и издръжливост — всичко това на ниска цена. Подкрепено от 
доживотна гаранция,  RAM  използва прахово -  боядисан,  морски  клас  алуминий  с  леки  и  здрави  
композити,  хардуер  от неръждаема стомана и гумени сфери.

Дизайнът с гумена сфера и гнездо на нашите монтажни системи предлагат сигурно 
захващане, с почти безкрайна възможност за регулиране и затихване на вибрациите за 
най-взискателните среди. С хиляди компоненти,  на които се доверяват потребители от 
цял  свят,  успяхме  да  проектираме  и  разработваме  монтажни  решения,  за  които 
потребителите и компаниите, преди само са мечтали да са възможни.

Вземете монтажното за смартфона си от камиона на Вашия трактор, или миксирайте и 
напаснете компоненти, за да създадете идеалното монтажно. Поради многото модули 
на  RAM  системите,  може  да  персонализирате  своето  решение,  за  да  отговаря  на 
Вашите специфични нужди в почти всяко приложение.

Премиум дизайнът заслужава най-висококачествените материали, които са възможни,  
от гума и неръждаема стомана,  до високоякостни композити и морски клас алуминий.
 Нашите съоръжения – включват прахово покритие, леене под налягане, леене  на 
гума под  налягане, както и тестване на удар  и  вибрация — това  ни  помага  да  
предложим изобретателни решения за монтаж.

Просто е. Нашата репутация, като лидер в монтажните системи, означва, че ако сме 
го създали,  то  тогава  гарантираме  за  него.  Уверени  сме  в  качеството  на  
нашите продукти  и  с  нашата  гаранция,  може  да  сте  и  Вие.  Може  да  научите  
повече  за доживотната гаранция на: rammount.com/warranty
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RAM в селското стопанство

Разчитайте  на  RAM,  за  да  внесете  стойност  във  Вашите  операции  с  широк  спектър  от  монтажни 
решения, създадени специално за селското стопанство. 

Технологичните иновации, през последните години, безпрецедентно навлизат в селкото стопанство. Това, 
което някога беше рядкост, сега е нещо обичайно - например да видите четири или пет дисплея в една кабина. 
Мака,  че може да е трудно да сте в крак с технологичните иновации, RAM Mounts може да Ви помогне да 
изградите това за в бъдеще.
Работихме  в  тясно  сътрудничество  с  производителите  на  превозни  средства  и  дисплеи,  за  да  осигурим  на 
фермерите  възможно  най-добрите  условия  в  кабината.  Не  винаги  е  лесно  да  инсталирате  и  нагласите 
техниката  в  кабината,  но  ние  сме  горди,  че  внедряваме  иновациите  и  помагаме  на  фермeрите  да  работят 
по-рационално, ефективно и лесно.  
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Кабина на трактор
Популярни Места за Монтаж 

На всяка плоска повърхност в кабината на трактора, може да бъдат поставени системи с пробиване, включително     
монтажно с две сфери или RAM Tough-Track

Допълнителните тръби поддържат монтажни стойки, като RAM Torque, RAM Tough-Claw и U-bolt.

Страничният прозорец има възможност да поддържа всяко RAM Twist-Lock монтажно с вакуум (предлага 
се единичен, двоен или троен вакуум).

Монтирайте, което и да е устройство към втулките с резба на колоните в кабината, използвайки RAM® Tough-Ball

Закрепете всяко RAM Twist-Lock монтажно с вакуум за предното стъкло, за да държи телефона, таблета или сенника Ви.
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Популярни Места за Монтаж 
Кабина на трактор

RAM® Level Cup™ XL, стр. 10
Socket Arm, стр. 11
RAM® Torque™ Mount, стр. 12

RAM® X-Grip® Phone Mount, стр. 9 
Рамена, стр. 11
RAM® Tough-Claw™, стр. 12

Сенник, стр. 10
Рамена, стр. 11
RAM® Twist-Lock™ Suction Cup, стр. 12

Държачи и адаптери, стр. 14
Рамена, стр. 15
RAM® Twist-Lock™ Suction Cup, стр. 16

Държачи и адаптери, стр. 14
Рамена, стр. 15
Основа със сфера, стр. 16

Държачи и адаптери, стр. 10
Рамена, стр. 11
RAM® Track Ball™, стр. 19
RAM® Tough-Track™, стр. 17
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Изберете  адаптер за устройството

Изберете рамо

Изберете основа

Адаптер за устройство

Рамо

Основа

B Размер C Размер D Размер
• 1,5" диаметър на сферата •  2,25" диаметър на сферата• 1" диаметър на сферата

Как процедираме

RAM® предлага богат избор от адаптери и
 държачи за Вашето конкретно устройство.

Изберете рамо според желаната 
дължина и място за разполагане.

Изберете от разнообразието от 
основи, за да закрепите здраво 
устройството си, където желаете.  
     

Ръководство за избор на размер сфера

•     Идеален е за таблети и          • Идеален е за интегрирани
малки монитори             дисплеи
                        

• Идеален за смартфони,
камери и държачи за чаша
 

•  Издържа до 2 lbs(0.9 kg) • Издържа до 4 lbs(1.8 kg) •  Издържа до 6 lbs
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Изберете рамо

Изберете основа

Изградете монтажно
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Изберете адаптер за устройството

RAM-2461U

75mm  VESA 

плочков адаптер

RAM-202U

4-Hole AMPS кръгъл 

плочков адаптер

RAM-270U

Плочков адаптер за дисплей 
John Deere GreenStar 2630 

RAM-HOL-UN8BCU

RAM® X-Grip® държач за
 7”-8” Таблети

RAM-201U-B
3.56”(9.0cm) късо рамо  

RAM-201U
5.69”(14.45cm) средно рамо 

RAM-201U-D
9.125”(23.18cm) дълго рамо

RAM-202U

4-Hole AMPS 

основа с пробиване

RAP-365-224-1U

RAM® Twist-Lock™ основа с троен 
вакуум 

RAM-408-112-15U
Основа  RAM® Torque™ 
за тръба с диаметър от 
1.125” до 1.5”   

RAM-235U
Основа U-Болт за 
тръба с диаметър от 
0.75” до 1.25”  
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RAM-HOL-UN12WB

B Размер Безжични Зарядни

RAM Tough-Charge с X-Grip Технология е първият патентован, универсален водоустойчив, безжичен държач 
със зарядно за смартфони. Проектиран е с пружини RAM X-Grip Технология, този държач се отличава с ‘X’ 
дизайн, който се разширява и свива, за да подсигури всеки смартфон, като същевременно се възползва от 
безконтактно зареждане, чрез Qi стандарт. За да добавите допълнителна сигурност и спокойствие е включен 
ремък, който се препоръчва за външни приложения.
В долната част на държача има опорно краче, което може да се регулира, за да постигнете идеалната позиция
или да го свалите напълно. Предлагат се различни монтажни, които осигуряват възможност за безжично 
зареждане в широк спектър от превозни средства.

• 1” Сфера (B)

• Минимална ширина: 2.375” (Минимална височина = 
3.375”) Максимална ширина: = 3.25” (Минимална 
височина= 2.25”), Дълбочина = 0.875”

* Включен предпазен ремък за здрави
 и външни приложения



8Patented and Pats. Pend. rammount.com

RAM-HOL-UN14WB

B Размер Безжични Зарядни

* Включен предпазен ремък за 
здрави  и външни приложения

 • 1” Сфера (B)

Като част от пружинните държачи, RAM Quick-Grip е патентована, универсалена, водоустойчива, Qi безжична, 
зареждаща стойка, която позволява поставяне и сваляне на смартфона с една ръка. Както горната, така и 
долната чашка разполагат с гума, за да държат устройството плътно на място, зареждайки смартфони, които 
са със съвместими размери. Подобно на RAM Tough-Charge е включен ремък,  за допълнителна сигурност и 
спокойствие. Като допълнение RAM Quick-Grip Wireless поддържа широка гама отмонтажни комплекти, за да 
може да го монтирате, там където имате нужда.

     • Височина в диапазон: 5.625” – 6.75”
• Мах  ширина: 3.125”,  
• Мах дълбочина: 0.70”
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B Размер Държачи и Адаптери

На снимката:
RAP-B-400U,
Small RAM® Tough-Claw™

RAM X-Grip държи телефона Ви сигурен и достъпен, без значение с каква основа е свързан. Пружинният 
дизайн на RAM X-Grip, спомага да поддържа всеки размер смартфон с или без калъф. За използване в среда  с 
висока вибрация, RAM® X-Grip® се предлага с лесен за закрепване гумен ремък за допълнителна сигурност. 
Също така се предлагат ромбовидни, правоъгълни и кръгли плочкови адаптери с AMPS отвори.

RAM-HOL-UN7BU
RAM® X-Grip® Държач за
смартфони с 
широчина до 3.25”

RAM-HOL-UN10BU
RAM® X-Grip® Държач 
за смартфони с 
широчина до 4.5”

RAM-B-238U

2-Hole AMPS

ромбовиден 
плочков адаптер

RAM-B-347U

4-Hole AMPS

правоъгълен 
плочков адаптер

RAM-B-202U

4-Hole AMPS кръгъл
 плочков адаптер

RAM-B-201U,
Medium Socket Arm
RAM-HOL-UN7BU,
Universal RAM® X-Grip® за телефони
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RAM-B-132BU
RAM® Level Cup™

• 16-32 oz. drinks

• Nalgene, Pelican, YETI

B Размер Държачи и Адаптери

• Малки бутилки

RAP-B-417BU
RAM® Level Cup™ XL
Държач за чаша

За монтаж на камери, RAP-B-202U-GOP1 е съвместим с екшън камери със стандартна двузъба приставка. За 
големи камери с винтово закрепване с резба, вижте RAP-B-379U-252025 и RAM-B202AU. Що се отнася за 
Вашата напитка, и двете самонивелиращи се RAM® Level Cup™ и RAM® Level Cup™ XL са на разположение,
 за да избегнете разливане. RAM® Level Cup™ iе идеален за кен и малки напитки, докато RAM® Level Cup™ 
XL е с регулиране на височината и опция за обезопасяване на повечето контейнери до 945 ml. И за да 
блокирате слънцето, вижте нашия RAM® тъмнозелен сенник.

RAP-B-202U-GOP1

2-зъб адаптер за  
екшън камери

RAP-B-379U-252025
1/4”-20 RAM® Tough-Ball™ 

адаптер за камера

RAM-B-202AU

1/4”-20 адаптер за 
камера с кръгла плочка 

Държач чаша за напитки
• 12-16 oz. drinks

• Кенове • Tермочаши

RAP-393-G1U

8” x 13” тъмно 

зелен сенник
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B Размер 1” Рамена с две гнезда

RAM® рамената с гнезда по размери варират от 2.42” до 6” по дължина и са взаимозаменяеми, което Ви позволява
 да персонализирате монтажното си решение. С RAM® Add-A-Ball ™ свържете друго устройство към наличния 
монтаж с друга 1” сфера. Свържете към рамото използвайки RAM® Адаптер с две сфери. Срещу кражби ползвайте
 RAM® Pin-Lock ™ Security Knob, която заменя стандартната ръкохватка, за да предложи допълнителна сигурност.

RAM-B-201U-A

2.42” късо рамо
RAM-B-201U

3.73” средно рамо
RAM-B-201U-C

6” дълго рамо
RAP-B-200-12U

RAM® рамо със завъртане

RAP-S-KNOB3U
RAM® Pin-Lock™ Security 

Knob ръкохватка

RAM-B-273U RAM® 

Add-A-Ball™ адаптер 

със сфера

RAM-B-230U
адаптер с двойна 
сфера

На тази снимка:
RAM-HOL-AP19, Form-Fit държач за iPhone 6 &
 7 Plus
RAM-B-238U, ромбовиден адаптер със сфера
RAM-B-201U, средно рамо 
RAM-B-273U, RAM® Add-A-Ball™ адаптер
RAM-HOL-AP17U, RAM® EZ-Roll’r™ държач за 
Apple iPad Air 1-2 & iPad Pro 9.7
RAM-B-316-1-202U, Universal RAM® No-Drill™ 
RAM® Pod™ I монтажно за кола
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B Размер 1” Основи със Сфера

За телефони, камери и държачи за чаша, изберете от основи със сфера размер B 1”. За основи включващи AMPS 
отвори, може да избирате между ромбовидни, кръгли и правоъгълни плочки. Ако трябва да монтирате на релса, 
използвайте RAM® Torque™—предлага се за релси с различни размери, както и единични и двойни U-Болт 
основи. Други опции включват популярната RAM® Tough-Claw™ за релси, RAM® Twist-Lock™ вакуум за гладки 
непорьозни повърхности и and RAM® Tough-Mag™ за магнитни повърхности.

RAM-B-238U

2-Hole AMPS 

ромбовидна  основа с 
пробиване

RAM-B-202U
4-Hole AMPS 
кръгла основа с 
пробиване

RAM-B-347U

4-Hole AMPS 

правоъгълна основа с 
пробиване 

RAM-B-408-75-1U
Основа  RAM®  Torque™
за тръба с диаметър от 
0.75 до 1” 

RAM-B-408-112-15U
Основа RAM® Torque™
 за  тръба с диаметър от  
1.125” до 1.5” 
 

RAM-B-231ZU
U-Болт основа 
единична за тръба с 
диаметър 0 .5” до 1.25”
 

RAM-B-235U
U-Болт основа двойна 
за тръба с диаметър 
0.75” до 1.25” 

RAP-B-404U
RAM® Tough-Claw™ 
основа за тръба с 
диаметър 1” до 1.875” 

RAM-B-224-1U
RAM® Twist-Lock™ 

вакуумна основа

RAM-B-189B-202U

RAM® Twist-Lock™ двойна вакуумна основа

6 магнита

Max товар 2lbs

12 магнита

Max товар 2lbs

12 магнита

Max товар 4lbs

RAM-B-MAG66U

Основа RAM® Tough-Mag™ 66MM 

диаметър с 1” (B) сфера

RAM-B-MAG88U

Основа RAM® Tough-Mag™ 88MM 

диаметър с 1” (B) сфера

RAM-MAG88U

Основа RAM® Tough-Mag™ 88MM 

диаметър с 1.5” (C) сфера
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C Размер Държачи и Адаптери

За монтиране на вашия таблет, RAM® X-Grip® се предлага за таблети с размери от 7 ”до 12” и телефони до 
4.5” широки. За големи напитки и контейнери самонивелиращата се RAM® Level Cup™ XL включва функция за
 регулиране на височината, за да поддържа напитката Ви на мястото си. Независимо дали имате Nalgene, 
Pelican, Contigo или Hydro Flask, RAM® Level Cup™ XL ще издържи повечето контейнери до 945 ml.

RAM-HOL-UN7BCU

RAM® X-Grip® държач за  
сматфони с широчина до 3.25”
 

RAM-HOL-UN10BCU

RAM® X-Grip® държач за 
смартфони с широчина до  4.5” 

RAM-HOL-UN8BCU

RAM® X-Grip® държач за  7”-8” 

таблети

RAM-HOL-UN9U

RAM® X-Grip® държач за  9”- 10” 

таблети съвместим с RAM-202U 
адаптер със сфера

RAM-HOL-UN11U

RAM® X-Grip® държач за 11”- 12” 

таблети съвместим с RAM-202U 
адаптер със сфера

RAP-417BU

RAM® Level Cup™ XL Drink държач за чаша
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C Размер Държачи и Адаптери

Изберете от разнообразните адаптери, за да защитите Вашето устройство, включително три плочкови адаптера 
VESA и един специално за дисплея на John Deere GreenStar 2630. Плочковите адаптери с AMPS отвори  се 
предлагат в кръгли, ромбовидни и правоъгълни версии. За камери които се закрепват чрез резба, погледнете 
RAM-202AU, RAM-202CU и RAP-379U-252025.

RAM-2461U

75mm VESA плочков адаптер
RAM-246U

100mm VESA плочков адаптер

RAM-2462U
35mm x 75mm VESA 

плочков адаптер

RAM-270U
Плочков адаптер за дисплей 
John Deere GreenStar 2630 

RAM-202U
4-Hole AMPS кръгъл  
плочков адаптер 

RAM-238U
2-Hole AMPS 
ромбовиден плочков 
адаптер

RAM-347U

4-Hole AMPS 

правоъгълен плочков 
адаптер

RAM-202U-225

2” x 2.5” правоъгълен 
плочков адаптер
Модел отвори: 1.5” x 2”

RAM-202AU
1/4”-20 адаптер за
камера с кръгла плочка

RAM-202CU
3/8”-16 адаптер за 
амера с кръгла плочка

RAP-379U-252025
1/4”-20 RAM® Tough-Ball™ 
 адаптер за камера

RAM-202-225B-1U

60mm x 60mm VESA плочков адаптер 
Забележка: изисква се и  RAM-202U 
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С дължина от 3.56” до 9.13”, рамената размер С 1.5” са взаимозаменяеми и позволяват да персонализирате 
монтажните решенния. Посредством RAP-BC-201U свържете сфера размер B, към сфера размер C. С 
адаптера за двойна сфера и адаптера за тройна сфера свържете две или три рамена или монтажни. За  
допълнителна сигурност, RAM® Pin-Lock™ security knob заменя стандартната ръкохватка.

RAM-201U-B

3.56” късо рамо с две 
гнезда

RAM-201U

5.69” средно рамо с две
 гнезда

RAM-201U-D

9.13” дълго рамо с две 
гнезда

RAP-BC-201U

 Рамо от B размер към C размер  

RAM-230U
Адаптер с две сфери 

RAM-289U
Адаптер с три сфери

RAP-S-KNOB5U

RAM® Pin-Lock™ Security Knob ръкохватка

 С размер 1.5” рамена
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C размер 1.5” основа със сфера

За таблети и малки монитори, размер C 1.5” основа със сфера е чудесно начало. Изберете между  плочки с 
пробиване, ромбовидни, кръгли и правоъгълни плочки с модел на отворите AMPS, които са идеални за 
таблети и малки монитори, както и U-болтове и RAM® Torque ™ основи за релси. Здравата основа RAM® 
Twist-Lock™ с троен вакуум осигурява силно задържане върху гладки непорьозни повърхности, а RAM® 
Tough-Ball™ и Threaded Ball са чудесно решие, ако има резба. 

RAM-202U

4-Hole AMPS кръгла 
основа с пробиване

RAM-347U

4-Hole AMPS правоъгълна
 основа с пробиване

RAM-238U

2-Hole AMPS ромбовидна 
основа с пробиване

RAM-202U-225

2” x 2.5” правоъгълна 
основа с пробиване
Модел отвори: 1.5” x 2”

RAM-111BU

6.25” x 2” правоъгълна 
основа с пробиване

RAM-235U
U-Болт основа  за тръба с
 диаметър .75” до 1.25”  

RAM-408-112-15U
Основа RAM® Torque™ за тръба с 
диаметър 1.125” до 1.5”  

RAP-365-224-1U RAM® 

Twist-Lock™ основа с 
троен вакуум Основа за  M8-1.25

 втулки с резба

RAP-379U-M812510
RAM® Tough-Ball™

RAM-349U
Основа топка с резба за  
M10-1.25 втулки с резба

RAM-235-1U
U-Болт основа за тръба с 
диаметър  1.25” до 1.5”  

RAM-408-75-1U
Основа RAM® Torque™ за 
тръба с диаметър .75” до 1”
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RAM Tough-Track™

RAP-TRACK-A5U
Обща дължина: 7”
Дължина на 
вътрешната част на 
релсата: 5”

RAP-TRACK-A9U
Обща дължина: 10.75”
Дължина на 
вътрешната част на 
релсата: 9”

RAP-TRACK-A12U
Обща дължина: 14.5”
Дължина на вътрешната
 част на релсата: 12”

RAP-TRACK-A16U
Обща дължина: 18.5” Дължина 
на вътрешната част на релсата: 
16”

Композитни релси с горно зареждане RAM® Tough-Track™ 

Модулна алуминева релса RAM® Tough-Track™

Системата за монтаж на релса е иновативен начин на монтаж за различни устройства в кабината . С RAM® 
Tough-Track™, персонализирайте системата с различни дължини на релсите и компоненти — предлагат се 
за тръби, релси и решетки, както и композитни модулни и алуминиеви версии за плоски повърхности. За да 
закачите модулна алуминиева релса, използвайте централен или 90-градусов свързващ конектор с горно 
зареждане.

RAM-TRACK-EXA-CCU
Централен конектор с горно 
зареждане

RAM-TRACK-EXA-CC90U

90-Градусов конектор с горно 

зареждане

Цвят сребърен мат

Дължина: 9”
RAM-TRACK-EXA-9U

Цвят сребърен мат

Дължина: 13”
RAM-TRACK-EXA-13U

Цвят сребърен мат

Дължина: 17”
RAM-TRACK-EXA-17U

Цвят сребърен мат 

Дължина: 5”
RAM-TRACK-EXA-5U

Цвят черен мат 

Дължина: 5”
RAM-TRACK-EXA-5BU

Цвят черен мат 

Дължина: 9”
RAM-TRACK-EXA-9BU

Цвят черен мат 

Дължина: 13”
RAM-TRACK-EXA-13BU

Цвят черен мат 

Дължина: 17”
RAM-TRACK-EXA-17BU
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RAM® Tough-Track™

RAM® Tough-Track™ за рейлинг

RAP-TRACK-B7U

Диаметър рейлинг: 5/8” - 1.25”

Вътрешна дължина: 7”

RAP-TRACK-B12U

Диаметър рейлинг: 5/8” - 1.25”

Вътрешна дължина: 12”

RAP-TRACK-B18U

Диаметър рейлинг: 5/8” - 1.25”

Вътрешна дължина: 18”

RAP-TRACK-B12HU

Диаметър рейлинг: 1.75” - 2”

Вътрешна дължина: 12”

RAP-TRACK-B18HU

Диаметър рейлинг: 1.75” - 2”

Вътрешна дължина:18”

RAM® Tough-Track™ с RAM® Tough-Claw™

RAP-TRACK-B7HU

Диаметър рейлинг: 1.75” - 2”

Вътрешна дължина: 7”

RAP-400-TRACKU

RAM® Tough-Claw™ Размер: SMALL

Диаметър рейлинг: 0.625” to 1.5”

RAP-404-TRACKU

RAM® Tough-Claw™ Размер: MEDIUM

Диаметър рейлинг: 1” to 1.875”

RAP-401-TRACKU

RAM® Tough-Claw™ Размер: LARGE

Диаметър рейлинг: 1” to 2.25”
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RAP-HOL-UN7B-354-TRA1, RAM® Track Ball™ Mount with Universal RAM® X-Grip®

RAM® Track Ball™

Проектирана да е съвместима с всички релсови системи за монтаж, основите RAM® Track Ball ™, предоставят 
универсално решение за монтиране за широка гама от устройства. Бързото завъртане на сферата позволява на
 основата да се плъзга по релсата, осигурявайки Ви максимална гъвкавост при позиционирането на Вашето 
оборудване.

RAP-B-354U-TRA1

Основа с B размер

 сфера 

RAP-354U-TRA1
Основа с С размер
 сфера

RAP-354-AAPRU
Странична основа с 
C размер сфера 

RAM-B-238U, Diamond Ball Device Adapter
RAM-B-201U, Medium Socket Arm
RAP-B-354U-TRA1, RAM® Track Ball™

На снимката:
RAM-TRACK-EXA-9U, Modular Aluminum RAM® Tough-Track™
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Размер D 2.25" адаптер със сфера

Няколко адаптера със сфера размер D са на разположение за големи електроники, включително и VESA 
плочков адптер. Други адаптери включват 2.5” кръгла плочка с 4 отвора AMPS, 3.68” кръгла плочка и  
правоъгълни плочки с 4 отвора.

RAM-D-254U

4-Hole AMPS 2.5”кръгъл 

плочков адаптер

RAM-D-202U

3.68”кръгъл плочков 

адаптер

RAM-D-2461U

75mm VESA плочков адаптер

RAM-D-246U

100mm VESA плочков адаптер

RAM-D-2462U

35mm x 75mm VESA плочков адаптер

RAM-D-202U-24

2” x 4” правоъгълен плочков адаптер

1.5” x 3.5” с 4 отвора

RAM-D-202U-25

2” x 5” правоъгълен плочков адаптер

1.5” x 4.5” с 4 отвора
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RAM-KNOB9HU
RAM® Hi-Torq™

Размер D 2.25" Рамена

Размерите на рамената с размер D варират от 5,1 ”до 12,98” дължина, а адаптерът с двойна сфера Ви дава 
възможност да свържете две рамена. С аксесоара гаечен ключ RAM® Hi-Torq ™, който съответства на 
ръкохватката на рамото, може да затегнете здраво, колкото желаете. За допълнителна сигурност разгледайте 
аксесоара секретна гайка RAM® Pin-Lock ™.

RAM-D-230U
Адаптер с двойна 
сфераDouble Ball 
Adapter Accessory

Гаечен ключ

RAP-S-NUT5U

RAM® Pin-Lock™ 

Секретна гайка

RAM-D-201U-C

5.1” късо рамо

RAM-D-201U

8.44” среднодълго рамо

RAM-D-201U-E

12.98” дълго рамо
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Размер D 2,25"основа със сфера 

За интегрирани дисплеи, RAM® предлага основа със сфера размер D 2,25". Може да избирате от 3,68" кръгла 
основа с пробиване, 2.5” кръгла основа с пробиване с AMPS отвори, правоъгъкна плочка с адаптер с 4 отвора и 
правоъгълна основа с пробиване. За монтиране на рейлинг от ,75" до 1,5" погледнете двойна U-болт основа.

RAM-D-202U

3.68” кръгла основа с 

пробиване

RAM-D-254U

2.5” Кръгла основа с пробиване 

с4 отвора AMPS модел 

RAM-D-235-1U U-Bolt основа 
за тръба с диаметър 1.25” до 
1.5” 

 за тръба с диаметър .75” 

до 1.25” 

RAM-D-235U U-Bolt основа

RAM-D-202U-24

2” x 4” правоъгълен плочков адаптер

1.5” x 3.5” с 4 отвора

RAM-D-111BU

3” x 11” правоъгълен плочков 

адаптер

RAM-D-202U-25

2” x 5” правоъгълен плочков адаптер

1.5” x 4.5” с 4 отвора
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Помислете извън кабината на трактора

Винаги можете да се чувствате уверени, като знаете, че RAM® Mounts са подкрепени с доживотна гаранция. 
Ние вярваме в продукта толкова много, че сме сигурни, че той може да поддържа почти всяка нужда от 
монтаж.

От ATV и UTV до работни камиони можете да намерите RAM® навсякъде в селското стопанство и навсякъде 
във фермата. Нашите взаимозаменяеми решения за монтаж са най-многофункционалните по рода си - 
премествате почти всяко монтажно с основа и рамо от едно превозно средство на друго монтажно с основа и
 рамо в  друго превозно средство, което означава, че можете да увеличавате, без да харчите пари за изцяло 
нова система.




