
 

 

INDUSTRI SACCI 

HANDSFREE 

  

Tillbehör  
Sacci Slipbelt 

 

Sacci Slipbelt-systemet är framtaget och utformat för 

att anpassas efter våra kunder och användares behov. 

Vi har ett brett utbud av tillbehör och hölster för att 

passa olika önskemål och användningsområden.  

 

   

På Slipbelt-skenan fäster du det hölster du önskar som tillbehör för att 

tex. Bära med dig din handdator eller annat du behöver ha med dig i 

arbetet. Hölstret går enkelt att skjuta åt sidan på bältet när du inte 

använder ditt tillbehör för att du ska kunna röra dig smidigare.  

 
Hölstren finns i flertalet olika varianter och modeller. Samtliga hölster 

fästes på skenan med ett klicksystem för att enkelt kunna ta av och på. 

Utöver hölster erbjuder vi en lösning baserad på RAMs kul-system för att 

fästa handdatorer och andra enheter på bältet. 

 

Hittar du inte ett hölster eller fäste som passar dig och ditt 

användningsområde så gör vi även kundspecifika lösningar. 

 SÅ BESTÄLLER DU 

 

Skicka epost till sacci@sacci.se, 

eller ring oss på 0243–93250 

 
PRODUCT OF SWEDEN 

 

 

 

 

 



 

 
 

INDUSTRI SACCI 

Specifikationer 
Detaljerna nedan kan vara beställningsvara, kontakta oss för mer information. 

 

 

HÖLSTER STRETCH  HÖLSTER STRETCH VÄSKA M. LOCK VÄSKA 

ART NR 223542 223543 276451 335180 

MÅTT (BxHxD) 120x220x30 mm 100x190x5 mm 80x80x50 mm 85x150x30 mm 

ÖVRIGT Lev. med snäpplås Lev. med snäpplås Lev. med snäpplås Lev. med snäpplås 

     

 

NYCKELHÅLLARE HÖLSTER HÖLSTER VÄSKA M. INREDE 

ART NR 223536 077778 223538 273461 

MÅTT (BxHxD) 80x180x10 mm  75x160x60 mm 85x210x70 mm 170x100x50 mm 

ÖVRIGT Lev. med snäpplås Lev. med snäpplås Lev. med snäpplås Lev. utan snäpplås, monteras 

direkt på skenan. Flertalet 

fickor inuti.  



 

 
 

INDUSTRI SACCI 

Specifikationer 
Detaljerna nedan kan vara beställningsvara, kontakta oss för mer information. 

 

 

LÖPARE M. KARBIN BENPLATTA RAM 1” RAM KULLED 1” RAM KULA 1” 

ART NR 077197 078272 009154 009162 

MÅTT (BxHxD) 59x42x18 mm 180x230x15 mm - - 

ÖVRIGT Max 7,5x7,5 mm hake passar I 

haken 

Levereras med 1” RAM-kula 150 mm lång  

     

 

RAM X-GRIP 12” RAM X-GRIP 9-10”   

ART NR 009171 009172   

MÅTT  Max höjd: 260 mm 

Breddintervall: 184-222 mm 

Max djup: 22,3 mm 

Max höjd: 260 mm 

Breddintervall: 158-206 mm 

Max djup: 22,3 mm 

  

 

 


