RAM-Mount ® op de motor

Motor
RAM-Mount® op de motor
RAM levert al jarenlang een zeer uitgebreid assortiment steunen en houders voor op de motor. Dit
complete assortiment biedt mogelijkheden voor montage van Smartphone, camera , navigatie en zelfs
bekerhouders. In deze catalogus staan de diverse mogelijkheden die u kunt combineren en uitwisselen,
ook één van de grote voordelen van RAM. Hieronder leggen wij uit hoe je eenvoudig de juiste set kan
samenstellen.

Hoe stel je een complete mount samen?

Dit productoverzicht is zo samengesteld, dat de complete RAM Mount wordt opgebouwd uit 3 delen ;

A+B+C
A
Dit is het onderdeel wat aan de motorfiets wordt bevestigd (Pagina 2,3 & 4)

B
Dit is het tussenstuk, welke leverbaar is in 3 lengtes (Pagina 5)

C
Dit is de gewenste houder voor telefoon, GPS etc. (Pagina 6,7 & 8)
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Motor
Montage (A)
RAM-B-231U

RAM® Rail Base
De RAM-B-231U bestaat uit een U-bout die geschikt is voor buizen van 0,5” tot 1”
in diameter met daarop een 1” rubberen kogel. Er is een composiet adapter
meegeleverd om de U-bout te verkleinen tot de minimale diameter van 0,5”.

RAM-B-309-1U

RAM® basis voor motorfiets rem / koppeling hendel
De RAM-B-309-1U wordt bevestigd aan uw koppeling / rem hendel, links of
rechts en is voorzien van een 1”kogel. De basis wordt vastgezet met roestvrij
stalen bouten van 6 x 40 mm, meegeleverd in de hardware kit. Om te controleren
of de RAM-B-309-1U op uw motor past, meet u de hartafstand van de gaten op
koppeling / rem hendel. Indien die ligt tussen 2,4 en 4 cm past deze set op uw
motor.

RAM-B-342U

RAM® balhoofd / kroonplaat montage
De RAM-B-342U past op het balhoofd of kroonplaat als het gat in de
voorvork de volgende afmetingen heeft:
12, 14, 16, 18, 20, 28 mm
Voor meer specificaties van deze mount, zie :
http://www.emounting.nl/ram-mount-motorcycle-fork-stem-base-with-1ball.html

RAM-B-367U

RAM® motorfiets stuurbevestiging basis met M8 bout
Het gepatenteerde RAM® kogel en arm systeem biedt trillingvrije montage voor op
uw motorfiets. Snelle montage op uw stuurklem met deze montage oplossing van
RAM®. Geschikte voor alle stuurklemmen gemonteerd met een M8 bout.
Diverse lengtes meegeleverd in de hardware kit.
M8 x 55
M8 x 60
M8 x 65
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Montage (A)
RAP-B-400U

Tough-Claw™ de universele RAM® Mount klem houder.
De RAM® Tough-Claw™ is de perfecte montage basis voor snelle en eenvoudige
montage zonder gereedschap op ronde, vierkante en vreemd gevormde rails en
buizen. De Tough-Claw™ productlijn is verkrijgbaar met een 1" of 1,5" kogelen kan
worden geklemd op de rails van 0.625" tot 2.25" buitendiameter. Geschikt voor
montage van tablets, actie camera, smartphones en meer diverse toepassingen.
Perfect geschikt voor montage op motorfietsen.

RAM-B-252U

RAM® 2.25" x 0.87" motorfiets basis met 11mm gat and 1" kogel
De RAM-B-252U bestaat uit een 1” rubberen kogel en een 2,25” x 0,875” basis
voorzien van een 11mm gat. Uitermate geschikt voor montage aan de spiegel voet,
specifiek geschikt voor BMW motoren. Tevens past de RAM-B-252U op vele
klembouten, de RAM® basis is 5 mm dik.

RAM-B-272U

RAM® motorfiets basis met 9mm gat en 1” kogel.
De RAM-B-272U is voorzien van een 1” rubberen kogel en een 9 mm gat. Uitermate
geschikt voor montage aan de spiegelvoet, veelal gebruikt voor BMW.

RAM-B-345U

RAM® motor houder voor rem / koppeling reservoir met gecentreerde 1” kogel
De RAM-B-345U rem / koppeling reservoir deksel base past netjes over uw
bestaande reservoir deksel met de 1 "bal gecentreerd. Gemaakt van gegoten
aluminium met een over gegoten rubberen bal, zowel vorm en functie zijn
onovertroffen. De installatie is eenvoudig en alle toebehoren zijn inbegrepen.
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Motor
RAM-B-346U

RAM® motorfiets houder voor rem / koppeling reservoir met offset 1” kogel
De RAM-B-346U rem / koppeling reservoir deksel base past netjes over uw
bestaande reservoir deksel met de 1 "bal offset. Gemaakt van gegoten aluminium
met een over gegoten rubberen bal, zowel vorm en functie zijn onovertroffen. De
installatie is eenvoudig en alle toebehoren zijn inbegrepen.

RAM-B-408-37-62U RAM® Torque™ 3/8" - 5/8" Diameter Mini Rail Base met 1" kogel
De RAM® Torque ™ rail mount heeft een 1 "rubberen kogel en is geschikt voor
rails van 0,95 cm tot 1,58 cm in diameter. De meegeleverde inserts bieden een
goede pasvorm en bescherming van de rail. De mount heeft nylon-insert
borgmoeren om lostrillen te voorkomen. De RAM-B-408-37-62U is geschikt voor
montage aan spiegel steunen en hoofdsteunen in de auto en andere ronde rails
binnen de gestelde afmetingen.

RAM-B-408-75-1U

RAM® Torque™ 3/4" - 1" Diameter Handlebar/Rail Base met 1" kogel
De RAM® Torque ™ rail mount heeft een 1 "rubberen kogel en is geschikt voor
rails van 1,9 cm tot 2,54 cm in diameter. De meegeleverde inserts bieden een
goede pasvorm en bescherming van de rail. De mount heeft nylon-insert
borgmoeren om lostrillen te voorkomen.

RAM-B-408-112-15U RAM® Torque™ 1 1/8" - 1 1/2" Diameter Handlebar/Rail Base met 1" kogel
De RAM® Torque ™ rail mount heeft een 1 "rubberen kogel en is geschikt voor
rails van 2,9 cm tot 3,8 cm in diameter. De meegeleverde inserts bieden een
goede pasvorm en bescherming van de rail. De mount heeft nylon-insert
borgmoeren om lostrillen te voorkomen.
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Motor
RAM-B-410U

RAM® Small Gas Tank Base met 1" kogel voor motoren
De RAM® Mounts benzinetank basis is een low-profile manier om een uniek
perspectief van uw camera te krijgen of om uw navigatie of smartphone te
plaatsen..
Monteer de basis mount direct aan de benzinetank met de meegeleverde
hardware. Controleer de toepassingslijst of deze basis geschikt is voor uw motor.

RAM-B-411U

RAM® Large Gas Tank Base met 1" kogel voor motoren
De RAM® Mounts benzinetank basis is een low-profile manier om een uniek
perspectief van uw camera te krijgen of om uw navigatie of smartphone te
plaatsen..
Monteer de basis mount direct aan de benzinetank met de meegeleverde
hardware. Controleer de toepassingslijst of deze basis geschikt is voor uw motor.

Tussenstuk (B)
RAM-B-201U-A

RAM® tussenstuk van 6 cm
RAM tussenstuk van 6 cm lengte, geschikt voor alle 1” diameter houders.

RAM-B-201U

RAM® tussenstuk van 9,4 cm
RAM tussenstuk van 9,4 cm lengte, geschikt voor alle 1” diameter houders.
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RAM-B-201U-C

RAM® tussenstuk van 15,25 cm
RAM tussenstuk van 15,25 cm lengte, geschikt voor alle 1” diameter houders

Houders (C)
RAM-HOL-UN7BU

X-Grip® voor Smartphones
De X-Grip® biedt de perfect pasvorm voor de smartphone door het ontwerp
met 4 verstelbare poten.
Geschikt voor de volgende afmetingen:
Minimum breedte = 2,2 cm
Maximum breedte= 8.3 cm

RAM-HOL-UN10BU

X-Grip® Voor Phablets

Ook voor uw grote smartphone of 5” tablet is er een passende oplossing met de XGrip®.
Geschikt voor de volgende afmetingen:
Minimum breedte = 4,45 cm
Maximum breedte = 11,43 cm
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RAP-B-202U-GOP1

GoPro® adapter
GoPro® camera’s hebben de wijze waarop we een aantal van de meest
opwindende momenten van ons leven vastleggen en delen opnieuw
uitgevonden. Bijna twee decennia geleden is RAM® begonnen met het
opnieuw uitvinden van montagesystemen, zodat liefhebbers hun
camera's en videoapparatuur kunnen gebruiken als nooit tevoren. De
GoPro® lijn van montage accessoires is zeker serieus, echter is de
diversiteit van de RAM productlijn gewoon ongeëvenaard. RAM®
Mount en GoPro® maken het mogelijk; "Be a HERO ™".
De RAP-B-202U-GOP1 bestaat uit een 1 " rubberen kogel met een
aangepaste GoPro® adapter

RAM-B-237U

Camera adapter voor compacte film- en fotocamera’s
De RAM-B-237U universele camera en camcorder basis, bestaat uit een 1 "diameter
rubberen kogel met een 1/4" -20 camera draad. Het 1/4 "-20 schroefdraad maakt
verbinding met elke standaard schroefdraad van camcorders en digitale camera’s
mogelijk.

Houders (C)
RAM-B-202AU

Houder voor foto – en filmcamera’s
De RAM-B-202AU universele camera en camcorder basis, bestaat uit een 1
"diameter rubberen kogel met een 1/4" -20 camera draad. De ronde plaat
biedt extra ondersteuning en stabiliteit voor camera's die rusten op de top.
Het 1/4 "-20 schroefdraad maakt verbinding met elke standaard
schroefdraad van camcorders en digitale camera’s mogelijk.

RAM-B-132BU

RAM® zelfbalancerende bekerhouder
Bekerhouder in cardanische ophanging, waardoor deze altijd horizontaal blijft
hangen. Wordt geleverd met isolator voor altijd een koele of warme drank.
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RAM-B-238-TO2U

RAM navigatie houder voor de TomTom Rider
De RAM-B-238-TO2U wordt gemonteerd aan de achterzijde van de originele TomTom
houder met de meegeleverde hardware.

RAM-B-347U-TOM1

TomTom Bridge, Rider 2 & Urban Rider

RAM 2" X 1.7" Adapter Basis met 1" kogel voor TomTom Bridge, Rider 2 &
Urban Rider
De RAM-B-347U-TOM1 wordt gemonteerd aan de achterzijde van de originele
TomTom houder met de meegeleverde hardware.

Houders (C)

RAM-B-347U

Garmin Zumo, TomTom Rider & Urban Rider
RAM 2" x 1.7" Basis met 1" kogel voorzien van het universele AMPs gaten patroon
voor de Garmin zumo, TomTom Rider & Urban Rider
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