
Mobiele anti-tip netbeugel voor voetbal-
doelen
Het is een mobiel anti-kantelapparaat 
voor doelen, dat is ontworpen voor het 
veilig gebruik van jeugddoelen, kleine 
doelen en trainingsdoelen op elke on-
dergrond, ook op kunstgras of hardcourt. 
Bij kantelbeveiliging met twee gewichten 
voldoen de uitgeruste doelen aan DIN-EN 
748. De gewichten worden met klemmen 
op de netbeugels geschroefd en moeten 
ter plaatse met droog kwartszand worden 
gevuld. Het voetbaldoel kan gekanteld ver-
voerd worden op de grote transportrollen.
F1853 l Paar 539,-
W 18 kg

539,-

F1932 l 100 cm Junior Stuk 599,-
W 33 kg  
F1931 l 150 cm Junior Stuk 499,-
W 33 kg  
F1937 l 150 cm Senior Stuk 549,-
W 30 kg  
F1930 l 200 cm Junior Stuk 499,-
W 33 kg  
F1936 l 200 cm Senior Stuk 479,-
W 30 kg  

Transportrollen
Gemakkelijk transport van plaats tot plaats. Niet 
meer trekken en slepen, waardoor schade aan de 
doelen wordt veroorzaakt. Plaats het bodemframe 
eenvoudig in de armatuur en het doel kan gemak-

kelijk van de ene plaats naar de andere en door de smalle 
toegangsgebieden worden verplaatst. Transportrollen/
wielen Ø 26 cm met ventiel!
F5496 p 120 x 100 mm Stuk 189,-
F5497 p 80 x 80 mm Stuk 189,-

189,-
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Transportwagen
Voor veiligheidsgewichten F1827
F1828 l Stuk 229,-
W 10 kg

229,-

Tegengewicht
uit vlak staal 70x50 mm, 1 set = 4 gewichten van 

120 kg voor 1 doel.
F1849 l Stuk 319,-
W 120 kg

319,-
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Tegengewicht MOBIL
Vervoerbare kantelbeveiliging volgens EN 748 TYP 4 
voor alle vrijstaande doelen, in bijzonder op kunst-

gras en kunststofplaatsen. Totaal gewicht (vulmateriaal 
niet inbegrepen) in gevulde toestand: 80 kg per stuk. 
Gelieve de afmeting van het grondframe aan te geven.
F1835 l Set 599,-
W 25 kg

599,-

Veiligheidsgewichten
De dagelijkse oplossing voor alle vervoerbare voet-
baldoelen. Beveiligde stand zonder grondmontage. 

Enkel de doelen opstellen en de veiligheidsgewichten 
plaatsen (1 set = 2 stuks voor één doel). Geef bij de 
bestelling de afmetingen van het grondgrame aan. Vei-
ligheidsgewichten worden geleverd zonder vulling. Te 
vullen met ca. 160 kg kwartszand.
F1827 l Set 379,-
W 15 kg

379,-

Aangelaste handgrepen
Twee extra aangelaste handgrepen (voor art 
F1825/F1820)

F1826 l Set 69,95
W 8 kg

69,95

Kantelbeveiliging
Kantelbeveiliging (vervangpakket, vulmateriaal niet in levering in-
begrepen) om vast te schroeven aan grondframes, met twee brede, 
opgeschuimde transportwielen (grasbeschermend). Te gebruiken voor 
grondframes van 75 x 50 mm en 120 x 100 mm (bij bestelling graag 
uw grondframemaat aangeven).

vanaf 479,-

Verplaatsbare kantelbeveiliging
Mobiel anti-omkiepveiligheid (vulmateriaal niet meege-
leverd), die over het vloerframe wordt vastgeklemd. Een 
groot wiel zorgt voor een makkelijk transport. Met min. 
35 kg kwartszand (vuurgedroogde korrelgrootte: 0,1 - 0,4 
mm). Gewicht ca. 15 kg, ca. 50 kg gevuld.

F1823 l 75 x 50 mm Stuk 289,-
W 15 kg
F1824 l 120 x 100 mm Stuk 289,-
W 15 kg
F1832 l Frame op maat gemaakt Stuk 299,-
W 20 kg

vanaf 289,-

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517

Alle prijzen zijn excl. 21% BTW en verzendkosten: h Levering af fabriek  l Levering per vracht  y Omvangrijk artikel  p Pakketdienst | W Verzendgewicht
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Kantelbeveiliging en Doeltoebehoren




