
Gewichtsplaten PU bekleed
De hoogwaardige polyurethaan-coating zorgt ervoor dat 
de gewichten een prettige grip en een uiterst resistent en 
sterk oppervlak hebben, zelfs bij professioneel gebruik 
in de studio. Handgreepuitsparingen voor een optimale 
hantering. 50 mm boring.
K8260 p 1,3 kg Stuk 6,95
K8261 p 2,5 kg Stuk 12,95
K8262 p 5 kg Stuk 24,95
K8263 p 10 kg Stuk 47,95
K8264 p 15 kg Stuk 71,95
K8265 p 20 kg Stuk 99,95
K8266 p 25 kg Stuk 117,95

vanaf 6,95

Rek voor halterstangen
Rek met 6 pinnen voor halterschijven (50 mm) en 2 
aansluitingen voor verticale opslag van halterstangen (50 
mm). Afm. (HxBxD) 103 x 52 x 59 cm. Max. belastbaar 
gewicht 350 kg.
K8007 p Stuk 109,95

109,95

Stersluitingen, 50 mm
Snelsluitingen voor 50 mm-halterstangen. Eenhandig be-
dienbaar klapmechanisme. Duurzaam door de inliggende 
hechtingsbekleding. Extra zekerheidspin verhindert het 
loslaten van de klemmen ook bij inspanningen. Breedte: 
50 mm. Gewicht: ca. 380 g/paar.
K8238 p Paar 20,95

20,95

Halterschijf, rubbercoating, Ø 50 mm boring
Boring Ø 50 mm. Door de rubberen coating van de gie-
tijzeren schijven zijn de gewichten zeer stil, duurzaam 
en roestvrij. Veilige en slimme bediening door extra 
handgrepen.
K8210 p 1,3 kg Stuk 4,95
K8211 p 2,5 kg Stuk 10,95
K8212 p 5 kg Stuk 16,95
K8213 p 10 kg Stuk 33,95
K8214 p 15 kg Stuk 50,95
K8215 p 20 kg Stuk 67,95
K8216 p 25 kg Stuk 79,95

vanaf 4,95

Lange halterstang, 50 mm, 220 cm
Speciaal veerstaal, zwart gelakt. Lengte 220 cm met 
roterende sleeves ø 50 mm, stang 30 mm, gripwijdte 
131 cm. Tot 400 kg belastbaar. Deze stang is geschikt 
voor wedstrijdgebruik en zware squats.
K8230 y Stuk 167,95

Gietijzeren halterschijf
Gietijzer, zwart gelakt, boring Ø 50 mm.
K8200 p 1,3 kg Stuk 3,95
K8201 p 2,5 kg Stuk 5,95
K8202 p 5 kg Stuk 12,95
K8203 p 10 kg Stuk 25,95
K8204 p 15 kg Stuk 36,95
K8205 p 20 kg Stuk 46,95
K8206 p 25 kg Stuk 58,95

vanaf 3,95

Rek voor schijven
Halterschijvenrek uit stalen buizen, ideaal voor rubber-
schijven en bumper plates. De uitneembare onderverde-
lingen maken het aanpassen van de afstanden mogelijk. 
De standaardafstand tussen de draagstangen is 10 cm en 
kan door het verwijderen op elke onderverdeling tot 23 cm 
veranderd worden. Afmeting (LxBxH): 120 x 48 x 33 cm.
K1699 p Stuk 209,95

209,95

Eleiko® Muscle Clamp-klemmen
Makkelijk aan te brengen en af te nemen. Uit robuuste 
zwarte kunststof en rubber. De stabiele grip ligt bij het 
aanbrengen van de klemmen goed in de hand.
K9093 p Paar 16,95

16,95

Stersluitingen, 50 mm
Voor wedstrijdhalterstangen ø 50 mm, 2,5 kg.
K8236 p Paar 33,95

33,95

Veerklemmen, 50 mm
Verchroomde sluiting voor snel wisselen van schijven.
K8237 p Paar 6,95

6,95

Curlstang, 50 mm, 120 cm
Verchroomd staal, ca. 120 cm met 50 mm roterende 
sleeves, 9,5 kg.
K8234 p Stuk 71,95

Lange halterstang, 50 mm, 220 cm
Verchroomd staal. Lengte 220 cm met roterende sleeves 
ø 50 mm, stang 30 mm, gripwijdte 131 cm. Tot 200 kg 
belastbaar. Deze stang is geschikt voor training, kleine 
wedstrijden en middelzware squats.
K8233 p 150 cm Stuk 100,95
K8232 p 180 cm Stuk 109,95
K8231 y 220 cm Stuk 134,95

Halterstang Power-Xtreme Pro-Bar
Professionele halterstang voor gewichtheffen uit veren-
staal met extra karteling voor powerlifting, functionele 
fitness, crosstraining, enz. Max. draagvermogen 700 
kg! Totale lengte 220 cm, binnenmaat handgreep 131 
mm, Ø handgreep 28 mm, Ø draaibussen 50 mm, 20 kg. 
K8225 l Stuk 259,-
W 22 kg

Trap (Hex) Bar, 50 mm
Heavy shoulder lifting, shrugs, deadlift, squats etc. Stevig 
massief staal met een maximaal draagvermogen tot 
300 kg. Ø handgreep: 26 mm, gekarteld voor extra grip. 
Totale lengte 162 cm, greepbreedte: 60 cm. Plaatsing 
van hefgewichten: Ø 50 mm, 34 cm lang. Gewicht ca. 
26,5 kg. Zonder sloten.
K8224 y Stuk 209,95

Zonder schijven, 
zonder stangen

w w w . s p o r t e n s p e l . b e
439Advies en bestelling:  059/519.517 |  info@sportenspel.be | sportenspel.be

w w w . s p o r t e n s p e l . b e
439

Halterstangen & schijven 50 mm




