
Ballenwagen Maxi
Fijnmazige staaldraadconstructie, verzinkt en verchroomd. Scharnierend deksel 
te vergrendelen met hangslot. 4 zwenkwielen (Ø 100 mm). De ideale en goedkope 
transportwagen voor ballen en ander klein sportmateriaal. Draagvermogen 250 kg 
(zonder slot). Afm: 97 x 74 x 97 cm
D1273 l Stuk 279,-
W 24 kg

279,-

Ballenwagen Mini
Fijnmazige staaldraadconstructie, verzinkt en verchroomd. Scharnierend deksel 
te vergrendelen met hangslot. 4 zwenkwielen (Ø 100 mm). De ideale en goedkope 
transportwagen voor ballen en ander klein sportmateriaal. Draagvermogen 250 kg 
(zonder slot). Afm.: 90 x 67 x 75 cm
D1279 l Stuk 239,-
W 20 kg

239,-

BALLENWAGEN MAXIBALLENWAGEN MINI

Sypro® ballenwagen ROBUST
De beugelconstructie uit buisframes van precisiestaal 
zijn voorzien van een poedercoating (antracietgrijs) en 
ontworpen voor een lange levensduur. Vier bestuurbare, 
kogelgelagerde en rubberen wielen zorgen voor een 
uitstekende wendbaarheid. De wagen kan worden verg-
rendeld met een hangslot (niet bij de levering inbegrepen). 
Wordt niet gemonteerd geleverd, maar de wagen is snel 
en eenvoudig te monteren.
D1260 l 130 x 75 x 90 cm Stuk 499,-
W 39 kg vanaf 3 Stuk 479,-
D12601 l 94 x 75 x 90 cm Stuk 399,-
W 34 kg vanaf 3 Stuk 379,-

tanga sports® Ballenwagen
Verchroomd stalen constructie met 
klapdeksel (vergrendelbaar met hangs-
lot) en wielen. Ideaal voor het opbergen 
en transporteren van ballen. (Geleverd 
zonder hangslot). Afm: L 92 x B 62 x H 
106 cm; effectieve grootte 87 x 56 x 76 
cm. Eenvoudig te monteren.
D1288 y Stuk 229,-

229,-

Hangslot met nummerplaatjes
Instelbare, persoonlijke veiligheidscode 
met 5 cijfers. De beugel is gemaakt uit 
gehard staal en is 7 mm dik. Binnenbreedte 
40 mm, binnenhoogte 30 mm.
D1313 p Stuk 7,95

7,95

Hangslot Magno
Slottype: diverse sluitsystemen, Materiaal 
van het slot: messing, Materiaal van de 
beugel: gehard staal, Oppervlak van de 
beugel: verchroomd, Materiaal van de 
sleutel: messing, Oppervlak van de sleu-
tel: vernikkeld. Aantal sleutels: 2 stuks. 
Binnenhoogte klein: 14 mm, binnenhoogte 
groot: 22,3 mm.
D1317 p groot Stuk 14,95

vanaf 5 Stuk 13,95
D1316 p klein Stuk 11,95

vanaf 5 Stuk 10,95

SPORT EN SPEL AANBEVOLEN

Ideaal voor scholen en verenigingen
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