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Verlichting, afbakening en veel meer 
uitrusting voor uw sportterrein!

Sportterreinbenodigdheden Inrichting

Cirkel en deelcirkel sproeier
De klassieke beregener voor sportterrein, 
stadions en parken staat op een prakti-
sche statief en kan overal worden ge-
plaatst.
Technische gegevens:
• Spuitmond maten: 5 mm
• Werkdruk: 3-7 bar
• Waterverbruik: 1,25-4,61 m³ / uur
• Bereik: 14-21,8 m
• Straalverhoging: 30 °
• Aansluiting: 1 “(ø = 2,54 cm) mannelijk 
schroefdraad
• Afmetingen (LxBxH): 18x5x17 cm
• Gewicht: ca. 2,54 kg
• toepassing: gazon, niet geschikt voor 
kunstgras
Van corrosiebestendige onderdelen be-
stand tegen warmte en koude, onder-
houds- en olievrij.  Met straalverstoorder 
om de waterstraal en radius individueel in 
te stellen. Dankzij de uittrekbare veer ver-
andert de sprinkler in een mum van tijd in 
een cirkelsproeier.
99 111 7804   Stuk 156,20 189,— 
vanaf 3 per Stuk 147,93 179,—

Swingsproeier “ZN 23”
Praktisch beregeningssysteem voor sport-
faciliteiten. De sprinkler kan worden 
gebruikt als een cirkel- of deelcirkel-
sproeier door middel van een verwissel-
bare puntveer. De instelbare rotatiesnel-
heid met langzame voorwaartse en ach-
terwaartse stroming zorgt voor een beter 
beregeningspatroon. Ook verkrijgbaar als 
statiefversie met een variabele installatie-
hoogte van 1.10-1.30 m.
Technische gegevens:
•  Spuitmond maat: 14 mm
•  Werkdruk: 3 -7 bar
•  Waterverbruik: 12.08-18.45 m³ / uur
•  Werpafstand: 30,5-39,0 m
•  Straalverhoging: 23 °
•  Sprinkleraansluiting: 2,1 / 2 

“binnendraad
•  LxBxH: statief ca. 175x175x110 cm, ca. 11 

kg, sproeier ca. 64x5x36 cm, ca. 9 kg
Zonder driepoot 
99 266 0501 Stuk 693,39 839,—
Met driepoot 
99 266 0514 Stuk 889,26 1.076,—

SetBeregeningsinstalla-
tieset voor grote opper-
vlakken

Set bestaat uit:
•  1 beregeningsinstallatie voor grote 

oppervlakken 1|
•  1 slangenwagen 2|
•  100 m waterslang 1’’ 3|
standaard setprijs 2.227.00 
Set 193,33 233,93   
99 111 8070   Set 1.693,39 2.049,—

Eenvoudige bediening
De slang op de slangenwagen wordt 
aan het tappunt en op de berege-
ningsinstallatie aangesloten. Na het 
opendraaien van de waterkraan trekt 
de beregeningsinstallatie zich aan de 
voordien geplaatste staalkabel over 
de te beregenen oppervlakte. Aan het 
eindpunt aangekomen schakelt de 
beregeningsinstallatie automatisch 
uit en stopt met sproeien. De water-
voerende slang met een diameter van 
1“ wordt meegetrokken.

Beregeningsinstallatie 
“Rollcart-V”

Voor het automatisch beregenen van 
sportstadia, sportterreinen en groene 
zones.
•    Traploze snelheidsregeling
•    Variabele hoeveelheid water
•    Rijdt en beregent automatisch
•    Sluit de watervoorziening automatisch 

af bij het bereiken van het eindpunt
•    Vrijwel onderhoudsvrij
•    Handig en grasveld vriendelijk
Technische gegevens:
•    Werktempo: 10 tot 20 m/u
•    Waterdruk: 3,5 bar aan het apparaat
•    Waterverbruik 3,0 m³/h
•    Beregeningsbreedte: 28-36 m
•    Max. beregeningslengte: 120 m
•    Afmetingen (LxBxH): 77x47x40 cm 
99 111 8067   Stuk 1.229,75 1.488,—

1
Waterslang voor 
beregeningsinstallatie

Kwaliteitsslang van kunststof met tex-
tielversterking. Koudflexibel en duur-
zaam elastisch. ø 1“ (2,54 cm). Lengte 
100 m 
99 111 8096   Stuk 346,28 419,— 
 Basisprijs per m 3,46 4,19

3

Slangenwagen
Voor een veilig transport en een goede 
opberging van de waterslang. Ro-
buuste buizenstaalconstructie met wa-
terdoorvoer door de trommelas, kunst-
stofgecoat zwart-rood, met verwij-
derbare beugel. Technische gegevens:
•    Wateraansluiting met messingverbin-

ding 1“
•     Haspelbreedte 390 mm met water-

doorloop
•    Afmetingen (lxbxh): 75x75x80 cm
•    Trommelcapaciteit: max. 100 m 1” of 

ca. 180 m 3/4“ slang.
Levering zonder slang. 
99 111 8012   Stuk 313,22 379,—

2

Noppen-Cleaner
Een eenvoudig, praktisch en effectief toe-
stel voor de reiniging van voetbalschoe-
nen. De cleaner is van dikwandig alumini-
um, met hoogwaardige borstels voor de 
schoenreiniging. De reiniging geschiedt 
vanonder met harde borstels, zijdelings 
met zacht natuurlijke borstelharen. 
LxDxH: 50x31x19 cm. 
99 131 6155   Stuk 147,93 179,—

8
Kettingpalen-set

Set bestaand uit 6 kunststof palen en 5 
passnede kunststof kettingen. De met be-
ton gevulde staanders zijn zeer veilig en 
afgerond om het kantelen of ongewenst 
verschuiven tegen te gaan. Hoogte: 870 
mm. Palen: ø 40 mm. Paalkappen met 4 
geïntegreerde kettinghaken. Max. paalaf-
stand: ca. 2,5 m. Max. opstellengte: ca. 
10 m. 
99 195 5200   Set 127,27 154,—
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Of bel ons:
085-3015552

Deze en meer artikels 
voor de uitrusting van uw 
sportcentrum vindt u in 
onze online shop:
sport-thieme.nl

 4 Onderhoudsvrij
 4 Rijdt en beregent 
automatisch

 4 Traploze 
snelheidsregeling
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