BALLENVANGERS BN/BG/BDM/BGN/BNDM
Ballenvangers zijn er voor elke balsport en in allerlei afmetingen en uitvoeringen. De keuze is afhankelijk van
gebruiksintensiteit, type bal en locatie. De meest voorkomende uitvoeringen van ballenvangers zijn:
PEnet; gaasbespanning; dubbelstaafmat; combinaties van de diverse bespanningen. De fundering vindt
plaats door middel van inheien van de palen. Hierdoor wordt het openbreken van het straatwerk en
beschadiging aan het veld tot een minimum beperkt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
BALLENVANGERS BN/BG/BDM/BGN/BNDM

STAANDERS
• Ø89 x 2,5 mm h.o.h. 5 m., ca . 1 m. in ongeroerde grond geheid.
• Hoogte ca. 5 m.
• Bij combinatie ballenvangers wordt tussen de Ø89 staanders een Ø 60,3 x 1,75 mm, hoog ca. 2 m.
aangebracht, die ca. 80 cm in ongeroerde grond worden geheid.
BOVENBUIS-TUSSENBUIS
• Op 5 m. hoogte een bovenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm d.m.v. speciale aluminium kop gekoppeld aan de
staanders.
• Bij de ballenvanger gaas/net: op 2 m. hoogte een buis Ø 41,5 x 2 mm d.m.v. aluminium kop verbonden
met de staanders en afgemonteerd aan de Ø 89 staander

BESPANNING

De bespanning kan uit (een combinatie van) diverse materialen bestaan:
• Dubbelstaafmat maas 50/200 (diverse draaddiktes) optie: extra sterke fijnmazige dubbestaatmatten
voor toepassing achter het doelgebied.
• Harmonicagaas (diverse maaswijdtes en draaddiktes mogelijk)
• Net (diverse maaswijdtes mogelijk)
HOOGTES
• Andere hoogtes mogelijk wat invloed kan hebben op de diameter van de staander.
CONSERVERING

• Verzinkt volgens NEN-en-ISO 1461.
• Optie: een extra coating kan worden aangebracht volgens het duplexsysteem ter verfraaiing en
verlenging van de levensduur.

STANDAARDKLEUR
• Groen (RAL 6009)
• Zwart (RAL 9005)

SUBSTANDAARDKLEUREN
•
•
•
•

Groen (RAL 6020, RAL 6005)
Blauw (RAL 5011),
Wit (RAL 9010)
Andere kleuren op aanvraag

SPECIAAL
• Golfballenvangers en honkbal- en softbalbackstops op aanvraag.

Ballenvanger BNDM
(vulling Dubbestaafmat
gecombineerd met net)

Ballenvanger BGN
(vulling gaas
gecombineerd met net)

Ballenvanger BG (vulling
gaas)

Ballenvanger BDM (vulling
Dubbelstaafmat)
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