
SPORTMATERIAAL IN VERHUUR

DIGITALE SPORTCHRONOMETER
Digitale sportchronometer voor tijdopname bij een marathon, triathlon, 
een stratenloop of andere sportieve manifestaties. Deze chronometer is 
mobiel en wordt verhuurd mét of zonder voetsteun. De chronometer kan 
zowel optellen in uren, minuten en seconden als aftellen van een vooraf 
ingestelde tijd. De uitlezing gebeurt d.m.v. elektromagnetische segmen-
ten, gele kleur op een zwarte achtergrond, perfect leesbaar buiten zelfs 
in direct zonlicht.

Afmetingen : 1400 x 550 x 110 mm   -   Gewicht : 24 kg

AUTONOME 24” REGEL VOOR BASKETBAL
Deze autonome 24” regel bestaat uit 2 kasten met elk 2 elektromag-
netische segmenten, gele kleur op een zwarte achtergrond. Het geheel 
wordt geleverd met een respectievelijke kabel van 20 meter en 40 meter 
en een bedieningskoffer met aansluitsnoer 230 V AC.

Afmetingen : 600 x 400 x 110 mm   -   Gewicht : 9 kg

ELEKTRONISCH SCOREBORD VOOR TENNIS
Elektronisch scorebord uitsluitend voor tennis met weergave van 3 sets. 
Dit scorebord is mobiel en wordt enkel verhuurd met verrolbaar statief. 
De uitlezing gebeurt d.m.v. elektromagnetische segmenten, gele kleur op 
een zwarte achtergrond. Verder is er ruimte voorzien voor het plaatsen 
van naambordjes van de spelers. Het geheel wordt geleverd met een 
bedieningskoffer en aansluitsnoer 230 V AC.

Afmetingen : 2000 x 800 x 110 mm   -   Gewicht : 50 kg

MULTIFUNCTIONEEL INDOOR SCOREBORD
Elektronisch scorebord te gebruiken voor diverse zaalsporten. Dit scorebord is mobiel 
en wordt enkel verhuurd met een verrolbaar statief. Het geheel wordt geleverd met een 
bedieningskoffer en aansluitsnoer 230 V AC.
De module 190 (vaste kabelverbinding) heeft rode led-karakters van 190 mm en 140 
mm. De module 140 (radiogestuurd) heeft rode led-karakters van 140 mm en 100 mm.

Afmetingen : module 190 : 1300 x 750 x 110 mm  -  gewicht: 26 kg
 module 140 : 950 x 700 x 100 mm    -  gewicht: 15 kg

WESTERSTRAND Europe NV
I.Z. Waterven 18   B-8501 Kortrijk-Heule   Tel.: 056-36 35 20   Fax: 056-36 35 21
E-mail: info@westerstrand.be   www.westerstrand.be


