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SERIE

Skeeler Onderstellen

100 MM

Omschrijving Frame

* Professioneel 4-wiel wedstrijdframe
* Montage tot 100MM wielen
* Geschikt voor montage van kuipschoenen met en steek van 16,25 cm resp. 19 cm.
* Lengte: 35 cm frame.
* Torsiestijf dankzij de speciale vormgeving Super Arch
* Wiel: Zandstra Competition 100 mm 85A, lagers: SKF ABEC-5

SERIE
7000

Frame 		
Onderstel

€ 145,00
€ 233,00

Frame 		
Onderstel

€ 100,00
€ 160,00

Omschrijving Frame

* Het frame is zeer stabiel en torsiestijf door de speciale vormgeving: Power Arch.
* Geëxtrudeerd uit 7000-aluminium.
* De aluminium wielassen (m-7) worden direct in het frame bevestigd. Hierdoor ontstaat een fraaie en vlakke afwerking.
* De aluminium afstandsbussen zijn zelfcentrerend (selfcentering spacer). Dat betekent, dat de wielen snel en eenvoudig
verwisseld kunnen worden.
* De lengte van het 7000-frame is 36 cm. (14,1”). Montage tot 84 mm wielen is mogelijk.
* De combinatie van 7000- aluminium en het computergestuurde freezen resulteert in een zeer nauwkeurige maatvoering.
* Dit frame is geschikt voor kuipschoenen met een afstand tussen de 2 bouten 6,5” is.(16,25 cm)
* Wiel: Zandstra SL 80 mm 78A, lagers: SKF ABEC-5
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100MM
Thermo

Omschrijving Schoen:
De Thermo schoen model 1122 is een thermoplastische wedstrijdschoen. Sluiting
een combinatie van veter en de Micro Buckle Power Strap. De schoen is zeer
goed individueel verstelbaar. Via het frame van de schaats of skeeler naar
binnen of buiten, en via de zool van de schoen naar voren of achteren.
Laag gewicht. Voering een combinatie van neoprene en gel.
Zachte polstering bij de achillespees.
Maten : 36 - 48

Schoen (Los) 		
			€ 259,00
Skeeler (Kompleet)
			€ 492,00
Wiel
Lager

100MM
Race L.H.

: Zandstra 100MM 84A
: SKF - ABEC 5

Omschrijving Schoen:
De zeer goede pasvorm van de Long Track II in combinatie met de comfortabele lederen
voering maakt dit een ideale schoen voor zowel het skeeleren als het schaatsen.
Dit vooral bij langere belasting. Zachte polstering bij de achillespees. Leest: medium tot
breed. Directe montage op het frame via 2 bevestigingspunten in de zool.
De afstand tussen 2 bevestigingspunten in de schoen is standaard 6,5”.
(16,25 cm). Een andere afstand is bij deze schoen mogelijk.
Maten : 36- 49

Schoen (Los) 		
			€ 194,00
Skeeler (Kompleet)
			€ 427,00
Wiel
Lager

100MM

Long Track I

: Zandstra 100MM 84A
: SKF - ABEC 5

Omschrijving Schoen:
De Long Track I schoen heeft zowel bij het schaatsen als het skeeleren zijn kwaliteiten
bewezen. De comfortable schoen is ter hoogte van de enkel thermoplastisch
(vervormbaar). Dit voor een optimale pasvorm. Via 2 bevestigingspunten
wordt de schoen op het skeelerframe (of klapschaats) gemonteerd.
Comfortabele zachte polstering ter hoogte van de achillespees.
Maten : 40 - 46

Schoen (Los) 		
			€ 259,00
Skeeler (Kompleet)
			€ 492,00
Wiel
Lager

: Zandstra 100MM 84A
: SKF - ABEC 5
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7122
Thermo

Omschrijving Schoen:
De Thermo schoen model 1122 is een thermoplastische wedstrijdschoen. Sluiting
een combinatie van veter en de Micro Buckle Power Strap. De schoen is zeer
goed individueel verstelbaar. Via het frame van de schaats of skeeler naar
binnen of buiten, en via de zool van de schoen naar voren of achteren.
Laag gewicht. Voering een combinatie van neoprene en gel.
Zachte polstering bij de achillespees.
Maten : 36 - 48

Schoen (Los) 		
			€ 259,00
Skeeler (Kompleet)
			€ 419,00
Frame
Wiel
Lager

7177
Race H.H.

: Montage tot 84 mm mogelijk
: Zandstra Skeeler SL 80MM 78A
: SKF - ABEC 5

Omschrijving Schoen:
De schacht van model 1177 is iets hoger dan die van model 1144. Vooral bij lange
afstanden verhoogt dit het comfort. De voering is een combinatie van gel en
neopreen. Extra stabiliteit wordt verkregen door de power strap met micro
buckle. Het kuipje is in beperkte mate thermoplastisch. Zachte polstering
ter hoogte van de achillespees.
Maten : 37- 46

Schoen (Los) 		
			€ 175,00
Skeeler (Kompleet)
			€ 335,00
Frame
Wiel
Lager

7155

Long Track I

: Montage tot 84 mm mogelijk
: Zandstra Skeeler SL 80MM 78A
: SKF - ABEC 5

Omschrijving Schoen:
De Long Track I schoen heeft zowel bij het schaatsen als het skeeleren zijn kwaliteiten
bewezen. De comfortable schoen is ter hoogte van de enkel thermoplastisch
(vervormbaar). Dit voor een optimale pasvorm. Via 2 bevestigingspunten
wordt de schoen op het skeelerframe (of klapschaats) gemonteerd.
Comfortabele zachte polstering ter hoogte van de achillespees.
Maten : 40 - 46

Schoen (Los) 		
			€ 259,00
Skeeler (Kompleet)
			€ 419,00
Frame
Wiel
Lager

: Montage tot 84 mm mogelijk
: Zandstra Skeeler SL 80MM 78A
: SKF - ABEC 5
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7166

Long Track II

Omschrijving Schoen:
De zeer goede pasvorm van de Long Track II in combinatie met de comfortabele lederen voering maakt dit een ideale schoen voor zowel het skeeleren als het schaatsen.
Dit vooral bij langere belasting. Zachte polstering bij de achillespees. Leest: medium tot
breed. Directe montage op het frame via 2 bevestigingspunten in de zool.
De afstand tussen 2 bevestigingspunten in de schoen is standaard 6,5”.
(16,25 cm). Een andere afstand is bij deze schoen mogelijk.
Maten : 36- 49

Schoen (Los) 		
			€ 194,00
Skeeler (Kompleet)
			€ 354,00
Frame
Wiel
Lager

7592
Semi Soft

: Montage tot 84 mm mogelijk
: Zandstra Skeeler SL 80MM 78A
: SKF - ABEC 5

Omschrijving Schoen:
De Semi Soft schoen combineert een zeer laag gewicht met comfort. Tevens geeft de
schoen steun op die plaatsen waar het nodig is. Vermoeidheid en blaren
behoren tot het verleden. Sluiting door middel van veter gesp en een
Velcro strap. Montage direct op het skeelerframe via 2 speciale
bevestigingsplaten.
2592 4-Wiel
(Los)
Maten : 34- 47

Schoen

€

90,00

Skeeler (Kompleet 7592) Maten : 37- 47
€ 250,00
Skeeler (Kompleet 2592) Maten : 34- 47
(4 wiel. Zie inzet)
€ 217,50
(5 wiel)

Wiel : Zandstra Skeeler SL 80MM 78A
Lager : SKF - ABEC 5

7550

Long Track III

Omschrijving Schoen:
De Long Track III is een “lage” uitvoering van de bekende Semi Soft schoen. De uitneembare binnenschoen heeft een speciale polstering die de enkels goed opsluit. Vooral bij
lange tochten geeft dit extra steun en comfort. De sluiting is een combinatie van veter
en power strap met micro buckle. Directe montage op het frame via 2 bevestigingspunten in de zool. De afstand tussen 2 bevestigingspunten in de schoen is standaard 6,5”.
(16,5 cm). Een andere afstand is bij deze schoen mogelijk.

Schoen (Los) 		 Maten : 37- 47
			€ 97,00
Skeeler (Kompleet)
			€ 257,00
Frame : Montage tot 84 mm mogelijk
Wiel
: Zandstra Skeeler SL 80MM 78A
Lager 		 : SKF - ABEC 5
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Wielen

84 MM en 80 MM

100 MM en 90 MM
100MM Competition
100MM Labeda

85A Clear € 9,90
85A Wit € 9,90

84MM Zandstra Skeeler S.L. 85A Rood € 5,90
84MM Hyper/Competition 85A Clear € 6,90

90MM Labeda

85A Wit

80MM Zandstra Skeeler S.L. 78A Clear € 5,25
80MM Zandstra Skeeler S.L. 81A Rood € 5,25

€ 9,90

80MM Hyper/Competition 82A Clear € 6,25
80MM Hyper/Competition 82A Clear € 6,25
(mini-lager)

76 MM en kleiner
76MM Fitness
76MM Hyper S.L.
76MM Hyper S.L.
76MM Hyperformance

78A Clear
78A Clear
81A Rood
78A Clear

€ 2,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

72MM Fitness
72MM Hyper S.L.
72MM Hyper S.L.

78A Clear € 1,60
78A Clear € 3,40
81A Rood € 3,40

Lagers
Standaard Lagers
SKF ABEC-5

Gesloten Lager(2Z)

€ 1,65

SKF ABEC-5 2PZ

Hersluitbaar Lager

€ 2,95

SKF ABEC-5 1PZ

Power Race

€ 3,65

Mini Lagers
SKF ABEC-5

Speed Master

€ 4,95

Gemaakt van speciaal Zweeds staal. Dit lager is voorzien van een lichtlopend vet. Toleranties
volgens de ABEC-5 specificaties.
Onderhoudsvriendelijk hersluitbaar ABEC-5 lager. Wedstrijdlager gemaakt van chroomstaal.
Hierdoor nog beter roestbestendig. Lager is voorzien van een speciaal lichtlopend vet.
1Z lager volgens de ABEC-5 specificaties. Waarschijnlijk het lichtstlopende lager voor skeelers.
Extra gepolijste loopbaan. Olie gevuld. Lager speciaal ontwikkeld voor de wedstrijdrijders.
Eenvoudig te onderhouden.

Een oliegevuld mini lager. Het lichtstlopende mini lager.

Zandstra ABEC-5

Mini Lager STB

€ 1,65

Een redelijk geprijsd mini lager dat aan de ABEC-5 toleranties voldoet.

Lageruitnemers
Lageruitnemer Model AD
Lageruitnemer Model ADS (imbus met kogelkop)

€ 3,75
€ 6,75

Lageruitnemer AD

www.zandstrasport.nl

Power Strap :
Power Strap Micro Buckle		

S/M en L/XL		

Per paar

€ 18,90

Power Strap Velcro		

1 Maat			

Per paar

€ 6,90

Per stuk

€ 19,95

Rem U.B.S. :
Rem U.B.S. 7000/2000		

S/M en L/XL		

Beschermmateriaal :
Beschermset 			

Medium en Large

Per set

€ 24,50

Kniebeschermer			

Small en Large		

Per paar

€ 12,50

Polsbeschermer			

S, M, L en XL		

Per paar

€ 11,00

Elleboogbeschermer		

Large			

Per paar

€ 11,60

Bestaande uit:
- Kniebeschermer
- Polsbeschermer
- Elleboogbeschermer

“Ik wil graag een paar
waar ik in de winter een schaats onder kan zetten”
Dit is een vaak gehoorde opmerking. De oplossing: Ballangrud (klap) schaats.

Vast of Klap
Het aluminium frame van de Ballangrud kan eenvoudig vastgezet worden door middel van een “locking pin”.
Men heeft dan weer een traditionele, half hoge, vaste noor. Er is dus vrijheid van keuze: vast of klap.
Uitwisselbaar
De uitwisselbaarheid van de schoen tussen schaats en skeeler is mogelijk. De veel gestelde vraag:
“Kan ik mijn skeelerschoenen ook op schaatsen gebruiken ?” is hiermee bevestigd beantwoord.
Schoenen
Vrijwel elk model kuipschoen kan op het aluminium frame van de Ballangrud worden bevestigd. Het betreft hier
kuipschoenen met een afstand (steek) tussen de twee bevestigingspunten van 16,5 cm. Indien nodig kan het
aluminium frame worden aangepast aan een afwijkende maatvoering.
Prijsniveau
De Ballangrud klapschaats heeft een zeer gunstige prijs/kwaliteit verhouding.
					www.ballangrud.nl

Uitwisselbaar:

1 schoen voor schaatsen en skeeleren

voor het complete assortiment schaatsen en skeelers
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www.ballangrud.nl

