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Kompleet samenstellingen

00 1000 Modelballon-mand kompleet
1.875,00 €
Zacht leer voor de rand v de rand boven en onder, hoesjes voor de branderstangen, Dubbelbrander met pilotbrander, 4 gascilinders kompleet met kraan,
snuffel en Overdrukventiel, slangverbindingsleidingen, Besturingsbox kompleet met zender en ontvanger in 2,4 GHZ, 3 magneetventielen met besturing
en NIMH- accu, 6 volt, 2700 mah. Uitwerpinrichting voor marker of touw.
Extra nodig vulslang # 00 3000, en laad app # 78 611.

00 1080 Ballon 80 m³
1.970,00 €
24 éenkleurige banen uit orginele ballonstof , ca 6 mtr hoog, maximaal 3
kleuren, 12 kabels,kroonlijn, onderste deel en scoop bestaat uit nomex.
We bouwen ballon van 5 tot 250 m³ groot met ieder soort design, of nabouw
grote ballon naar een modelballon, modernste technologie met digitale-druk
en Schneide-plotter. Spreekt het U aan we geven U graag aanbod.

00 1500 Mini hopper onderdeel
868,00 €
Voor ballonnen van ca. 20 tot 40 m³, kompleet met zender en ontvanger met
2,4 GHZ- technologie, NIMH- accu 6 volt, 2100 mah, 2 magneet ventielen en
besturing, kombi gasfles # 00 2300.
Nog nodig vulslang # 00 3000 en laadapp # 78 6411.

00 1999 Model-piloot
Rechtop staand model-piloot, 48 cm groot.

148,00 €

00 1520 Mini hopper ballon 20 m³ passend voor # 00
978,00 €
Een ideale prijsgunstige opstapversie voor binnen en buiten ballon met 20 m³,
Hoogte ca 4 mtr, max ëenkleurige banen, 3 kleuren, 12 kabels, kroonlijn,
onderste banen Nomex.
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00 2100 Gasfles vloeibaar
98,00 €
Drukgetest cilinder (25 bar), rood gelakt, 500 gram gas = 1 liter volume, met
haakse kraan, steigleiding voor vloeibaar gas, aansluitingen r1/8 buiten,
m5x0,75 binnen, met snuffelventiel voor 80 % vulling, veiligheidsventiel met
uitgang aan de zijkant bij 18 bar +/- 10 %. Hoogte inclusief kraan 27 cm,
diameter 9 cm.
00 2300 Gasfles gekombineerd Gas /vloeibaar
148,00 €
Drukgetest cilinder (25 bar), rood gelakt, 500 gram gas = 1 liter volume, met
haakse kraan, steigleiding voor vloeibaar gas voor de hoodbrander en kraan
voor gasvormig gas (pilotbrander), aansluitingen r1/8 buiten, m5x0,75 binnen, met snuffelventiel voor 80 % vulling, veiligheidsventiel met uitgang aan
de zijkant bij 18 bar +/- 10%. Hoogte inclusief kraan 27cm, diameter 9 cm.
00 2425 Handbrander 2,5 ltr
378,00 €
Voor handmatig opbouwen van de ballon, dat het vloeibaar gas door de
branderspiraal vloeit wordt hij gekoeld, hierdoor verminderd het ongeval
gevaar. De breede voet verhinderd het omvallen. Gashoeveelheid 2,5 ltr, als
optie ook als 1 ltr versie #002410. Bedieningshendel voor de hoofdbrander,
aan de zijkant gasregeling, pilotbrander met gloeinet, drukregelkraan,
standaard aansluiting om te vullen, snuffelventiel en veiligheidsventiel.
Uitgang aan de zijkant bij 18 bar +/- 10 %.
00 4100 Besturingsbox kompleet
868,00 €
Uitgevoerd met zender en onvanger in de modernste 2,4 GHZ technologie, 3
magneetventielen met besturing, NIMH-accu, 6 V DC, 2700 MAH, 2 drukknoppen voor bedienning hoofdbrander, uitwerpinrichting voor marker/touw,
aansluiting voor vullen en voor branders, laadkabel.
Extra nodig laadapp # 78 6411.
00 9000 Ventilator kompleet
698,00 €
Voor vullen van de ballon met koude lucht, met verbrandingsmotor, ca 1,2 ps 4takt-motor met touwstarter, edelstaalframe, 2 wielen, kooi voor bescherming
propellor, cfk propellor (carbonversterkt kunstof), 16" x 8” links, zonder
brandblusser.
Optie: brandblusser # 00 9999 in frame ingebouwd; prijs: 35,00 €.
560,00 €
00 9100 Elektro ventilator
Elektro ventilator voor vullen van de ballon met koude lucht, edelstaalframe, 2
wielen, kooi voor bescherming propellor, propellor diameter 40 cm, 12 volt 12
ah blei gel accu, inclusief laadapp, zonder brandblusser.
Optie: brandblusser # 00 9999 in frame ingebouwd; prijs: 35,00 €.

