


Firma Yakimasport oferuje najwyższej jakości akcesoria piłkarskie, 

bramki piłkarskie, piłkochwyty oraz wyposażenie boisk. Naszym celem 

jest dostarczenie trenerom sprzętu treningowego, który pozwoli na 

poprowadzenie ciekawych i nowoczesnych treningów. Zależy nam na 

tym, żeby dzieci, młodzież oraz seniorzy mogli ćwiczyć na wyposażeniu, 

które pomoże im podnosić swoje umiejętności piłkarskie.

Na naszym sprzęcie trenują profesjonalne oraz amatorskie kluby 

piłkarskie, reprezentacje wojewódzkich Związków Piłki Nożnej jak również 

wiele akademii i szkółek piłkarskich.

Zaufali nam m.in.: 

Firma Yakimasport oferuje najwyższej jakości akcesoria piłkarskie, 

bramki piłkarskie, piłkochwyty oraz wyposażenie boisk. Naszym celem 
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Mury przenośne 
i reboundery
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Nowa gwiazda firmy Yakimasport.pl, która wspomaga trening. 

- Trójwymiarowa figura symulująca prawdziwych piłkarzy. 

- Wysokość 2,05 metra - odpowiada dokładnie przeciętnej wysokości 
piłkarza, podczas wyskoku.

- Można go używać na boiskach trawiastych, Orlikach oraz na halach. 
Nie wymaga wbicia w murawę, dzięki czemu jej nie niszczy.

- Po bokach posiada uchwyty, które ułatwiają transport.

- Dolna komora napełniana jest wodą, dzięki temu podstawa jest 
ciężka, postać utrzymuje pozycję pionową oraz wraca do takiej pozycji 
po uchyleniu.

Mur dmuchany 
samowstający

ciężka, postać utrzymuje pozycję pionową oraz wraca do takiej pozycji 
po uchyleniu.
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Służy do symulowania zawodników stojących 
w murze.

Wysokość: 180 cm.

Służy do symulowania zawodników stojących w murze. 
Wygodny system składania i przenoszenia. Lekki i łatwy 
w użyciu. Możliwość używania postaci jako pasywni 
obrońcy. W zestawie praktyczna torba do przenoszenia i 
magazynowania muru.

Wysokość: 180 cm.

Mur przenośny 
metalowy

Mur przenośny składany
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Rebounder jest przyrządem do treningu bramkarzy i 
zawodników z pola. Dostosowanie nachylenia pomaga 
ustawić oczekiwany powrót piłki.

Rebounder Yakimasport jest wyposażony w wzmocnione 
gumy trzymające siatkę oraz grube ramy Ø 30 mm.

Rozmiar: 120x120 cm.

Rebounder

Rebounder duży

Rebounder duży jest przyrządem do treningu zawodników z pola. 
Bardzo trwały do profesjonalnego treningu w każdych warunkach pogodowych.
Konstrukcja pozwala na korzystanie z reboundera z obu stron jednocześnie.

Rozmiar: 3,65 m x 1,82 m.
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Trening
koordynacyjny
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Drabinka koordynacyjna

Wiele klubów wykorzystuje drabinkę do budowania szybkości 
oraz zwinności w nowoczesnym, codziennym treningu.
Ćwiczenia z drabinką kształtują również przyspieszenie i 
koordynację zawodników.

Posiada możliwość łączenia kilku drabinek w jedną.
Drabinka składa się z 10 pól oraz ma 4 metry długości. 
Jest dostarczana z poręczną torbą do przenoszenia i 
magazynowania.

Dostępne są również drabinki o długości 6 metrów oraz 8 
metrów.

Znaczniki pola płaskie, maty znakujące - zestaw 24 

Praktyczne, zapewniające dobre oparcie stopy. Do użytku na halach. 
Po ustawieniu nie ślizgają się na parkiecie. Wykonane z odpornej 
gumy. 

W skład zestawu wchodzą 24 sztuki w dwóch kolorach (po 12szt): żółty 
i pomarańczowy. 

Średnica kółka: 15 cm.

Koła koordynacyjne - zestaw

Koła służą do treningu szybkości i koordynacji. W skład zestawu wchodzi 12 kół w dwóch kolorach - żółte i czerwone oraz 
praktyczna torba do przenoszenia i magazynowania.

Średnica koła: 50 cm.

Dostępne są również drabinki o długości 6 metrów oraz 8 
metrów.

Kapturki treningowe 

Kapturki służą do wyznaczenia boiska treningowego o 
niestandardowej wielkości. Wykonane z trwałego plastiku.
W skład zestawu wchodzi 30 dysków w 5 kolorach.

Wymiary: średnica - 20 cm, wysokość - 5 cm.
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Tyczki treningowe

Tyczki treningowe są używane przez trenerów do różnego rodzaju 
treningu fizycznego. Można je wykorzystać jako oznaczenie granic boiska, 
wyznaczenie trasy slalomu, oznaczenie bramek itp. 

Mocny, metalowy szpic u podstawy pozwala wbić tyczkę w naturalną murawę 
pod różnym kątem. Istnieje możliwość zakupu podstawek pod tyczki, 
wówczas można ustawić je na hali lub boisku typu Orlik.

Wysokość: 175 cm.

Torba na tyczki

Praktyczna torba do przenoszenia i magazynowania 
tyczek slalomowych i innego sprzętu sportowego.

Długość torby: 185 cm.
Torba pomieści: 20 tyczek.

Pachołek bez otworów

Niezbędne przy wyznaczaniu pola ćwiczeń i 
gier z mniejszą ilością zawodników.

- Poręczne, przenośne,
- Wysokość: 23 cm,
- Sprzedaż na sztuki,
- Kolor żółty.

gier z mniejszą ilością zawodników.

- Poręczne, przenośne,
- Wysokość: 23 cm,
- Sprzedaż na sztuki,
- Kolor żółty.

Pachołek z otworami wysoki

Niezbędne przy wyznaczaniu pola ćwiczeń i 
gier z mniejszą ilością zawodników. Posiada 
boczne otwory oraz otwór na górze. Może służyć 
jako podstawka pod tyczkę 25 mm.

- Poręczne, przenośne,
- Wysokość: 38 cm,
- Sprzedaż na sztuki.

Pachołek z otworami

Niezbędne przy wyznaczaniu pola 
ćwiczeń i gier z mniejszą ilością 
zawodników.

- Poręczne, przenośne,
- Wysokość: 23 cm,
- Sprzedaż na sztuki.

Pachołek z otworami

Niezbędne przy wyznaczaniu pola 
ćwiczeń i gier z mniejszą ilością 
zawodników.

- Poręczne, przenośne,
- Wysokość: 23 cm,
- Sprzedaż na sztuki.

Znaczniki piłkarskie

Dostępne rozmiary: dziecięcy oraz dla 
dorosłych. 

Znaczniki piłkarskie

Dostępne rozmiary: dziecięcy oraz dla 
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Płotki z regulowaną wysokością - zestaw

W skład zestawu wchodzi 6 tyczek, 6 podstawek oraz 3 poprzeczki. Możliwość dowolnej regulacji wysokości tyczki poprzecznej.
Do podstawki jest możliwość dosypania piasku aby zwiększyć jej masę. Powoduje to, że cała konstrukcja jest bardzo stabilna i nie przewraca się nawet 
podczas silnego wiatru.

Wysokość tyczek i poprzeczek - 160 cm. 

Płotki składane z regulowaną wysokością

Możliwość dowolnego ustawienia wysokości
płotka w przedziale 5-38 cm.

Płotki koordynacyjne

Używane przez kluby jako część wyposażenia 
treningowego, wykorzystywanego do poprawy pracy 
kolan, wzmocnieniu kostek piłkarzy, koordynacji 
ruchowej, poprawy szybkości i przyspieszenia. 

Szerokość: 46 cm. 
Dostępne wysokości: 15/30/45 cm.

Płotki koordynacyjne PRO

Płotki Pro są cięższe i szersze niż zwykłe płotki. Doskonale 
nadają się do treningu podczas trudnych warunków 
atmosferycznych. Są odporne na podmuchy wiatru. 

Szerokość: 90cm. 
Dostępne wysokości: 20/30/40 cm.
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Zestaw koordynacyjny

Niezbędny do prowadzenia treningu 
koordynacyjnego.

W zestawie:
- 10 stożków,
- 5 belek do połączenia stożków,
- 3 pozycje wysokości.

Wysokość stożka: 38 cm.
3 poziomy wysokości: 11/22/33 cm.

Tyczki łukowe

Wymiary tyczki łukowej: szerokość - 67 cm, 
wysokość 60 cm. Jest możliwość dokupienia 
2 podstawek pod tyczkę i ustawienia tyczki 
łukowej na hali lub Orliku. 

Mata treningowa

Wysokiej jakości mata do ćwiczeń gimnastycznych 
(fitness, aerobic, joga).
Materiał: EVA
 
- do ćwiczeń mięśni brzucha,
- do ćwiczenia talii i mięśni pośladków,
- posiada parciany uchwyt i gumowe paski 
ułatwiające przechowywanie i transportowanie maty.

Rozmiar: 180x60x0,6 cm.

Piłka gimnastyczna 52 cm

Piłka gimnastyczna nadaje się do ćwiczeń w 
dowolnym miejscu i jest polecana dla każdego.
Idealna do użytku domowego i rehabilitacji.

Pozytywnie wpływa na sylwetkę i kondycję 
fizyczną oraz pomaga przy redukcji tkanki 
tłuszczowej.

W zestawie znajduje się pompka.

Step do aerobiku

Dzięki temu przyrządowi będziesz mógł swobodnie ćwiczyć w zaciszu domowym.
Doskonały do różnego rodzaju ćwiczeń fitness i siłowych, trzystopniowy step marki PROfit.
 
Ćwiczenia na stepie wzmacniają mięśnie ud i podudzia, ujędrniają mięśnie brzucha, bioder 
i pośladków, wzmacniają serce, pomagają przy odchudzaniu.
 
SPECYFIKACJA:
- antypoślizgowa powierzchnia,
- maksymalne obciążenie 100kg,
- dwa zakresy regulacji wysokości,
- antypoślizgowe gumowe nakładki od spodu stepu,
- materiał: tworzywo sztuczne,
- wymiary: 78x29x10/15/20 cm,
- waga: 3,8 kg.

- 5 belek do połączenia stożków,
- 3 pozycje wysokości.

Wysokość stożka: 38 cm.
3 poziomy wysokości: 11/22/33 cm.

- posiada parciany uchwyt i gumowe paski 
ułatwiające przechowywanie i transportowanie maty.

Rozmiar: 180x60x0,6 cm.
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Gruszka piłkarska

Gruszka jest przyrządem do treningu poprawnego uderzania 
piłki przez zawodnika. Składa się z solidnej podstawy i gumowej, 
lekkiej piłki, którą można zastąpić dowolną inną.

Idealna do akademii piłarskich i szkolenia młodzieży.

Zestaw do siatkonogi

Sprzęt do gry w siatkonogę, jest wspaniałym narzędziem do 
prowadzenia treningu w formie zabawy. Rozwija podstawowe, 
niezbędne umiejętności panowania nad piłką. 

Trening tego typu można stosować przez cały sezon. 
Nasz zestaw jest przeznaczony do rozstawienia zarówno na 
naturalnej nawierzchni jak i na nawierzchni twardej (Orlik lub 
hala). Nie wymaga wbijania śledzi w podłoże.

Trzy wysokości ustawienia siatki: 50/100/150 cm. 
W komplecie praktyczna torba do przenoszenia i 
magazynowania zestawu.

Zestaw do siatkonogi

Sprzęt do gry w siatkonogę, jest wspaniałym narzędziem do 
prowadzenia treningu w formie zabawy. Rozwija podstawowe, 
niezbędne umiejętności panowania nad piłką. 

Przenośny zestaw bidonów

W cenę zestawu wchodzi 6 bidonów + składany 
koszyk. 

Pojemność bidonu: 750 ml.

Platforma stabilizacyjna

Platforma balansowa. Prosty, ale niezwykle 
skuteczny sprzęt rehabilitacyjny. Do rehabilitacji 
po kontuzjach kostek i kolan oraz do treningu 
prewencyjnego.
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Piłka nożna szkoleniowa Skill Ball

Piłka Skill Ball to nic innego jak system szkolenia przede wszystkim techniki, koordynacji i zwrotności, 
dzięki ćwiczeniu z piłką zaczepioną na specjalnych szelkach.                             
Można także ćwiczyć z dwoma piłkami jednocześnie, trenując w tym samym momencie obie nogi lub 
tylko jedną, na przykład słabszą nogę dwiema piłkami. 

Dzięki treningom ze Skill Ball, zawodnicy wielokrotnie w krótkim czasie mogą trenować przyjęcie piłki 
różnymi częściami ciała, ćwiczą wyczucie czasu, koordynację i zwrotność. 
Można stosować wszędzie: na boisku, w szkole, przed domem, w hali, na wakacjach. Jest mała, poręczna i 
pozwala z dnia na dzień doskonalić technikę. 

Wskazana jest do stosowania głównie dzieciom i młodzieży,  ze względu na to, że na tym etapie rozwoju  
możliwości kształtowania  techniki  zawodnika są największe. Piłka doskonała jest również w zajęciach 
treningowych po kontuzjach. 
                
Waga: 0,2 kg.

Blok trenera

Niezbędny w pracy 
każdego trenera 
piłkarskiego.

- Format A4,
- 50 kartek w bloku.

Apteczka sportowa

Umożliwia dostosowanie wnętrza do 
własnych potrzeb, poprzez ruchome 
ścianki.

Wymiary: 
- Długość - 37 cm,
- Szerokość - 15cm,
- Wysokość - 28 cm.

Tablice taktyczne duże – różne dyscypliny

Tablica do powieszenia na ścianie w szatni. Służy do 
planowania strategii. Niezbędna dla każdego trenera, który 
chce jasno przedstawić założenia taktyczne oraz rozrysować 
formację zespołu przed meczem. Możliwość powieszenia 
tablicy pionowo lub poziomo.

W zestawie: marker, komplet magnesów w dwóch kolorach 
oraz gąbka. 

Wymiary: 90 cm x 60 cm.

 

Tablice taktyczne małe – różne dyscypliny

Niezbędna dla każdego trenera, który chce jasno przedstawić 
założenia taktyczne oraz rozrysować formację zespołu przed 
i w trakcie meczu. 

W zestawie: 
- Dwustronna tablica do planowania strategii,
- Suchościeralny marker przyczepiany na rzep,

Wymiary: 23 cm x 40 cm.
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Guma do treningu siłowego

Nowoczesny sprzęt do ćwiczeń dla optymalnego treningu siły nóg i 
stawów. Optymalny opór zaciągania uzyskuje się pod wpływem naciągu 
gumy, który umożliwia ćwiczącemu trening mięśni kończyn i stawów. 

Poprzez dołączenie drugiego zapięcia do ogrodzenia lub bramki można 
zwiększyć ilość zastosowań gumy. Guma pozwala sportowcowi pracować 
z siłą adekwatną do potrzeb treningu. 

Guma może być stosowana w różnych dyscyplinach sportu. Wielu 
profesjonalnych trenerów sportowych korzysta z naszych pomocy 
szkoleniowych.

Guma do treningu uniwersalna

Nowoczesny sprzęt do ćwiczeń, guma bungee, dla optymalnego treningu ramion i górnej części ciała. Sportowiec stoi na środku gumy i w zależności 
od ćwiczeń uzyskuje się efekt pozwalający na profesjonalne ćwiczenia mięśni ramion, barków i górnej części ciała. 

Guma do treningu siłowego pozwala sportowcom pracować z optymalną siłą na wyciąganie w celu uzyskania optymalnego wpływu na trening. Może on 
być stosowany w różnych dyscyplinach sportów. Solidne uchwyty na końcach. Wielu profesjonalnych trenerów sportowych korzysta z naszych pomocy 
szkoleniowych.

Guma do treningu wyskoku

- Podnosi wydajność wyskoku i szybkości.
- Doskonała do treningu polymetrycznego.
- Można łączyć z pozostałymi gumami.
- Zawiera gumę oporową i dwa łączenia na kostki trenującego.
- Doskonała do różnych dyscyplin sportowych.
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Pasy do treningu 1 na 1

Wspaniałe narzędzie treningowe do doskonalenia krycia i 
trzymania odpowiedniego dystansu między zawodnikami.
Dwa pasy połączone rzepami o długości 1,5 m. 

Podczas oddalenia zawodników pasy rozczepiają się przez 
co  zmuszają zawodników do jeszcze mocniejszej pracy na 
treningu aby trzymać odpowiednie odległości między sobą.

Doskonale poprawia czas reakcji i koordynacje.

 

Guma do treningu szybkości, siły dynamicznej

- Pomaga w budowaniu siły dynamicznej.
- Wyjście do piłki, pierwsze kroki.
- Ćwiczenie z oporem. Zawodnik oraz 2 osoby trzymające za 
uchwytu na zakończeniu gum.
- Doskonały do treningu polymetrycznego.
- Łatwy w użyciu.
- Do wykorzystania na boisku jak i w hali.
- Zawiera gumę oporową oraz pas biodrowy.
- Doskonały do różnych dyscyplin sportowych.

Taśma do treningu szybkościowego

Taśma zapewnia doskonały trening szybkości i siły zawodnika. 
Wykonana jest z trwałego materiału i posiada dodatkowe 
wzmocnienia na szwach dzięki czemu może być używana przez 
bardzo silnych zawodników.

Jest mocowana na plecach zawodnika ćwiczącego, co nie powoduje 
obciążenia kręgosłupa.

Taśma zapewnia doskonały trening szybkości i siły zawodnika. 
Wykonana jest z trwałego materiału i posiada dodatkowe 
wzmocnienia na szwach dzięki czemu może być używana przez 

Jest mocowana na plecach zawodnika ćwiczącego, co nie powoduje 
obciążenia kręgosłupa.

Guma do treningu szybkości, siły dynamicznej

- Pomaga w budowaniu siły dynamicznej.
- Wyjście do piłki, pierwsze kroki.
- Ćwiczenie z oporem. Zawodnik oraz 2 osoby trzymające za 
- Wyjście do piłki, pierwsze kroki.
- Ćwiczenie z oporem. Zawodnik oraz 2 osoby trzymające za 
- Wyjście do piłki, pierwsze kroki.

uchwytu na zakończeniu gum.
- Doskonały do treningu polymetrycznego.

- Do wykorzystania na boisku jak i w hali.
- Zawiera gumę oporową oraz pas biodrowy.
- Doskonały do różnych dyscyplin sportowych.
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Spadochron treningu szybkościowego

Sanki do treningu siłowego

Sanki zapewniają doskonały trening szybkości i siły 
zawodnika. 
W zestawie: sanki, szelki oraz uprząż dla zawodnika. 

Waga samych sanek 9 kg.

 

Skakanka sportowaSkakanka sportowa Sztuczny lód

Suchy lód firmy Yakima to kompres 
dający doskonały efekt chłodzenia. 
Stosowany przy urazach kostno - 
mięśniowych. Zimny okład prawie 
w natychmiastowy sposób łagodzi 
ból i opuchliznę. 

Prosta obsługa wymaga tylko 
energicznego wstrząśnięcia lub 
ściśnięcia opakowania.
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Guma do treningu szybkościowego

Guma zapewnia doskonały trening szybkości i siły zawodnika. Wykonana jest z trwałego 
materiału i posiada dodatkowe zabezpieczenie gumy, które zabezpiecza przed ewentualną 
kontuzją.
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Bramki, siatki i
wyposażenie boisk
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Bramki POP-UP 90 x 60
W zestawie:
- Dwie bramki składane.
- Praktyczna torba do przenoszenia dwóch bramek.

Wymiary bramek:
Szerokość: 1,2 m;
Wysokość: 0,8 m.



Bramki aluminiowe składane 
różne rozmiary 
Możliwość ustawienia bramki w dwóch pozycjach w celu 
dopasowania rozmiaru.

W skład zestawu wchodzi torba do przenoszenia złożonej 
bramki oraz haki do przytwierdzenia bramki do podłoża.

Bramki wykonane z trwałego aluminium.
Dostępne rozmiary: 3,0x2,0 m; 2,15x1,5 m; 1,8x1,25 m; 1,2x,8 m.
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Bramki aluminiowe 3 m x 2 m 
Bramka mocowana do podłoża za pomocą szpilek (naturalna trawa), 
talerzyków (hale) bądź obciążników (sztuczna trawa i beton);
Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa 
sztucznego (haczyki w zestawie); Pałąki podtrzymujące siatkę składane;
Zgodność z przepisami do gry w piłkę ręczną, oraz normą 
PN-EN 749-2006;
Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu.

Wymiary bramki: 3,0x2,0 m, głębokość 80/100 cm (góra/dół);
Kwadratowy profil aluminiowy 80x80 mm;
Kolor: biało-czerwony.

Siatka na bramkę 3 m x 2 m 
Głębokość siatki: góra 0,8x1 m. 
Dostępne różne grubości i kolory siatek.

Bramki aluminiowe składane 
+ mata do treningu strzeleckiego 
Dostępne różne wielkości bramek od 120 cm x 80 cm do 3m x 2m.
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Bramki aluminiowe 
Dostępne rozmiary: 1,8x1,25 m lub 1,2x0,8 m.
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Piłkochwyty
Dostarczamy kompletny piłkochwyt - słupy wraz z tulejami i zastrzałami skrajnego słupa, siatki zabezpieczające oraz elementy 
montażowe niezbędne do zawieszenia siatki.

Oferujemy szeroki zakres słupów do piłkochwytów. W swojej ofercie posiadamy słupy aluminiowe oraz stalowe w różnych 
wersjach: lakier, cynk, cynk + lakier. Wysokość słupów 4 m, 5 m lub 6 m.

Na produkowane przez nas piłkochwyty posiadamy certyfikat zgodności z normą PN-EN 913 (przy zachowaniu określonego 
rozstawu słupów).

Bramki aluminiowe 5 m x 2 m 
Bramka mocowana do podłoża za pomocą szpilek (naturalna trawa), 
talerzyków (hale) bądź obciążników (sztuczna trawa i beton). Mocowanie 
siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego 
(haczyki w zestawie). Pałąki podtrzymujące siatkę składane.
Zgodność z przepisami FIFA, PZPN oraz normą PN-EN 748-2006.
Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu.

Jest możliwość dowozu bramki w dowolne miejsce w Polsce. 
Koszt transportu jest wyceniany osobno. Termin realizacji zamówienia 
bramki to 10 dni roboczych.
Wymiary bramki: 5x2 m, głębokość 80/150 cm (góra/dół);
Owalny profil aluminiowy 100x120 mm, wzmocniony;
Kolor: biały.

Siatka na bramkę 5 m x 2 m 
Wymiar siatki 205x510 cm, głębokość góra/dół: 80/150 cm;
Oczko: 10x10 cm;
Polietylen;
Grubość splotu 4 mm;
Dostępne różne grubości i kolory siatek.
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Bramki aluminiowe 7,32 m x 2,44 m
Przenośne oraz montowane w tulejach.

Słupki bramki i odciągi mocowane w tulejach. 
Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego (haczyki w zestawie). 
Zgodność z przepisami FIFA, PZPN oraz normą PN-EN 748-2006.
Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu.

Wymiary bramki: 7,32x2,44 m, głębokość 2 lub 3 m;
Owalny profil aluminiowy 100x120 mm, wzmocniony;
Kolor: biały.

Siatka na bramkę 7,33 m x 2,44 m
Polipropylen bezwęzłowy;
Grubość splotu 4 mm;
Siatka nie nasiąka wodą;
Do montowania na odciągach;
Od ręki dostępna jest siatka w kolorze białym. 
Inne kolory dostępne na zamówienie.

Wymiar siatki: 7,5x2,5 m, głębokość 200 cm (góra i dół);
Dostępne różne grubości i kolory siatek.
Oczko: 10x10 cm.



Akcesoria
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Siatka na piłki

Worek sportowy

Praktyczny worek na buty i strój 
sportowy.

Objętość: 9 litrów.
Wymiary: 36x44 cm.

Worek na piłki

Worek mieści 10-12 piłek rozm. 5.

Stoper

Funkcje:

- 1/100 sekund;
- odmierzanie czasu okrążeń;
- alarm.

Stoper

Funkcje:

- 1/100 sekund;
- odmierzanie czasu okrążeń;
- alarm.

Pompka do piłki

Pompka do piłki z igłą.

Opaska kapitańska

Dostępne kolory:

- żółty,
- czarny,
- biały.

Chorągiewki sędziowskie

W skład zestawu wchodzą 2 chorągiewki 
oraz futerał.

Gwizdek bezkulkowy
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Tablica przeznaczona na boiska i stadiony

Dane techniczne:
Wymiary: 200 x 100 x 8 cm.
Wielkość wyświetlaczy: 32 cm.
Kolor wyświetlaczy: czerwony.
Funkcja zegara czasu rzeczywistego / przy opcji sterowania 
bezprzewodowego /
Sterowanie bezprzewodowe z pilota lub przewodowe z pulpitu.
Dobra czytelność do 100 m.

Funkcje sportowe:
Wyświetlanie czasu gry w trybie START-STOP.
Programowanie dowolnego czasu gry / narastająco lub malejąco / w 
zakresie 1 do 99 min.
Wyświetlanie wyniku do 19.
Czas gry - minuty i sekundy.

Wymagane instalacje:
1. Gniazdo przy tablicy: zasilanie ~ 230 V.
2. Dla sterowania przewodowego: kabel YTKSY 3x2x0.5 tablica - pulpit.

Dostępne są różne wielkości i modele tablic na stadiony jak i na halę.

Tablica zmian zawodników profesjonalna

- dwustronna,
- wysokość liter: 23,5 cm (widoczność około 100 m),
- dioda LED-owa jasność 6000 cd/m2, żywotność ponad 2 miliony 
wyświetleń,
- kolorystyka: zielona i czerwona,
- miejsce na logo sponsora (45x8 cm),
- wbudowany akumulator (naładowany w 100% wystarcza na około 
150 wyświetleń),
- funkcja battery check,
- funkcja battery safe (auto wyłączenie przy dłuższej bezczynności),
- w zestawie z ładowarką,
- wymiary: 55 x 36 x 4 cm,
- waga: 3,25 kg,
- gwarancja 2 lata.
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YAKIMASPORT.PL
ul. Wał Miedzeszyński 466/B1
03-994 Warszawa

tel. +48 695 416 742, +48 534 444 530
mail: kontakt@yakimasport.pl

Nasz partner
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