
Om grasschade in het 16 meter gebied te voorkomen, hebben wij 
een scharnierbaar stadiondoel ontwikkeld. Dit doel kan bijvoorbeeld 
naast de wedstrijddoelen worden gebruikt tijdens de warming-up voor 
keepers. Het doel kan worden op- en afgebouwd en neemt weinig 
ruimte in beslag zodat het doel gemakkelijk achter de boarding kan 
worden opgeborgen en het zicht van supporters niet wordt belemmerd. 
Afmetingen 732 x 244 cm, diepte boven is 80 cm en diepte onder is 200 
cm.

Scharnieren Veiligheidspal Draaggrepen



2 INSTRUCTIES SCHARNIERBAAR STADIONDOEL

Instructies voor het scharnierbare stadiondoel 

Het scharnierbare stadiondoel bestaat uit verschillende scharnieren zodat het doel makkelijk op- en afgebouwd kan worden en daardoor weinig ruimte in beslag neemt. Deze 

instructiehandleiding zorgt voor een veilig gebruik van het doel.

LET OP!

Het scharnierbare stadiondoel dient te worden opgebouwd volgens de stappen 1 t/m 7. Zorg er bij het op- en afbouwen van het stadiondoel voor dat de 

veiligheidsscharnieren worden geborgd en dat er geen vingers tussen de scharnieren komen. 

Instructies

• Het scharnierbare stadiondoel moet altijd door minimaal twee personen worden vervoerd en worden op- en afgebouwd. Wij adviseren echter om het doel met vier 

personen te verplaatsen. Omdat het doel is voorzien van poedercoating, adviseren wij u om het doel met zorg te verplaatsen / vervoeren.

• Het gebruiksklaar maken van het scharnierbaar stadiondoel verdient de nodige aandacht en daarom raden wij aan om het op-en afbouwen van het doel door dezelfde 

personen te laten uitvoeren. 

• Zorg ervoor dat er tijdens het op- en afbouwen geen vingers in of tussen de scharnieren komen (het gebruik van handschoenen is aan te raden).

• Gebruik altijd geschikt gereedschap om het veiligheidsmechanisme van de scharnieren te bedienen (zie bovenstaande foto’s). 

• Voor het borgen van de scharnieren dienen de veiligheidspallen te worden geborgd (zie onderstaande foto’s).

• Na gebruik moet het scharnierbaar trainingsdoel worden opgeslagen en beveiligd tegen onbevoegd gebruik.

Ingeklapt

Stap 3

Stap 6

Stap 1

Stap 4

Stap 7

Stap 2

Stap 5

Uitgeklapt
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Opbouw details scharnierbare stadiondoel
Onderstaand treft u de details voor het opbouwen van de scharnierbare stadiondoelen.

Draai de blindstop in de dwarslat tot aan de aanslag. Let bij de montage altijd op de veiligheid! De schuifpal moet vergrendeld zijn.

Draai nu de eerder geplaatste blindstop los tot aan de aanslag.

Leg de dwarslat voor het grondraam en schuif deze in elkaar.



4 OPBOUW DETAILS SCHARNIERBAAR STADIONDOEL

Breng de bovenste dwarslat in deze positie. Draai de adapters voor de netstangen in de twee uitsparingen van de dwarslat en 
de doelpaal.

Schuif de netbeugels over de geplaatste adapters en bevestig deze met de 
bijgeleverde inbus-schroeven.
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