
237tel. 040 - 26 29 222  contact@engels.eu  tel. 011 - 81 50 50  post@engels.eu

Versie 1200 x 1000 x 1500 mm.

Afsluitbare versie voor nacht-
distributie in gebruik bij Medi-
amarkt.

Versie met trekstangsysteem.  
In gebruik bij Nedtrain voor het 
verlenen van  service aan per-
sonentreinen. Door de kunst-
stof heen is de inhoud te con-
troleren door RFID lezers.

Verlengde palletboxen, hier met 1680 en 2180 mm lengte, in donker-
grijze recycle uitvoering.

Op elkaar gelaste palletboxen. 1120 en 1315 mm hoogte.

Één van onze specialismes is het aanpassen van palletboxen. We 
voorzien ze van deksels en sloten, lassen ze aan en op elkaar tot gro-
tere hoogtes en lengtes en voorzien ze van uitneembare zijkanten.

art.nr. omschrijving afmeting

1091C4-TLXL op 4 poten met scharnierdeksel, grijs 1680 x 1000 x 760 mm

1091C3T-TLXL op 6 halve sleden met scharnierdeksel, grijs 1680 x 1000 x 780 mm

1091C3T-TLXXL op 3 sleden met scharnierdeksel, grijs 2180 x 1000 x 780 mm

art.nr. omschrijving afmeting

1089/CT6 XL op 2 sleden, 740 ltr. grijs 1200 x 800 x 1110 mm

1089/CT6 XXL op 2 sleden, 900 ltr. grijs 1200 x 800 x 1280 mm

1091/C3T XL op 3 sleden, 930 ltr. grijs 1200 x 1000 x 1110 mm

1091/C3T XXL op 3 sleden, 1100 ltr. grijs 1200 x 1000 x 1280 mm

Op elkaar gelast leveren wij 
onze palletboxen ook als ver-
rijdbare (voorraad)kasten,  bij-
voorbeeld bij nachtdistributie, 
waar stalen kastwagens te luid-
ruchtig zijn.

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Levertijd 1 à 2 weken. 
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Voor palletboxen ontwerpen en produceren we creatieve accessoi-
res, zodat ze veel breder ingezet kunnen worden dan waarvoor ze 
oorspronkelijk ontworpen zijn.

Montage van een oprijplaat in een opvouwbare palletbox. Op deze 
manier kan een kopieerapparaat gemakkelijk in de transportunit ge-
reden worden.

Palletbox voor gebruik in de landbouwsector. De palletbox wordt ge-
bruikt voor het wassen van radijzen. Om het legen te vergemakkelij-
ken, is een klep van roestvrij staal aan de zijkant geplaatst.

In deze palletbox worden papierresten in een drukkerij verzameld. De 
vuilniswagen kan de bak direct legen dankzij de DIN-adapters.

art.nr. omschrijving

EN-7075045 set van 2 stalen DIN adapters t.b.v. 1200 x 1000 mm palletboxen

Cleanroom palletbox met 
scharnierend deksel voorzien 
van gasdrukveren en elec-
tronisch slot en trekstangsy-
steem. Geleverd aan Klinikum 
Kassel.

Cleanroom palletboxen. Op 
alle zijkanten en de onderkant 
zijn panelen gelast, zodat het 
geheel goed te reinigen is, ook 
handmatig.

Deksel t.b.v. cleanroom pallet-
boxen, geheel glad uitgevoerd:

art.nr. omschrijving

1090C4-CLEAN cleanroom palletbox 
1200 x 800 x 580 mm

1089C4-CLEAN cleanroom palletbox 
1200 x 800 x 780 mm

art.nr. omschrijving

210-14709 oplegdeksel, zwart 

1200 x 800 mm 
gewicht 5.5 kg 




