
BOVENGRONDSE
CONTAINERS

afvalinzameling, ruimer en fraaier

Stalen afvalcontainer: 
Aero

E-line: Casino

Aero met 30% ondergronds

ENGELS
voor een beter milieu
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De	 bovengrondse	 afvalcontainer	 model	 Aero	 is	 geschikt	 voor	 alle	
reguliere	 fracties,	 zoals	glas,	papier,	 textiel,	PMD,	kunststof,	 restafval	
en	 drankkartons.	 De	 opslagcapaciteit	 is	 3250	 liter.	 De	 container	
laat	zich	makkelijk	verplaatsen	en	 is	dus	snel	overal	 inzetbaar.	Met	
panelen	voorzien	van	poedercoating	leverbaar	in	iedere	kleur,	is	de	
afvalcontainer	 altijd	 in	 te	 passen	 in	 het	 straatbeeld.	 De	 coating	 is	
hoogwaardig	en	bestand	tegen	(extreme)	weersomstandigheden.

Het strakke design van de 
stalen Aero afvalcontainer 
is geheel in eigen beheer  
ontwikkeld. Van conceptueel 
ontwerp en technische uitwer-
king in Eindhoven tot en met de 
productie in Selmsdorf heeft  
Engels alles in eigen hand. 

De container kan voorzien 
worden van tekstplaten van  
betreffende fractie.

Voordelen: 
•	 Modulair	opgebouwd
•	 Eenvoudig	te	plaatsen
•	 Ingraven	is	niet	nodig
•	 Aan	te	passen	aan	klantwensen
•	 Verfraaiing	van	het	straatbeeld
•	 Alle	courante	opnamesystemen	beschikbaar

Diep de grond ingaan is niet  
altijd gewenst door: 

•	De	 kostprijs:	 het	 leveren	 en	
plaatsen van betonputten, 
zeker bij een hoge grond-
waterspiegel, kost vaak meer 
dan de afvalcontainers zelf.

•	De	 uitvoerbaarheid:	 steden	
hebben veel ondergrondse 
infrastructuur. Waterleidin-
gen, gasbuizen, elektriciteit- 
en datakabels, riolen en tun-
nels maken het graven van 
putten van 2,5 meter diep 
vaak moeilijk. 

Voor.

Na.

Een in eigen beheer ontwikkelde bovengrondse afvalcontainer.

AERO

VOORDELEN
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De	containers	worden	gemaakt	uit	verzinkt	plaatstaal	en	aluminium,	
de	zijwanden	en	panelen	zijn	uit	één	plaatdeel	vervaardigd,	wat	de	
container	extra	stevig	maakt.	De	thermisch	verzinkte	bodemkleppen	
(onderlossend)	 zijn	 zo	 geconstrueerd	 dat	 glas	 en	 restvloeistoffen	
worden	opgevangen	in	de	klep,	waardoor	een	schone	standplaats	
gegarandeerd	wordt.

Enkele haak opnamesysteem. Dubbele haak opnamesysteem.

Driehaaks opnamesysteem. Kinshofer opnamesysteem.

Opnamesystemen
De	 Aero	 kan	 worden	 geleverd	 met	 een	 enkele,	 dubbele,		
driehaaks	 of	 Kinshofer	 opnamesysteem.	 Bij	 de	 dubbele,	 driehaaks	
of	Kinshoferopname	worden	de	bodemkleppen	tijdens	de	lediging	
door	een	ketting	en	staalkabelsysteem	gecontroleerd	geopend	en	
gesloten.

Bodemklepvarianten

De openingen voor de glas en/of papier inworpen zijn strak  
afgewerkt met een kunststof of RVS inwerpopening met rubber of  
RVS klep. Dubbele klep (standaard), 

dubbele haak, driehaaks en 
Kinshofer principe

Enkele klep, enkele haak  
principe.

3 kleppen, driehaaksprincipe.

AERO

OPBOUW
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Het design van de Aero is zo gemaakt dat voor elke fractie de 
uitstraling van de containers gelijk is, alleen het inwerpdeel wordt 
aangepast. De zijpanelen en het frame zijn in afzonderlijke kleuren 
verkrijgbaar. Door deze kleurvariatie is de container aan de fractie 
aan te passen, of opvallend te poedercoaten of juist onopvallend 
daar waar dit nodig is. 

Aero’s met klep voor de ge-
meente Valkenswaard.

Toegangscontrole en DifTar 
De Aero kan geleverd worden 
met toegangscontrole, zodat 
alleen gebruikers met toe-
gangspas, zoals bewoners, de 
afvalvoorziening kunnen ge-
bruiken. Meer informatie vindt 
u in het hoofdstuk Dienstverle-
ning, vanaf pagina 369.

Ook DifTar (gedifferentieerde 
Tarieven) is mogelijk. Door mid-
del van een chip wordt gere-
gistreerd hoeveel afval wordt 
aangeboden. Hoe meer afval, 
hoe hoger de afvalstoffen-
heffing. Dit stimuleert betere  
afvalscheiding.

Uitgebreidere informatie over 
DifTar vindt u op pagina 372.

AERO

INWERPDELEN

art.nr. omschrijving

SP-4205014 Aero met Kinshofer  
opname, 80 ltr. trom-
mel.

art.nr. omschrijving

SP-4205011 Aero met Kinshofer 
opname, met papier-
fractie.

art.nr. omschrijving

SP-4205010 Aero met driehaaks  
opname, 3 fracties 
Voor het scheiden van 
glas.

art.nr. omschrijving

SP-4205016 
met slot

Aero met driehaaks  
opname, 2 inwerpklep-
pen (ø 600 mm) met 
slot.

SP-4205017 
zonder slot

Aero met driehaaks  
opname, 2 inwerp-
kleppen (ø 600 mm) 
zonder slot.

Leverbaar na overleg. 
Legenda

Aero’s met 1- haak opnamesysteem en 80 liter trommel voor Regio-
nale Afvalstoffendienst (RAD) Hoeksche Waard
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De openingen voor de glas- 
en/of papierinworpen zijn 
strak afgewerkt met een kunst-
stof of RVS inwerpopening met 
rubber of RVS klepje. 

Enkele Aero’s wachtend op uitlevering op onze productie-faciliteit  
in Selmsdorf.

Aero met papierklep.

Engels plaatste 28 Aero’s bij 
verschillende sluizen, bedoeld 
voor het afval van binnensche-
pen. De Aero’s zijn voorzien 
van toegangscontrole, zodat 
“de vervuiler betaalt”.

AERO

BASISUITVOERING	

art.nr. omschrijving

SP-4205020 basisuitvoering	met	enkele	haak	opnamesysteem,	2	inwerpkleppen	
(ø	600	mm)	met	slot,	3,3m³	inhoud,	1	bodemklep	met	aantiksysteem.

Aero met enkele haakopname.

Voor	meer	informatie	en	mogelijkheden	voor	uw	specifieke	situatie	
kunt	u	contact	opnemen	met	onze	afdeling	Verkoop.	Zij	adviseren	
u	graag	over	uw	huidige	en	toekomstige	mogelijkheden	op	gebied	
van	opnamesystemen,	inwerpkleppen	en	Diftar-mogelijkheden	voor	
uw	specifieke	situatie.		
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Kenmerken Aero met verdiepte ligging: 
•	Het	volume	en	de	vulgraad	zijn	significant	groter,	namelijk	35%	

(1100	liter	extra).	
•	Plaatsing	gebeurt	in	een	grondbak.	Dit	betekent	dat	de	container	

niet	kan	gaan	‘zwerven’.	Er	moet	voor	de	plaatsing	wel	gegraven	
worden.	De	diepte	is	echter	beperkt,	zodat	er	geen	rekening		
gehouden	hoeft	te	worden	met	kabels	en	leidingen.	

Bodemklepvarianten:

Dubbele haak, driehaaks of  
Kinshofer opnamesysteem.

Enkele haak opnamesysteem.

Aero met verdiepte plaatsing.De semi-Aero wordt geplaatst 
in een grondbak waardoor 
de container niet kan gaan  
zwerven. 

De	 Aero	 kan	 ook	 worden	 geleverd	 in	 een	 semi-ondergrondse		
variant.	

De grondbak is van onder 
open,  zodat er geen water in 
blijft staan.

Een profiel dicht de kier tus-
sen grondbak en container af,  
zodat er geen zand of  
bladeren in kunnen waaien.

AERO

MET	VERDIEPTE
LIGGING

Grotere inhoud door extra  
volume onder de grond.



Wij leveren een uitgebreid assortiment van producten in dienst 
van logistiek en een schoner milieu, zoals kunststof magazijn- en 
transportbakken, pallets, palletboxen, lekbakken, afvalbakken en 
containers uit kunststof of staal. Een derde van door ons geleverde 
verpakkingen bestaat uit in opdracht van de klant ontworpen, ge-
produceerd en samengesteld maatwerk.

Aanvullend produceren wij verschillende typen stalen afvalcontain-
ers, met name persen, gericht op intelligente inzameling van afval. 
Dankzij zelf ontwikkelde software en elektronica voor containerman-
agement is onze groep klaar voor de moderne afvalinzameling.
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www.engels.eu

België
Engels Logistics NV

Industriezone 
Ravenshout 8212
Schemkensstraat 15
B-3583  BERINGEN

Tel.: +32 (0)11 815 050
Fax: +32 (0)11 815 060
E-mail: post@engels.eu
www.engelslogistics.be

Nederland
Engels Logistiek BV

Industrieterrein 
Kapelbeemd
Boven Zijde 9
NL-5626 EB  EINDHOVEN

Tel.: +31 (0)40 26 29 222
Fax: +31 (0)40 26 29 200
E-mail: contact@engels.eu
www.engelslogistiek.nl

Engels Logistiek BV en Engels 
Logistics NV maken deel uit van 
de Engels Group NV, een fami-
liebedrijf  opgericht in 1960 dat 
aanstuurt op een stabiele groei 
van generatie op generatie.   

Het onderhouden van een      
warme relatie met onze klanten 
en het creëren van een fami-
liaire werkomgeving voor ons 
personeel zijn de leidende 
“zachte” waarden binnen En-
gels. Deze verplichten ons be-
trouwbaar te zijn, verrassend 
uit de hoek te komen en het 
beste te bieden in plaats van 
“me too” producten. De relatie 
met onze klanten, leveranciers 
en personeel is ons echte ka-
pitaal. Facts & Figures: www.
engelsgroup.com

Met vestigingen in Nederland, 
België, Frankrijk, Duitsland en 
Portugal.

Onze Group heeft een duidelijke focus op kwaliteit. 
Alle betrokken afdelingen werken in de dagelijkse 
praktijk met een kwaliteit waarborgingsysteem. 
Engels Logistiek BV is ISO 9001:2015 en 14001:2015 
gecertificeerd door TÜV.

MAGAZIJNBAKKEN, STELLINGEN, 
WAGENS EN LEKBAKKEN

BAKKEN, PALLETS EN 
PALLETBOXEN

AFVALBAKKEN, 2- EN 
4-WIEL CONTAINERS

(ONDERGRONDSE)
AFVALCONTAINERS




