
ESD VEILIG

Magazijnbakken

Stapelbare transport- en 
opslagbakken

Accessoires
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ESD VEILIG

MAGAZIJN-
BAKKEN

Magazijn stapelbakken, vervaardigd van ESD veilige polypropyleen, 
in de kleur zwart. Uit voorraad leverbaar.

art.nr. afmeting past op ophangrails?

depofix 2 EL 500 x 300 x 200 mm nee

depofix 3 EL 350 x 200 x 200 mm nee

depofix 3Z EL 340 x 200 x 145 mm nee

depofix 4 EL 230 x 140 x 125 mm ja

depofix 5 EL 160 x 95 x 75 mm ja

depofix 6 EL 90 x 95 x 50 mm ja

EN-7201135 1000 mm bakkenrails

Alle bakken en koffers uit ons assortiment zijn in principe in ESD 
veilige uitvoering leverbaar, vaak uit voorraad. Onze ESD veilige 
bakken en koffers zijn antistatisch voor altijd. Steeds meer producten 
werken met behulp van gevoelige elektronica (denk aan auto's) en  
voorkomen van schade door elektrostatische elektriciteit is goedko-
per dan het laten repareren.

Schade aan een microproces-
sor door statische ontlading.

Zeker beschadiging die leidt 
tot uitval na enige tijd is kost-
baar: Garantie kost een veel-
voud van productie! Ons ESD 
veilig programma biedt u twee-
voudige zekerheid:

Mechanisch 
Producten worden door sterke 
bakken, schuim en/of interieurs 
beschermd tegen schade bij 
transport en opslag.

Elektrisch
Door het geleidend zijn van de 
gebruikte kunststof (oppervlak-
teweerstand 104 Ohm) krijgt de 
verpakking dezelfde spanning 
als de mens die de kunststof 
aanraakt en loopt er bij aan-
raking van componenten geen 
stroom door. Is de mens door 
een polsbandje zelf geaard en 
het werkblad waarop de ver-
pakking staat ook, dan hebben 
ze dezelfde potentiaal. Last but 
not least: geleidende kunststof 
wordt zelf niet statisch en trekt 
daarom geen stof aan. 

In een ESD veilige werkomgeving zijn niet alleen de bakken, maar ook 
de vloer, schoenen, werkplekken en wagens geleidend!

“ESD” staat voor “Electro Static 
Discharge” ofwel elektro sta-
tische ontlading. Hierbij zie je 
vaak een vonk, maar lang niet 
altijd. Iedere mens is statisch 
geladen. Dit kan schade aan 
elektronische componenten 
veroorzaken: verbindingen in 
microchips zijn vaak minder 
dan 0,001 mm dik en branden 
gemakkelijk (deels) door als ze 
onbeschermd worden aange-
raakt. 

Bakkenrail voor wandbevestiging
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Stellingbakken uit ESD veilige polypropyleen geven statische elektri-
citeit geen kans! 

art.nr. omschrijving

KB T93 EL verdeelschot 93 mm

KB T152 EL verdeelschot 152 mm

KB T186 EL verdeelschot 186 mm

KB ASP EL uittrek beveiliging

art.nr. afmetingen verdeelschotten

VKB 300-93 EL 300 x 93 x 83 mm max. 3

VKB 300-152 EL 300 x 152 x 83 mm max. 3

VKB 300-186 EL 300 x 186 x 83 mm max. 3

VKB 400-93 EL 400 x 93 x 83 mm max. 5

VKB 400-152 EL 400 x 152 x 83 mm max. 5

VKB 400-186 EL 400 x 186 x 83 mm max. 5

VKB 500-93 EL 500 x 93 x 83 mm max. 5

VKB 500-152 EL 500 x 152 x 83 mm max. 5

VKB 500-186 EL 500 x 186 x 83 mm max. 5

ESD VEILIG

MAGAZIJN-
BAKKEN EN  

SPOELHOUDERS

We leveren een totaalpakket, dus ook bijpassende verzinkte rekken. 

SMD spoelenhouder met vak-
verdeling (maatwerk).

SMD spoelenhouder passend 
op maat van de spoel. 

Vanaf enige aantallen zijn stel-
lingbakken ook in maatwerk 
mogelijk, voor bijv. SMD rails 
van 590 mm.

SMD productie.

Voor eigenlijk alle spoelen, die 
gebruikt worden in machines 
die PCB's (printplaten) assem-
bleren, leveren wij passende 
op maat gemaakte dragers.

VKB 300, VKB 400, VKB 500 serie

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Leverbaar na overleg. 

Legenda
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ESD VEILIG

EURONORM
BAKKEN - EL

E-line ESD bakken; sterk, stabiel en stapelbaar.

art.nr.. inhoud afmetingen gewicht positie greep

EN-2112-EL 2 ltr. 200 x 150 x 117 mm 0,2 kg grijprand

EN-3212-EL 5 ltr. 300 x 200 x 120 mm 0,3 kg grijprand

EN-3222-EL 9 ltr. 300 x 200 x 220 mm 0,7 kg schelpgreep op korte zijden

EN-4306-EL 6 ltr. 400 x 300 x 65 mm 0,5 kg schelpgreep op korte zijden

EN-4312-EL 10 ltr. 400 x 300 x 120 mm 0,8 kg schelpgreep op korte zijden

EN-4317-EL 15 ltr. 400 x 300 x 170 mm 0,8 kg schelpgreep op korte zijden

EN-4322-EL 20 ltr. 400 x 300 x 220 mm 1,2 kg schelpgreep op korte zijden

EN-4327-EL 25 ltr. 400 x 300 x 270 mm 1,3 kg schelpgreep op korte zijden

EN-4332-EL 30 ltr. 400 x 300 x 325 mm 1,7 kg schelpgreep op korte zijden

EN-6407-EL 14 ltr. 600 x 400 x 75 mm 1,2 kg schelpgreep op korte zijden

EN-6412-EL 20 ltr. 600 x 400 x 120 mm 1,6 kg schelpgreep op korte zijden

EN-6417-EL 30 ltr. 600 x 400 x 170 mm 1,5 kg schelpgreep op korte zijden

EN-6422-EL 40 ltr. 600 x 400 x 220 mm 2,3 kg schelpgreep op korte zijden

EN-6428-EL 53 ltr. 600 x 400 x 278 mm 2,7 kg schelpgreep op korte zijden

EN-6432-EL 60 ltr. 600 x 400 x 325 mm 2,7 kg schelpgreep op korte zijden

EN-6442-EL 90 ltr. 600 x 400 x 425 mm 3,5 kg schelpgreep op korte zijden

ESD veilige schuimplaten.

Elektrisch geleidende schuim 
waarin elektrische componen-
ten geprikt kunnen worden om 
het risico van elektro statische 
beschadiging uit te sluiten.

art.nr. voor in bak 
met afmeting

dikte

ELS 
4310 Z-

400 x 300 mm 10 mm

ELS 
4315 Z-

400 x 300 mm 15 mm

ELS 
4320 Z-

400 x 200 mm 20 mm

ELS 
6410 Z-

600 x 400 mm 10 mm

Elektrisch geleidende schuim-
platen worden geïmpregneerd 
nadat ze op maat gesneden 
zijn. In tegenstelling tot roze 
antistatisch schuim, verliezen 
onze geleidende schuimpla-
ten hun geleidbaarheid nooit. 
Ze zijn veerkrachtig en kunnen 
gebruikt worden voor buffer op 
de bodem van bakken en/of in 
deksels worden gekleefd.

Kijk in onze webshop voor 
meer maten en diktes.
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ESD VEILIG

KOFFERS EN 
KISTEN - EL

ESD veilige onderzetwagen 
met geleidende banden. 

ESD bakken voorzien van schelpgreep met scharnierend deksel en 
snapsluiting. Alle op de pagina hiernaast weergegeven afmetingen 
zijn in deze uitvoering binnen enkele dagen leverbaar.

ESD koffers met scharnierend deksel, scharnierversteviging en hand-
grepen. Meer informatie over onze koffers vindt u op pagina 124. 

art.nr.. inhoud afmetingen gewicht positie greep

ENS-3212-1L-EL  5 ltr. 300 x 200 x 133 mm 0,7 kg 1 greep op 1 lange zijde

ENS-4306-1L-EL 10 ltr. 400 x 300 x 80 mm 1,2 kg 1 greep op 1 lange zijde

ENS-4312-1L-EL 10 ltr. 400 x 300 x 133 mm 1,3 kg 1 greep op 1 lange zijde

ENS-4317-1L-EL 15 ltr. 400 x 300 x 183 mm 1,6 kg 1 greep op 1 lange zijde

ENS-4322-2L-EL 20 ltr. 400 x 300 x 233 mm 1,7 kg 2 grepen op de korte zijde

ENS-6412-1L-EL 20 ltr. 600 x 400 x 132 mm 2,4 kg 1 greep op 1 lange zijde

ENS-6417-1L-EL 30 ltr. 600 x 400 x 185 mm 2,7 kg 1 greep op 1 lange zijde

ENS-6422-2H-EL 40 ltr. 600 x 400 x 235 mm 3,6 kg 2 grepen op elke korte zijde

ENS-6432-2H-EL 60 ltr. 600 x 400 x 340 mm 3,7 kg 2 grepen op elke korte zijde

In de bovenstaande kisten en koffers passen standaard ESD inzet-
bakjes (zie pagina 150, plaats EL achter artikelnummer) of de prin-
trekken van de volgende pagina en schuiminterieurs.

Maatwerk gestanst antista-
tisch schuim interieur.

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Levertijd 1 à 2 weken. 
Leverbaar na overleg. 

Legenda
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Voor het hanteren van PCB's (printplaten) leveren we printrekken 
met afmetingen passend bij de binnenmaten van onze bakken. Ze 
bestaan uit elektro geleidende rasterplaten met sleuven van 2 of 3 
mm diep aan één of twee kanten, die vastgeschroefd worden tus-
sen 2 sleufprofielen.

De rasterplaat wordt vastge-
schroefd aan het 78 mm hoge 
sleufprofiel. 

Enkelzijdige Rasterplaten

sleuf 2 mm sleuf 3 mm voor maat bak /
rasterhoogte

lengte raster /
aantal sleuven

3-913 EL n.v.t. 200 / 95 mm 158 / 14

3-880 EL n.v.t. 300 / 95 mm 258 / 24

3-886 EL n.v.t. 300 / 190 mm 252 / 23

3-879 EL 3-879-133 EL 400 / 95 mm 252 / 33

3-883 EL 3-883-133 EL 400 / 190 mm 252 / 33

art.nr. buiten-
maat
bak

lengte 
alu
profiel

3-895 200 152

3-876 300 252

3-875 400 352

3-874 600 552

Dubbelzijdige Rasterplaten

3-936 EL n.v.t. 400 / 95 mm 352 / 33

n.v.t. 3-935-133 EL 400 /190 mm 352 / 33

n.v.t. 3-881-133 EL 600 /190 mm 550 / 52

ESD VEILIG

PCB HANDLING

Printrekken in ESD bakken maar ook los te gebruiken.
Printplaten op ESD veilige sta-
pelbare kegeltablet. (Afstand 
tussen tablets 56 mm.) De ke-
gelstructuur zorgt ervoor dat 
de printplaten makkelijk op te 
pakken zijn.

Blokrasterplaten met sleuven 
zodat de printplaten dicht bij 
elkaar in de houder geschoven 
kunnen worden.

Sleufprofiel

art.nr. omschrijving

3-952 EL ESD draagblad

art.nr. omschrijving

3-884 EL ESD insteekplaat

Voorbeeld van insteektops in ras-
terplaat.

352 x 252 x 15 mm
gewicht 0.4 kg

550 x 350 x 56 mm  
gewicht 0.9 kg
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ESD VEILIG

EXPLOSIE-
GEVAARLIJKE 

OMGEVINGEN

ESD veilige tonnen in omgeving 
met risico op stofexplosies.

Een groot deel van de produc-
ten in ons programma leveren 
wij ook in ESD veilige varianten.  
Voor meer informatie hierover 
kunt u contact opnemen met 
onze afdeling Verkoop. 

1200 x 800 x 155 mm
1200 x 1000 x 160 mm

Art.-Nr. . Gewicht Belastbaarheid (gelijkmatig verdeeld)

statisch dynamisch stelling

ZP-120815-1310EL 18 kg 4000 kg 2000 kg 1000 kg

ZP-121015-1310EL 22 kg 5000 kg 2500 kg 1250 kg

ESD is een bedreiging voor elektronica. Er zijn meer situaties waarin 
kunststof absoluut niet statisch geladen mag worden. Zo wordt ESD 
veilig kunststof ook toegepast in explosiegevaarlijke omgevingen.

Verschillende meermalige verpakkingen leveren wij ook in ESD veilige 
variant, zoals deze pallet met opzetwand en deksel.

Algemene gevarentekens:

Explosiegevaar Explosiegevaarlijke producten
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België
Engels Logistics NV

Schemkensstraat 15
B-3583 BERINGEN

Tel.: +32 (0)11 815 050
post@engels.eu
www.engelslogistics.be

Nederland
Engels Logistiek BV

Park Forum 1139
NL-5657 HK EINDHOVEN

Tel.: +31 (0)40 26 29 222
contact@engels.eu
www.engelslogistiek.nl

Alle Engels bedrijven heb-
ben een duidelijke focus 
op kwaliteit. We werken 
conform ISO 9001:2015 en 
14001:2015. Engels Logistiek 
is TÜV-nord gecertificeerd.

Vestigingen in Nederland, 
België, Frankrijk, Duitsland 
en Portugal.
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Vraag de complete catalogus aan via 
marketing@engels.eu, dan sturen we deze 
kosteloos op. 

400 Pagina’s waardevolle informatie m.b.t. opslag, 
logistiek en afvalinzameling.

Leer ons kennen!

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




