
AFVALINZAMELING

Inzamelkorven en 
milieuboxen

4-wiel containers
kunststof en staal

Stalen (grootvolume-)
containers

2-wiel containers
kunststof en staal



2 Prijzen en voorraadaantallen staan vermeld op onze website www.engels.eu

AFVAL-
INZAMELING

MILIEUBOXEN

Milieubox deksels vertellen een duidelijk verhaal.

Voor het thuis veilig bewaren 
en aan de inzamelaar aanbie-
den van bijzonder afval dat niet 
thuishoort op de stort, zoals gif, 
chemicaliën batterijen en ge-
neesmiddelen.

Batterij- en medicijnenbewaar-
bakje.

Openen milieubox. Alleen de 
hand van een volwassene is 
groot genoeg.

art.nr. inhoud afmetingen (lxbxh) omschrijving

9-2055 30 ltr. 400 x 310 x 360 mm box onbedrukt

9-2055-04 2 ltr. 600 x 90 x 90 mm batterij en medicijnen  
opvangbakje

Hengsel vervaardigd van verzinkt staal 5 mm. met witte kunststof greep; 
wordt gemonteerd op de milieubox meegeleverd

Opdruk door middel van een verhit stempel op de voorzijde van de 
milieubox, bijvoorbeeld gemeentenaam en wapen

Zeefdruk op het deksel, bijvoorbeeld lijst met probleemstoffen, 
gebruiksaanwijzing, gemeentenaam en logo

Het deksel is bol (zodat er geen regenwater op blijft staan) en spat-
waterdicht. Alle hoeken zijn afgerond voor makkelijk reinigen. Het 
deksel is voorzien van 4 kinderveilige sluitingen (NEN-ISO 1740:1983). 
Het deksel is zelfs met handschoenen aan, in één handbeweging te 
openen. De box is gesloten stapelbaar en met open deksel in elkaar 
te nesten voor compacte opslag. De inhoud is 30 liter, de hoogte 
onder het deksel is voldoende voor literflessen. Dankzij ruime hand-
grepen is de box goed draagbaar, voor extra gebruiksgemak kan 
ook een hengsel gemonteerd worden.

Onze boxen zijn in veel Europese talen geleverd, zoals hier voor de 
Noorse gemeente Gjovik. 
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art.nr. omschrijving

PS-325-D scharnierdeksel

Wanneer iemand klein behuisd is, kan een recyclebak of -korf een 
beter alternatief zijn dan een minicontainer.  Alle uitvoeringen van 
onze inzamelbakken en -korven kunnen voorzien worden van dek-
sels. De inhoud blijft zo droog en papier waait niet over straat. 

art.nr. inhoud afmetingen lxbxh omschrijving

PS-325G-1.50 32,5 ltr. 490 x 300 x 385 mm dichte korf met inwerpopening

PS-325G.50 32,5 ltr. 490 x 300 x 385 mm dichte korf zonder  
inwerpopening

PS-325P-1.50 32,5 ltr. 490 x 300 x 385 mm geperforeerde korf met  
inwerpopening

PS-325P.50 32,5 ltr. 490 x 300 x 385 mm geperforeerde korf zonder 
inwerpopening

Inzamelkorven zijn leverbaar in vele kleuren, geperforeerd of geslo-
ten, met of zonder inwerpopening. 

Voor de verschillende afvalfracties hebben we bijbehorende stickers. 
Eigen sticker ontwerp is mogelijk.

Door hun rechte achterkanten staan ze strak tegen de wand.

Stapelbaar, voor toegang tot de inhoud en nestbaar voor efficiënt 
opbergen.

Art.nr. 90115-MODUUL

Huis-aan-huis inzameling in Hel-
mond, georganiseerd door lo-
kale verenigingen en clubs.

Scharnierdeksel, voor glas- en 
papierkorven. 

Gehard stalen hengsel met 
kunststof handvat, verzinkt én 
gelakt, op korf met open gre-
pen.

Optioneel: Korf met dichte 
handgrepen.

AFVAL-
INZAMELING

INZAMELKORVEN

art.nr. omschrijving

PS-325-100- stalen hengsel met  
kunststof handvat, onge-
monteerd
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Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Levertijd 1 à 2 weken. 
Leverbaar na overleg. 

Legenda

AFVAL-
INZAMELING

BERMBAKKEN & 
AFVALEMMERS

Inzamelbakken voor buitengebruik (bijnaam: bermbakken).

art.nr. inhoud afmetingen lxbxh omschrijving

RR44 44 ltr. 550 x 395 x 273 mm bermbak 44 ltr.

RR55 55 ltr. 550 x 395 x 325 mm bermbak 55 ltr.

RR55-D n.v.t. 550 x 425 mm druipwaterdicht deksel, klemt op bak

art.nr. inhoud afmetingen lxbxh omschrijving

2031 35 ltr. ø387 x 510 mm ronde afvalbak met beugel

2034 50 ltr. ø387 x 730 mm ronde afvalbak met beugel

2037 70 ltr. ø440 x 640 mm ronde afvalbak zonder beugel

2038 110 ltr. ø440 x 930 mm ronde afvalbak zonder beugel

Niet altijd is de oplossing een extra minicontainer, of een inza-
melkorf (bedoeld voor gebruik binnen, in schuur of garage). Waar 
de gebruiker klein behuisd is, kan een recyclebak in de achtertuin 
buiten blijven staan, en op inzameldagen naar de straat gedragen 
worden. Want wie rijdt er nu graag een afvalcontainer door zijn huis! 
Recyclebakken kennen miljoenen tevreden gebruikers in de V.S., UK, 
Frankrijk en België. Afmetingen zijn afgestemd op 2-wekelijks legen.

Inzamelkorven en -bakken kun-
nen op vele manieren worden 
gemarkeerd.

Zeefdruk op voorzijde (hier 
Den Bosch.

Hot stamp bedrukking op voor-
zijde (hier Edinburgh).

Goudfolie opdruk (hier London 
City).

Of polyethyleen stickers met 
full-colour bedrukking.

Klassieke vuilnisemmers uit gerecycled kunststof.
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AFVAL-
INZAMELING

INZAMELBAKKEN
& MGB 40

art.nr. omschrijving

MGB 
42.700

container op 2 wielen 
met draagbeugel en 
trek- en duwgreep

Eigenschappen: 
• Eenvoudig te tillen en te

verplaatsen
• Ronde gladde hoeken

voor snelle en grondige
lediging

• Blijft dicht bij omvallen
door vergrendeling in het
hengsel

• Met RFID chip-opname
conform EN 840 norm

• Lediging met KAM opna-
mesysteem van een inza-
melvoertuig, zie foto:

De rol-minicontainer is conform 
EN 840 en heeft alle voordelen 
van een 2-wiel MGB. Door het 
compacte formaat ook prima 
binnenshuis inzetbaar. Ideaal 
voor binnenstedelijk gebied.

Niet overal biedt de openbare ruimte plaats aan meerdere (mini-)
containers. Denk aan oude standscentra of wijken waar een vuilnis-
wagen lastig inzetbaar is. De stad Brussel gebruikt bijvoorbeeld tien-
duizenden 23 liter versies. Inzamelbakken bieden hier de elegante 
oplossing. Ook binnen nemen ze weinig ruimte in beslag en ze laten 
zich gemakkelijk aanbieden aan de inzamelaar. Bakken, hengsels en 
deksels zijn zwaar uitgevoerd en behoorlijk hufterproof.

art.nr. omschrijving

80178-5-
EMMER-6

emmer met kunststof 
hengsel, 5 liter

art.nr. omschrijving

80178-7-
EMMER-6

emmer met kunststof 
hengsel, 7 liter

art.nr. omschrijving

80178-23-
EMMER-6

emmer met kunststof 
hengsel, 23 liter

250 x 205 x 205 mm, 5 ltr 252 x 229 x 234 mm, 7 ltr

400 x 320 x 405 mm, 23 ltr

ø 480 x 430 x 535 mm, 42 ltr
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voorraadkleuren zie blokjes

Wij houden 10 kleurcombinaties en 7 maten 2-wiel containers op voorraad.

Deksels kunnen voorzien wor-
den van door lopend nummer 
en/of uw naam of (in reliëf) be-
drukt.

Rompen kunnen voorzien wor-
den van zeefdruk, sticker of 
hotstamp.

De verhoogde bodem zorgt voor grijpgemak in geval van opslag van 
spullen. Tevens is het mogelijk om de container in te korten.

445 x 530 x 940 mm,  80 ltr.

500
600
700

art.nr. omschrijving

MGB 80. MGB 2-wiel, 80 ltr.

445 x 530 x 940 mm,  60 ltr.

bodem

art.nr. omschrijving

MGB 60.700 MGB 2-wiel, 60 ltr.

bodem

Iedere container bestaat uit een HDPE (polyethyleen) romp en dek-
sel. Het deksel heeft 2 handgrepen om het openen eenvoudiger te 
maken. Iedere container voldoet aan de EN 840 norm. De containers 
worden uitsluitend geproduceerd van nieuw materiaal, zijn UV- en 
vorstbestendig en vrij van cadmium en andere zware metalen. 

Bij iedere (mini)container wordt standaard een verzinkte stalen as 
met 2 wielen en vol rubber banden Ø 200 mm (zwart) meegeleverd.
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480 x 550 x 940 mm,  120 ltr.

100
300
500
600
700
000

600 x 890 x 1100 mm, 360 ltr.580 x 740 x 1070 mm, 240 ltr.

480 x 720 x 1070 mm, 180 ltr.

Uw bedrijfs- of verenigingskleuren terug laten komen in uw afvalcon-
tainers is bij ons geen probleem. Rompen en deksels zijn in diverse 
kleuren uit voorraad leverbaar. 

480 x 550 x 1070 mm, 140 ltr.

De kleuren van de deksels van 
de afvalcontainers correspon-
deren met die van modules: 
voor maximale duidelijkheid 
samen met de stickers.

100
300
500
600
700
000

100
300
500
600
700
000

500
600
700

art.nr. omschrijving

MGB 240. MGB 2-wiel, 240 ltr.

Korting per halve pallet (8 stuks)

art.nr. omschrijving

MGB 360. MGB 2-wiel, 360 ltr.

Korting per halve pallet (8 stuks)

art.nr. omschrijving

MGB 140. MGB 2-wiel, 140 ltr.

art.nr. omschrijving

MGB 180. MGB 2-wiel, 180 ltr.

art.nr. omschrijving

MGB 120. MGB 2-wiel, 120 ltr.

Korting per halve pallet (8 stuks)

art.nr. omschrijving

MGB 2W-SW set streeploze wielen

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

Legenda

AFVAL-
INZAMELING

2-WIEL
CONTAINERS
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Vanwege multi-inzetbaarheid 
van de 2-wiel containers heb-
ben we voor deze productgroep 
in de loop van de jaren diverse 
speciale deksels ontwikkeld.
Denk hierbij aan containers die 
een speciale toepassing heb-
ben zoals inzameling van (ver-
trouwelijk) papier, petflessen, 
glas en/of blik.

art.nr. omschrijving

MGB 120 BL deksel met blikkenpers, geschikt voor MGB 120, rood of blauw

MGB 240 BL deksel met blikkenpers, geschikt voor MGB 240, rood of blauw

MGB 240-APG

MGB 240-APR

art.nr. omschrijving

MGB 240-APG deksel, blauw met papiersleuf, uitneembeveiliging en automatisch slot

MGB 240-APR deksel, blauw met papiersleuf met regenkap en automatisch slot

EN-7075067 deksel, blauw met geïntegreerde RVS brievenbus opening

deksel met glasrozet

EN-7075067

art.nr. omschrijving

MGB ROZET deksel met rozetopening

Voor veilig en efficiënt inzame-
len van glas, is een deksel met 
rozetopening uitermate ge-
schikt. De rubberen rozetflap-
pen aan de binnenkant van 
het deksel beschermen de ge-
bruiker tegen vieze geuren, ka-
potvallende glasscherven en 
ongedierte. Om het deksel af-
gesloten te houden is er in dit 
geval een slot bijgemonteerd.

Diverse dekseltypen voor vertrouwelijke papierinzameling. 

MGB 240 met standaard deksel

deksel met venster

Deksel met transparant kunst-
stof venster. Deze toepassing 
wordt ingezet bij douane op 
vliegvelden. 

Compacte afvalinzameling bespaart kosten in opslag en transport. 
Verminder de inhoud van uw container eenvoudig met de blikken-
pers. De werking is simpel, veilig en effectief! De pers is robuust en 
compleet van kunststof.

Onderstaande olietrechter hebben wij ontwikkeld voor de inzame-
ling van frituurvet (oorspronkelijk ontwikkeld voor Gran Canaria). De 
afgekoelde olie wordt bovenin de trechter van de container gego-
ten, een stop voorkomt het uitlopen van de olie als de container 
omvalt. De containers worden leeggezogen via een speciale stop. 
Het ingezamelde frituurvet wordt gerecycled en gebruikt voor het 
stoken van kassen, bijvoorbeeld in het Westland. 

AFVAL-
INZAMELING

SPECIALE DEKSELS

1. Open de hendel en 
plaats het blik op zijn 
zijde.

2. Breng de hendel omlaag en pers het blik 
ineen.

3. Breng de hendel 
omhoog, het blik valt 
in de container.
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art.nr. omschrijving

MGB-RING 80-S RVS schanierende klemring, geschikt voor MGB 2-wiel 80 ltr. 

MGB-RING 120-S RVS schanierende klemring, geschikt voor MGB 2-wiel 120 ltr.

MGB-RING 240-S RVS schanierende klemring, geschikt voor MGB 2-wiel  240 ltr.

MGB-RING 120 Aluminium klemring voor afvalzak in MGB 120

MGB-RING 240 Aluminium klemring voor afvalzak in MGB 240

art.nr. omschrijving

MGB-ZAK 60/80 N plastic zakken geschikt voor MGB 80 ltr. blauw (verpakt per 25 st.)

MGB-ZAK 120 plastic zakken geschikt voor MGB voor 120 ltr. blauw (verpakt per 100 st.)

MGB-ZAK 240 plastic zakken geschikt voor MGB voor 240 ltr. blauw (verpakt per 100 st.)

art.nr. omschrijving

BK240.5 (koffie)beker inzamelinterieur 
geschikt voor MGB 240

MGB zakken bundelen het afval en houden de container schoon. 

MGB zakken bundelen het afval en houden de container schoon. art.nr. omschrijving

MGB 04 folieklemring voor MGB 240

art.nr. omschrijving

V10204 houder voor 120 liter zakken, 500 x 530 x 980 mm, met stalen deksel

MGB-ZAK 120 plastic zakken 120 liter, blauw (verpakt per 100 st.)

Kleuren en varianten in overleg leverbaar, neem hiervoor contact op met onze verkopers. 

Plastic/folie weegt niet veel, 
maar wanneer u bekijkt om 
hoeveel volume het gaat, is het 
vaak een aanzienlijk deel van 
de hoeveelheid bedrijfsafval in 
de container. Door het plastic 
folie apart in te zamelen be-
spaart u op de kosten.

Door gebruik te maken van 
container interieurs kan men 
profiteren van de maximale 
container capaciteit. De in-
terieurs stimuleren recycling 
gewoonten, verhogen de func-
tionaliteit van de container en 
zorgen voor praktische afval-
stroom. 

scharnierende klemring

container afvalzakken

klemring voor folie afval

Omdat de bekers niet meer los 
in de container liggen, wordt 
het afvalvolume met 75% ver-
minderd. De container raakt 
minder snel vol en hoeft minder 
vaak geleegd te worden. 

(koffie)beker inzamelaarafvalzakhouders

AFVAL-
INZAMELING

AFVALZAKKEN 
& INTERIEURS

klemring
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Er zijn genoeg redenen te bedenken om te voorkomen dat (bedrijfs-)
afval in verkeerde handen terecht komt. Zorg dat uw containers 
niet worden gebruikt voor (chemische) afvaldumping en dat evt. 
gevaarlijke stoffen niet toegangelijk zijn voor derden. We hebben 
zowel standaard- als maatwerkoplossingen. Mocht u vragen heb-
ben dan staat ons verkoopteam klaar voor assistentie.

Om te zorgen dat niet iedereen 
bij de inhoud van uw container 
kan of om te zorgen dat de in-
houd veilig vervoerd kan wor-
den heeft Engels diverse oplos-
singen ontwikkeld.

MGB hangslot

art.nr. omschrijving

MGB HANGSLOT MGB geïntegreerd hangslot, staal

MGB KANTELSL-2W MGB geïntegreerd zwaartekrachtslot, uit kunststof en metaal

Uitsluiten van risico's met:
• Vertrouwelijke documenten
• Waardevolle goederen
• Ongewenste afvaldumping
• Veilig container transport
• Gevaarlijke stoffen
• Verzekeringseisen

Naast verzegelingen, zie vanaf 
pagina 267, kan men ook kie-
zen voor slot beveiliging voor 
de 2-wiel containers.

MGB zwaartekrachtslot

Bij MGB zwaartekrachtsloten wordt het deksel automatisch ontgren-
deld wanneer de MGB meer dan 90° wordt gekanteld. Wordt de 
container vervolgens weer neergezet, dan vergrendelt het deksel uit 
zichzelf.

art.nr. omschrijving

MGB AUTOSL MGB geïntegreerd automatisch slot, staal

Bij het automatische slot, opent de deksel van de container wanneer 
de container tijdens de KAM-opname tegen de vrachtwagen hangt. 
Door de druk tegen de pin schiet de deksel open. Voor het vullen van 
de container heeft de gebruiker toegang d.m.v. cilinderslot.

art.nr. omschrijving

MGB 3K-SLOT MGB gegalvaniseerd driekantslot, staal

90306-19-6099 driekantsleutel

Te openen met driekantsleutel. De metalen lip onder het deksel wordt 
hiermee ontgrendeld. Wanneer het deksel wordt gesloten vindt auto-
matische vergrendeling in het slot plaats.

MGB automatisch slot

MGB gegalvaniseerd driekantslot

Velen zijn zich niet bewust van 
de gevolgen van onbeveiligde 
containers. Containers staan 
vaak op onbeheerde terrei-
nen, welke makkelijk door het 
dievengilde kunnen worden 
betreden.

Afsluitbare 2-wiel containers 
worden vaak ingezet door 
apotheken, advocaten- en 
accountantskantoren, admi-
nistratiekantoren, reclamebu-
reaus, ziekenhuizen en scho-
len.

AFVAL-
INZAMELING

VEILIG AFSLUITEN 
 & SLOTEN 
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Gepersonaliseerde containers 
voor klant Van Gansewinkel.

Maatwerk
Wanneer onze standaard pro-
ducten niet volledig voldoen 
dan helpen wij u graag met 
het zoeken naar een oplossing. 
U realiseert met onze ervaren 
sales en montage afdeling al-
tijd een geslaagd (nieuw) pro-
duct.

Afvalcontainers waarbij de 
wanden deels zijn uitgefreesd 
en vervangen door transpa-
rante kunststof. Hierdoor is 
het afval goed zichtbaar. Deze 
container wordt ingezet bij de 
douane op vliegvelden.

art.nr. inhoud afmeting lxbxh omschrijving

MGB 240 UN 240 ltr. 580 x 740 x 1070 mm 2-wiel container UN keur 
gevaarlijke stoffen

MGB 360 UN 360 ltr. 600 x 890 x 1100 mm 2-wiel container UN keur 
gevaarlijke stoffen

MGB 660 UN 660 ltr. 1210 x 765 x 1210 mm 4-wiel container UN keur 
gevaarlijke stoffen

MGB 770 UN 770 ltr. 1371 x 779 x 1316 mm 4-wiel container UN keur 
gevaarlijke stoffen

UN gekeurde containers, toegelaten voor het vervoer van milieuge-
vaarlijke stoffen.

Bij inzameling van afval(stoffen) is het belangrijk te weten of de 
betreffende container/bak geschikt is. Denk bijvoorbeeld aan vaste 
gevaarlijke stoffen. Onze containers hebben met succes beproe-
vingen doorstaan, waardoor ze officieel toegelaten zijn voor het 
vervoeren van allerlei vaste gevaarlijke stoffen van klasse I en II, zoals 
bijvoorbeeld asbest of oliefilters. Standaard voorzien van opdruk en 
driekantslot (open/dicht of alleen dichte uitvoering).

Sluiting UN gekeurde container. Standaard opdruk UN gekeurde 
container.

Onze containers zijn gekeurd als “large packaging”. Deze nieuwe 
verpakkingsgroep is, al dan niet voorzien van binnenverpakkingen 
als dozen of zakken, bijvoorbeeld voorgeschreven voor het vervoer 
van milieugevaarlijke stoffen met kenmerk UN 3077. Wij adviseren u 
graag over wat wel en niet in onze bakken mag.

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

Legenda

AFVAL-
INZAMELING

GEVAARLIJK AFVAL 
& UN GEKEURD
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Container met boldeksel en inwerpopening met afdichtingsflap te-
gen reukhinder en insecten.

art.nr. omschrijving

MGB 240 BOL-2G 240 ltr. container met twee gaten, exclusief sticker

MGB 240 BOL-OV 240 ltr. container met ovaal gat, exclusief sticker

MGB 240 BOL-SL 240 ltr. container met sleuf, exclusief sticker

De afvalcontainers kunnen ook voorzien worden van een boldek-
sel en inwerpopening met afdichtingsflap tegen reukhinder en 
insecten. Op locaties zoals attractieparken en festivals ontstaat veel 
afval. Door gebruik te maken van kleurige containers met grappige 
gezichten, trekt u de aandacht van de (jeugdige) bezoekers en 
stimuleert u afvalscheiding.

De boldeksel containers zijn le-
verbaar met 3 type deksels en 
diverse stickers. 

Deksel met twee gaten.

Deksel met ovaal gat.

Deksel met sleuf.

Voorbeeld van verkrijgbare 
stickers, zie webshop voor 
meer voorbeelden.

art.nr. omschrijving

MGB 120 BOL-2G 120 ltr. container met sleuf, exclusief sticker

 MGB 120 BOL-OV 120 ltr. container met ovaal gat, exclusief sticker

 MGB 120 BOL-SL 120 ltr. container met twee gaten, exclusief sticker

500 x 580 x 1080 mm, 120 ltr.

600 x 740 x 1210 mm, 240 ltr.

AFVAL-
INZAMELING

BOLDEKSELS
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Met onze afneembare dek-
selopener Tretfix houdt u scho-
ne handen, blijft de container 
waterdicht en zet u hem aan 
de straat zonder opener.

Dekselopener.

Afneembaar koppelsysteem, ook te gebruiken om een container 
ARBO vriendelijk als driewieler te verrijden.

art.nr. omschrijving

MGB 20 containerlifter met koppelstang t.b.v. MGB 240

MGB 22 bevestigingsplaat containerfilter, vastgeschroefd

MGB 23 trekhaak, vastgeschroefd

vaste dekselopener 
t.b.v. MGB 120 of MGB 240

afneembare dekselopener 
t.b.v. MGB 240

2-wiel container koppelsysteem,
niet afneembaar

Koppelsysteem t.b.v. 240 ltr. 
container voor permanente 
bevestiging met zwenkwiel.

art.nr. omschrijving

MGB 19 beveiliging voor MGB 240 met 3-kant sleutel en beperkt inwerpvolume

art.nr. omschrijving

 EN-7075055 zwenkwiel, zwart  
ongemonteerd

EN-7075055-A zwenkwiel, grijs  
ongemonteerd

art.nr. omschrijving

 MGB 120.DO vaste dekselopener, 
ongemonteerd

MGB 240.DO vaste dekselopener, 
ongemonteerd

art.nr. omschrijving

EN-7075030 ongemonteerd, incl.  
bevestigingsmaterialen

AFVAL-
INZAMELING

METALEN
TOEBEHOREN
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Optioneel: diverse afsluitmo-
gelijkheden, zoals driekant-
slot, zwaartekrachtslot, etc.

Optioneel: glasrozetten, in-
werp-openingen voor papier 
en regenkappen.

Van onze 4-wielcontainers hou-
den we alle maten op voorraad 
in vijf kleuren. Hardlopers zijn 
de 770 en 1100 liter containers 
met lichtgrijze rompen en dek-
sels. 

Alle containers zijn TÜV ge-
keurd, geproduceerd met be-
hulp van nieuwe mallen en vol-
doen aan de laatste Europese 
normen. Engels garandeert 
kwaliteit!

1370 x 784 x 1215 mm, 660 ltr.

1371 x 779 x 1316 mm, 770 ltr.

kleurcombinaties tussen bak 
en deksel zijn geen probleem koppelsysteem op foto is optioneel

1370 x 1085 x 1315 mm, 1100 ltr.

kleurcombinaties tussen bak 
en deksel zijn geen probleem

100
200
300
500
600
700

100
300
500
600
700

100
300
500
600
700

art.nr. omschrijving

MGB 660. 4-wiel container met deksel

Korting per stapel (4 stuks)

art.nr. omschrijving

MGB 770. 4-wiel container met deksel

Korting per stapel (4 stuks)

art.nr. omschrijving

MGB 1000L. 4-wiel container met deksel, 1100 ltr.

Korting per stapel (4 stuks)

art.nr. omschrijving

MGB-KANTELSL-4W gemonteerd in 
deksel

Optioneel: extra inwerp-ope-
ning aan lange rompzijde.

AFVAL-
INZAMELING

4-WIEL
CONTAINERS
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Handgrepen op de kort zijde.

MGB 1000L Deksel in deksel. Let op: dit artikel is op aanvraag. Voor 
meer informatie neem contact op met onze afdeling Verkoop. 

Optioneel: Centrale rem. Al-
leen te ontgrendelen met 
driekantsleutel. Voorkomt joy-
riding.

Richtingvastzetters bieden be-
tere bestuurbaarheid en zijn 
verplicht in combinatie met 
een trekstangsysteem. Per con-
tainer zijn er twee nodig.

1370 x 1070 x 1465 mm, 1100 ltr. rond deksel

De 4-wiel afvalcontainers met een inhoud van 1100 liter hebben een 
deksel in deksel. Zowel de romp, het deksel als de klep van het dek-
sel zijn in diverse kleuren beschikbaar.

art.nr. omschrijving

021.000.147.019 richtingvastzetter

DID.1
DID.3
DID.5
DID.6
DID.7

500
600
700

1667 x 1145 x 1420 mm, 1700 ltr.

art.nr. omschrijving

MGB 1700. 4-wiel container met deksel in blauw, groen of grijs

art.nr. omschrijving

MGB 1100.7- container grijs, inwerp deksel geel, rood, blauw, groen of grijs

Optioneel: streeploze wielen.

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

Legenda

AFVAL-
INZAMELING

4-WIEL
CONTAINERS
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art.nr. omschrijving

EN-7073007 heftruckopname t.b.v. MGB 660/770/1000, gemonteerd

Let op: alleen in combinatie met verstevigingsplaten of trekstangsysteem

Met dezelfde heftruck waarmee u een treintje containers trekt, kunt u 
deze ook leegmaken.

art.nr. omschrijving

MGB 05 trekstangsysteem t.b.v. MGB 660/770,  
incl. richtingvastzetters en montage

MGB 28 trekstangsysteem t.b.v. de MGB 1000/1100,  
incl. richtingvastzetters en montage

Containers koppel je los door het naar beneden drukken van de trek-
stang. Snel en handig.

Onze 4-wiel koppelsystemen worden gemonteerd tussen de wielen 
en de bak. Dit biedt maximale trekkracht en laat de container intact.

Onze 4-wiel afvalcontainers kunnen we voorzien van koppelsyste-
men, zodat u ze achter een trekker als een treintje kunt meenemen. 
Door de containers als een trein te koppelen verzamelt u tot zes 
containers in één rit en bespaart u dus een hoop tijd.

Driekantslot op DIN adapter, 
alleen op MGB 1100.

Papier-inwerpkap voor 660, 
770 en 1000 ltr. containers.

Metalen brievenbus.

Vrijwel alle opties die u op onze 
2-wielcontainers kunt krijgen,
zijn ook beschikbaar voor de
4-wielcontainers.

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

Legenda

AFVAL-
INZAMELING

TOEBEHOREN
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art.nr. omschrijving

EN-7075106 pedaalopener voor 660 ltr. industrie uitvoering

EN-7075112 pedaalopener voor 770 ltr. industrie uitvoering

EN-7075119 pedaalopener voor 1000 ltr. industrie uitvoering

Let op: alleen in combinatie met verstevigingsplaten of trekstangsysteem

art.nr. omschrijving

EN-7075108 pedaalopener voor 660 ltr. ziekenhuis uitvoering

EN-7075110 pedaalopener voor 770 ltr. ziekenhuis uitvoering

EN-7075120 pedaalopener voor 1000 ltr. ziekenhuis uitvoering art.nr. omschrijving

EN-7071038-2 verstevigingsplaten t.b.v. 
MGB 660/770

EN-7071001-2 verstevigingsplaten t.b.v. 
MGB 1000/1100

art.nr. omschrijving

EN-7071016-2 set universele  
versterkingsprofielen

KUNSTSTOF
CONTAINERS 

METALEN 
ACCESSOIRES

Verstevigingsplaten dienen als 
versterking bij UN gekeurde 
containers. Onze voetpedalen 
en heftruckopnames worden 
eraan gemonteerd. 

Pedaalopener van industriële kwaliteit, slankpedaal met ronde hoe-
ken, niet in combinatie met heftruckopname.

Heavy-duty pedaalopener van staal passend in combinatie met hef-
truckopname.

Het comfortpakket bestaat uit 
een gasdrukveer, waardoor je 
het deksel gemakkelijk en ge-
ruisloos kunt openen en sluiten.

Verstevigingsprofielen worden 
gebruikt bij containertreintjes 
op ruw terrein.

art.nr. omschrijving

MGB-GASDV comfortpakket

AFVAL-
INZAMELING

TOEBEHOREN
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art. nr. inhoud afmetingen lxbxh omschrijving

NLD-015-1 1,5 ltr. 185 x 130 x 120 mm gecertificeerde naaldenbeker 

NLD-025-1 4,5 ltr. 185 x 130 x 200 mm gecertificeerde naaldenbeker 

NLD-035-1 3,5 ltr. 227 x 160 x 168 mm gecertificeerde naaldenbeker 

NLD-055-1 5,5 ltr. 227 x 160 x 270 mm gecertificeerde naaldenbeker 

NLD-075-1 7,5 ltr. 227 x 160 x 390 mm gecertificeerde naaldenbeker 

NLD-090-1 9 ltr. 185 x 130 x 645 mm gecertificeerde naaldenbeker 

Naaldenbekers zijn uitgerust met een innovatief tijdelijk vergrende-
lingsysteem: een enkele druk op een knop maakt een veilige ope-
ning en sluiting mogelijk. De vulcapaciteit is optimaal ten opzichte 
van het volume. De naaldenbekers zijn gefabriceerd, getest en 
gecertificeerd volgens BS7320:1990, NFX 30-500, UN-gekeurd voor 
vervoer van klinisch afval UN3291 volgens de laatste ADR/RID/IMDG 
specificaties.

AFVAL-
INZAMELING

ZORGSECTOR
NAALDENBEKERS

1. Steek het deksel in de rand van de naaldenbeker en druk de
clips in op het deksel te bevestigen.

2. Bevestig, indien nodig, de naaldenbeker m.b.v. het bevestigings-
koord in één van de twee mogelijke standen.

3. Duw op één van de drukknoppen om de klep te openen of te
sluiten.

4. Vergrendel de klep tijdelijk door druk uit te oefenen op de klep
ter hoogte van de sluitlip. Druk de sluitlip in om de klep weer te
openen.

5. Kies één van de voorzieningen, afhankelijk van het weg te
gooien instrument (spuiten, insulinepennen, injectienaalden etc)

6. Definitieve afsluiting: druk op alle 6 sluitzones, begin bij de ach-
terzijde van de klep, dan de voorzijde en daarna de zijkanten.

Eigenschappen: 
• Veilige tijdelijke én defini-

tieve vergrendeling
• Klep tweehandig te ope-

nen met behulp van druk-
knoppen

• Brede vulopening
• Universeel verwijderings-

systeem voor naalden
• Stabiel dankzij brede

bodem
• Eenvoudig en veilig te

vervoeren (integrale hand-
greep)

• Bevestigingskoord in PP
voor bevestiging aan hou-
der/beugel
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Engels ziekenhuisafvalvaten sluiten hermetisch af door middel van 
een kitrand en 11 drukpunten die het deksel voorgoed bevestigen 
aan het vat. De vaten hebben geïntegreerde ruime handvaten, ze 
zijn eenvoudig te tillen. Elk vat is standaard voorzien van een unieke 
barcode. Optioneel zijn ze leverbaar met inwerpopening. Zowel de 
vaten als de dozen zijn UN gekeurd tot een inhoud van 25 kilo.

art. nr. inhoud afmetingen lxbxh omschrijving

PP30JJ 30 ltr. 400 x 300 x 300 mm medical-vat standaard gladde deksel

PP50JJ 50 ltr. 400 x 350 x 500 mm medical-vat standaard gladde deksel

PP60JJ 60 ltr. 400 x 300 x 670 mm medical-vat standaard gladde deksel

Engels heeft een gepaten-
teerd deksel volgens de eisen 
van EN ISO 23907, waarbij het 
deksel scharnierend werkt en 
aan het vat blijft zitten. 

Ziekenhuisdozen zijn UN gekeurd tot een inhoud van 25 kg. Engels 
heeft verschillende typen afvaldozen in haar assortiment voor 
verschillende typen afvalstoffen. Bij grote aantallen is bedrukking 
mogelijk. Neem contact op met onze afdeling Verkoop voor meer 
informatie.

Ziekenhuisafval vraagt om een 
speciale behandeling t.o.v. re-
gulier afval. Opslag en vervoer  
daarvan brengen risico's met 
zich mee. Daarom heeft Engels 
een aparte productlijn voor de 
zorgsector.

art. nr. inhoud afmetingen lxbxh omschrijving

PO30JJ 30 ltr. 400 x 300 x 300 mm medical-vat deksel met inwerpopening

PO50JJ 50 ltr. 400 x 350 x 500 mm medical-vat deksel met inwerpopening

PO60JJ 60 ltr. 400 x 300 x 670 mm medical-vat deksel met inwerpopening

art.nr. omschrijving

CHARINOX standaard met voetpedaal, 
2 wielen, 500 x 400 x 950 mm

CHAR50 standaard met voetpedaal,
4 wielen, 570 x 390 x 850 mm

SUPPACA transportroller met 4 wielen,
350 x 300 x 150 mm

voor 30, 50 en 60 ltr vaten

CHARINOX

CHAR50

SUPPACA

AFVAL-
INZAMELING 

ZORGSECTOR
VATEN & DOZEN
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UN-gekeurde inzamel- en transportcontainers voor ziekenhuisafval.

Onze MGB 660 ZHA en MGB 770 ZHA zijn niet uitgerust met een uit-
loopstop, volgens de UN voorschriften, zodat bacteriën zich niet in 
de naden gaan nestelen. 

Onze versterkte, afsluitbare 240, 360, 660 en 770 liter containers zijn UN 
getest en goedgekeurd voor vervoer van ziekenhuisafval als com-
binatieverpakking met onze sterke, herkenbare afvalzakken (indien 
goed gesloten). Een belangrijke eis is dat uit een omgevallen contai-
ner geen vloeistof mag lopen. Het UN-verpakkingsvoorschrift schrijft 
daarom het gebruik van absorptiemiddelen voor (zie pagina 96) in 
geval van aanwezigheid van vloeistoffen in de containers!

art.nr. inhoud afmeting lxbxh omschrijving

MGB 240 
ZHA

240 ltr. 580 x 740 x 1079 mm 2-wielcontainer voor
ziekenhuisafval

MGB 360 
ZHA

360 ltr. 600 x 890 x 1100 mm 2-wielcontainer voor
ziekenhuisafval

MGB 660 
ZHA

660 ltr. 1210 x 765 x 1210 mm 4-wielcontainer voor
ziekenhuisafval

MGB 770 
ZHA

770 ltr. 1371 x 779 x 1316 mm 4-wielcontainer voor
ziekenhuisafval

ZAK 60 ZHA 60 ltr. n.v.t. PE-zak met opdruk ziekenhuis-
afval / UN3291 (per 200 st.)

Afvalzakken geschikt voor zie-
kenhuisafval.

De dekselopener houdt handen 
schoon. Hier met trekstang en 
streeploze wielen.

AFVAL-
INZAMELING

ZORGSECTOR

Afneembare stang eenvoudig 
te plaatsen aan bodemplaat.

Heftruck opname, voor snel 
vervoeren en eenvoudig leeg-
kiepen.

Afneembaar koppelsysteem 
om het vervoer van ADR goed-
gekeurde containers te verge-
makkelijken.

De 4-wiel containers zijn ge-
schikt voor het legen in een 
kantelinstallatie.

Bodemplaten, versteviging ten 
behoeve van UN-keur.



21tel. 040 - 26 29 222  contact@engels.eu  tel. 011 - 81 50 50  post@engels.eu

AFVAL-
INZAMELING

ZORGSECTOR

Onze afvalcontainers (zowel 2- als 4-wiel) kunnen we voorzien van 
koppelsystemen, zodat u ze achter een trekker als een treintje kunt 
meenemen. Dit is precies berekend, u rijdt met zes containers even 
makkelijk een parcours als met één.

Onze 4-wiel koppelsystemen worden gemonteerd tussen de wielen 
en de bak. Dit biedt maximale trekkracht en laat de container intact.

Standaard systeem: containers koppel je los door het naar beneden 
drukken van de trekstang. Snel en handig (Academisch Ziekenhuis 
Maastricht).

Kunststof grootvolumebak op streeploze wielen, duwstang voor ge-
controleerde sturing, ook te voorzien van verschillende maatwerk in-
terieurs.

Het intern transport van persluchtflessen naar de verschillende afde-
lingen is een dagelijkse handeling die niet geheel zonder risico is. De 
flessen worden op hun plaats gehouden door op maat gemaakte 
inserts. Per kar kunnen 18 persluchtflessen gestockeerd worden in 
drie verschillende diameters, behorend bij de gangbare perslucht-
flessen.

De rescue-kar is bijgevuld en 
verzegeld: geen verrassingen 
bij een volgend gebruik.

Staartverzegelingen zijn voor-
zien van een afscheurzone, 
waardoor de zegel eenvoudig 
verbroken wordt. Eenmaal af-
gebroken, kan de verzegeling 
niet meer gebruikt worden. De 
staartverzegelingen hebben 
een unieke nummering, waar-
door registratie mogelijk wordt 
en u weet wanneer iemand bij 
de inhoud is geweest.

Ook uw uitrusting is altijd com-
pleet en gecheckt voor u weer 
onderweg bent.

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

Legenda
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600 x 740 x 1070 mm
240 ltr.

ø 387 x 700 mm
50 ltr.

In sommige gevallen gaat de 
voorkeur uit naar stalen con-
tainers. Met name wanneer er 
sprake is van een zware be-
lasting en wanneer de contai-
ner brand- en vlamvertragend 
moet zijn. De stalen containers 
worden ook ingezet indien er 
wordt gewerkt met oplosmid-
delen die reageren met kunst-
stof zoals thinner of terpentine.

Fabricage
De stalen onderdelen waar-
uit de containers vervaardigd 
worden in matrijzen gevormd. 
Vervolgens worden de zijkan-
ten en de bodem aan elkaar 
gelast zodat de complete con-
tainer ontstaat. Nadat deze 
container compleet is samen-
gesteld wordt hij ontvet en ge-
beitst (in zoutzuur). Vervolgens 
in een heet zinkbad met een 
klein beetje aluminium com-
pleet verzinkt, zodat de stalen 
containers niet meer kunnen 
corroderen.

490 x 560 x 960 mm
120 ltr.

ø 387 x 510 mm
35 ltr.

art.nr. omschrijving

MGBS 120 stalen deksel, 2-wiel,  
KAM-opname

art.nr. omschrijving

MGBS 240 stalen deksel, 2-wiel,  
KAM-opname

art.nr. omschrijving

MGBS 35 met hengsel

art.nr. omschrijving

MGBS 50 met hengsel

Onze stalen containers zijn thermisch verzinkt en daardoor volledig 
beschermd tegen roest.  Stalen containers voldoen aan dezelfde EN-
norm als kunststof containers en hebben dezelfde inhoudsmaten.

AFVAL-
INZAMELING

STALEN
CONTAINERS

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

Legenda
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art.nr. omschrijving

ACS 770.09 stalen container met zwart kunststof deksel

ACS 770.00 stalen container met stalen deksel

art.nr. omschrijving

ACS 660.09 stalen container met zwart kunststof deksel

ACS 660.00 stalen container met stalen deksel

1370 x 780 x 1370 mm 
770 ltr.

1370 x 780 x 1245 mm 
660 ltr.

Voorzien van KAM- en DIN-op-
name.

Meerdere handgrepen voor  
eenvoudige en veilige ope-
ning en verplaatsing.

Verstevigde hoeken.

De op deze pagina getoonde 
stalen containers voldoen aan 
de EN840-2/5/6-norm. Voorzien 
van stalen of kunststof deksel 
en 4 zwarte zwenkwielen waar-
van 2 geremd. Enkele details 
ziet u op onderstaande foto's.

AFVAL-
INZAMELING

STALEN
CONTAINERS
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art.nr. omschrijving

ACS 1000.09 stalen container met zwart kunststof deksel

ACS 1000.00 stalen container met stalen deksel

1370 x 970 x 1430 mm 
1100 ltr.

1360 x 1070 x 1470 mm 
1100 ltr.

art.nr. omschrijving

MGBS 1100.000-KS 1100 ltr. stalen rond deksel,  
kindveilige sluiting, DIN opname

Voor speciale toepassingen 
kunnen wij de containers voor-
zien van zware wielen.

Onze 4-wiel afvalcontainers kunnen we voorzien van koppelsystemen, 
zodat u ze achter een trekker als treintje kunt meenemen. Hierdoor 
verzamelt u tot zes containers in één rit en bespaart u een hoop tijd.

De stalen 4-wielcontainers van 
660 liter, 770 liter, 1100 liter en 
1600 liter zijn zeer robuust uit-
gevoerd. Deze containers kun-
nen tegen een stootje en zijn 
brand- en vlamvertragend. Ze 
zijn eenvoudig te verplaatsen 
door de grote wielen en de 
handvatten die aan de contai-
ner gelast zijn. Door de rem op 
de wielen zijn de wielen snel 
en gemakkelijk te blokkeren, 
waardoor de container ook op 
schuine vlakken blijft staan. De 
romp van de containers is co-
nisch uitgevoerd en daardoor 
eenvoudig te ledigen.

Eenvoudig te verplaatsen en 
vast te zetten.

AFVAL-
INZAMELING

STALEN
CONTAINERS
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Optioneel: centrale rem.

Er is een scala aan opties 
beschik baar voor de 4-wiel-
containers, zoals trekstang-
systemen, een centrale rem, 
openklap beveiliging, diverse 
sloten en heavy duty wielen. Ze 
kunnen worden gelakt in een 
kleur naar keuze. De deksels 
kunnen worden geleverd in 
staal of kunststof.

Geesink opname.

DIN-opname.

Engels levert ook diverse gaascontainers, ideaal om uw voorraad 
visueel te houden. Gaascontainers voorkomen bovendien verstik-
king van kleding of verpakkingsmaterialen. 

1665 x 1074 x 640 mm 
2000 ltr.

art.nr. omschrijving

GAASCON 1232 2000 ltr. gaascontainer met Geesink opname

KAM-opname.

art.nr. omschrijving

MGBS 1600.000 1600 ltr. met 2-delig aluminium deksel, 
met Geesink-opname

1668 x 1120 x 1465 mm 
1600 ltr.

AFVAL-
INZAMELING

STALEN
CONTAINERS
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2500 liter container met stalen deksel.

Deksel blijft open staan door 
veermechanisme.

Dekselsluiting.

Lip voor hangslot (optie).

2250 x 1700 x 1460 mm
3000 ltr.

2250 x 3160 x 1600 mm
7000 ltr.

2250 x 1400 x 1260 mm
2500 ltr.

2250 x 2520 x 1460 mm
5000 ltr.

Voor grote volumes, geschikt voor de gebruikelijke DIN-opnames, 
hebben we ook stalen afvalcontainers. Deze zijn beschikbaar voor 
volumes van 2000 tot 5000 liter. Ook deze containers zijn thermisch 
verzinkt. De deksels kunnen worden geleverd in kunststof, staal of 
aluminium.

Ze staan op vier wielen, waarvan twee geremd met een centrale 
rem en richtingsvastzetters. Voor zware toepassingen zijn ook ‘heavy 
duty’ wielen leverbaar. 

Verder zijn diverse afsluitmogelijkheden beschikbaar, zoals driekant-
sloten, zwaartekrachtsloten en kinderveilige sloten. Deze containers 
kunnen ook met een trekstangsysteem worden geleverd.

De deksels zijn leverbaar met 
een unieke gepatenteerde 
sluiting. Hierbij kan het deksel 
eenvoudig met een hangslot 
worden afgesloten tegen on-
gewenst inwerpen van afval of 
als kinderveilige sluiting. Bij het 
legen zal het deksel echter toch 
openen dankzij een zwaarte-
krachtslot, zonder dat het hang-
slot verwijderd hoeft te worden.  

De metalen deksels zijn verder 
voorzien van gasdrukveren en 
arreteringen, zodat het deksel 
niet hard dichtklapt.

art.nr. omschrijving

REL 2500.000 gegalvaniseerde romp,
2 gegalvaniseerde 
veerdeksels

art.nr. omschrijving

REL 3000.000 gegalvaniseerde romp,
2 gegalvaniseerde 
veerdeksels

art.nr. omschrijving

REL 5000.000 gegalvaniseerde romp, 
4 gegalvaniseerde 
veerdeksels

art.nr. omschrijving

REL 7000.000 gegalvaniseerde romp, 
4 gegalvaniseerde 
veerdeksels

AFVAL-
INZAMELING

STAAL
GROOTVOLUME
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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.




