
POTTEN, EMMERS, VATEN EN IBC'S

Potten en tonnetjes

(Wijdmond)vaten

IBC'sEmmers en 
kuipen
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Eigenschappen tonnetjes:
• Nestbaar.
• UN-X kenmerk voor trans-

port van vaste stoffen.
• Schroefdeksel.
• Waterdampdichte sluiting.
• Openen en sluiten met

slechts een kwartslag.
• Tamper evident voorziening

(slagpinverzegeling).
• Gladde binnenwand.

Verzegeling met slagpin.

Ook de tonnetjes uit deze serie zijn UN gekeurd voor verpakking van 
vaste stoffen. Ze worden vooral gebruikt in de voedingsmiddelen, 
chemie en farmacie branche. Om ongewenste toegang tot het pro-
duct te voorkomen is een slagpinverzegeling voorzien. Daarmee zijn 
de tonnetjes tamper evident.

Potten

art.nr. afm. mm. opening inhoud max. bruto totaal 
gewicht

4303-03-DS ø99 x H55,4 ø96,8 300 ml 0,4 kg

4305-03-DS ø99 x H82,4 ø96,8 500 ml 0,7 kg

4306-03-DS ø99 x H104,4 ø96,8 650 ml 0,9 kg

4310-03-DS ø99 x H157,4 ø96,8 1000 ml 1,3 kg

4315-03-DS ø119 x H161 ø116 1500 ml 2 kg

4320-03-DS ø119 x H236 ø116 2000 ml 2,6 kg

4325-03-DS ø119 x H266 ø116 2500 ml 3,3 kg

Hygiënische potten zijn voor-
zien van een schroefdeksel en 
een transparant binnendeksel. 
Het schroefdeksel is met een 
kwartslag te openen en te slui-
ten. De sluiting is waterdicht en 
de binnenwanden zijn volledig 
glad. 

De potten hebben een tamper 
evident voorziening en voldoen 
aan het UN-kenmerk voor vaste 
stoffen. Verpakkingseenheid is 
een doos van tien stuks.

Tonnetjes

art.nr. afm. mm. opening inhoud max. bruto totaal ge-
wicht

EM-4515-0 ø333 x H297 ø295 15 ltr. 30 kg

EM-4520-0 ø333 x H377 ø295 20 ltr. 30 kg

EM-4525-0 ø333 x H457 ø295 25 ltr. 30 kg

EM-4502-5
deksel blauw

ø333 x H15 - 15 - 25 ltr. -

Let op: Tonnetjes zijn exclusief deksel, deksel apart bestellen. 

transparant 
binnendeksel

POTTEN EN
TONNETJES

UN GEKEURD

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Leverbaar na overleg. 

Legenda
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ø374 x 570 mm, 40 ltr.
opening ø326 
max. bruto totaal  
gewicht 65 kg

ø374 x 770 mm, 60 ltr.
opening ø326 
max. bruto totaal  
gewicht 65 kg

ø374 x 408 mm, 30 ltr.
opening ø326 
max. bruto totaal  
gewicht 40 kg

ø374 x 660 mm, 50 ltr.
opening ø326 
max. bruto totaal  
gewicht 65 kg

Nestbare vaten met handgrepen van 30 t/m 60 liter. Ruimtebespa-
rend en ergonomisch in gebruik. 

art.nr. omschrijving

7800 lengte 225 mm, 
1000 per doos

Leg het deksel op het vat en 
draai het rechtsom stevig vast. 
Maak gebruik van gereed-
schap om het deksel nog eens 
30° te draaien. Daarna is het 
vat vloeistofdicht gesloten en is 
het UN-kenmerk geldig. 

Het deksel heeft een waterdich-
te sluiting en bevat een tamper 
evident voorziening voor een 
verzegelstrip.

Nestbare vaten met schroef-
deksel hebben net als de wijd-
mondvaten een UN-kenmerk 
(1H2) voor vaste stoffen en zijn 
geschikt voor het gebruik met 
levensmiddelen. Bijkomend 
voordeel is dat ze in lege toe-
stand minder plaats innemen 
doordat ze te nesten zijn. Mak-
kelijk mee te nemen vaten door 
de handgrepen.

pull-tight 
verzegelstrip

WIJDMOND-
VATEN

NESTBAAR
UN-1H2

art.nr. omschrijving

7230H nestbaar wijdmondvat, wit 
incl. blauw schroefdeksel

art.nr. omschrijving

7240H nestbaar wijdmondvat, wit 
incl. blauw schroefdeksel

art.nr. omschrijving

7250H nestbaar wijdmondvat, wit 
incl. blauw schroefdeksel

art.nr. omschrijving

7260H nestbaar wijdmondvat, wit 
incl. blauw schroefdeksel
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Technische informatie
• Alle vaten zijn geschikt voor

voedingsmiddelen.
• Afwijkende kleuren en uit-

voeringen zijn op aanvraag
verkrijgbaar.

• Alle vaten zijn verzegel-
baar.

• Maximum vultemperatuur
is 80°C.

• De inhoud moet tot 30°C
zijn afgekoeld voordat het
vat volledig gesloten en
gestapeld kan worden.

• Alle vaten zijn meermalig
lucht-, water- en water-
dampdicht afsluitbaar.

• UN gekeurd voor vaste en
pasteuze stoffen.

Wijdmondvaten

art.nr. afm. mm. opening inhoud max. bruto totaal gewicht

7003 ø198 x H171 ø136 3,6 ltr. 12 kg

7006 ø198 x H263 ø136 6 ltr. 20 kg

7010 ø274 x H238 ø204 10 ltr. 22 kg

7015 ø274 x H327 ø203 15 ltr. 22 kg

7020 ø274 x H417 ø203 20 ltr. 27 kg

7026 ø316 x H415 ø203 26 ltr. 33 kg

7042H* ø410 x H415 ø282 42 ltr. 51 kg

7055H* ø410 x H518 ø282 54 ltr. 66 kg

7068H* ø410 x H632 ø282 68 ltr. 81 kg

* vaten zijn voorzien van twee handgrepen

Superwijdmondvaten

art.nr. hoogte inhoud max. bruto totaal 
gewicht

6945 250 mm 17 ltr. 25 kg

6947 359 mm 26 ltr. 38 kg

6947H* 359 mm 26 ltr. 38 kg

6950 450 mm 34 ltr. 48 kg

6950H* 450 mm 34 ltr. 48 kg

6948 485 mm 39 ltr. 48 kg

* vaten zijn voorzien van twee handgrepen

Superwijdmondvaten extra groot

art.nr. hoogte inhoud max. bruto 
totaal gewicht

6942H* 502 mm 55 ltr. 69 kg

6943H* 579 mm 64 ltr. 81 kg

6944H* 685 mm 75 ltr. 81 kg

* vaten zijn voorzien van twee handgrepen

Wijdmondvaten zijn stabiel stapelbaar en 
palletiseerbaar, waardoor optimale veiligheid 
gerealiseerd wordt bij transport en opslag.

De wijdmondvaten zijn vervaardigd uit hoge-
dichtheid polyethyleen (HDPE), vrij van cad-
mium en andere zware metalen.

afm. vat ø338
afm. opening ø295

afm. vat ø410
afm. opening ø354

pull-tight 
verzegelstrip

WIJDMOND-  
VATEN

STANDAARD & 
EXTRA GROOT
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Cilinders hebben een groot volume tot 200 liter en zijn tot 2/3 nest-
baar, zodat ze ook weer eenvoudig uit elkaar kunnen. Cilinders zijn 
voorzien van handgrepen, maar zijn ook te tillen aan de brede 
bovenrand. Indien gewenst te voorzien van opleg- of klemdeksel. 
Geschikt voor de opslag en vervoer voor de voedingsindustrie.

CILINDERS

NESTBAAR

Klemdeksel voor cilinders.

Wijdmondvaten en cilinders in-
grediënten bakken.

ø420 x 445 mm, 40 ltr.  
gewicht 1,7 kg

ø510 x 530 mm, 75 ltr. 
gewicht  3,7 kg

ø515 x 733 mm, 110 ltr. 
gewicht  5,5 kg

ø534 
gewicht 0,9 kg

ø525
gewicht 0,9 kg

ø420 x 540 mm, 50 ltr. 
gewicht 2 kg

art.nr. omschrijving

CIL-4233-445-0 cilinder, wit

CIL-428-D-0 bijpassend oplegdek-
sel, wit

art.nr. omschrijving

CIL-4233-540-0 cilinder, wit

CIL-428-D-0 bijpassend oplegdek-
sel, wit

art.nr. omschrijving

CIL-5141-530-0 cilinder, wit

 CIL-525-DS-0 bijpassend oplegdek-
sel, wit

CIL-534-D-0 bijpassend klemdek-
sel, wit

art.nr. omschrijving

CIL-5143-733-0 cilinder, wit

 CIL-525-DS-0 bijpassend oplegdek-
sel, wit

CIL-534-D-0 bijpassend klemdek-
sel, wit

art.nr. omschrijving

 CIL-525-DS-0 oplegdeksel, wit

art.nr. omschrijving

 CIL-534-D-0 klemdeksel, wit
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Recht toe, recht aan emmers met/zonder deksel en hengsel. De witte 
emmers hieronder zijn geschikt voor levensmiddelen. 

EMMERS

art.nr. afm. mm. inhoud gewicht omschrijving

E015-0 ø280 x H320 15 ltr. 1 kg emmer met inhoudsmarkering, wit

E018-0 ø370 x H340 18 ltr. 1,1 kg emmer met inhoudsmarkering, wit

E021-0 ø380 x H340 21 ltr. 1,3 kg emmer met inhoudsmarkering, wit

emmers met hengsel, 
schenktuit en inhoudsmarkering

art.nr. omschrijving

E028-0 emmer, wit, 0,7 kg 

E028D-0 klemdeksel, 0,15 kg

Onderstaande afsluitbare em-
mers zijn geschikt voor levens-
middelen en bedoeld voor een-
malig gebruik.

art.nr. omschrijving

E005-0 emmer, wit, 0,18 kg

E005D-0 klemdeksel,  0,15 kg

ø221 x H220 mm 
inhoud 5,5 ltr. 

ø380 x H370 mm 
inhoud 28 ltr.  

Emmers in gebruik voor opslag 
en transport van gekookte en 
gepelde eieren.

klemdeksel

klemdeksel
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KUIPEN 

VOOR
VLOEISTOFFEN

Onderstaande witte kuipen zijn gemaakt van vorstbestendig levens-
middelenecht HDPE. Ze zijn toepasbaar in veel branches, zoals vis-
serij en bakkerij. 

art.nr. afm. mm. inhoud gewicht omschrijving

K065-0-3G ø550 x 425 65 ltr. 2,5 kg kuip met 3 handgrepen, wit

K075-0-3G ø600 x 475 75 ltr. 3,1 kg kuip met 3 handgrepen, wit

K160-0-3G ø700 x 545 160 ltr. 4,5 kg kuip met 3 handgrepen, wit

kuipen met 3 handgrepen

kuipen extra groot

art.nr. afm. mm. inhoud gewicht omschrijving

CIL-670H810-0 ø670 x H810 200 ltr. 5,7 kg kuip, extra groot, wit

CIL-760H890-0 ø760 x H890 300 ltr. 7,9 kg kuip, extra groot, wit

Bijpassende deksels

art.nr. omschrijving kg

CIL-670-D-0 oplegdeksel, ø670 1 kg

CIL-760-D-0 oplegdeksel, ø760 1,2 kg

Engels produceert zowel stan-
daard als maatwerk transport-
rollers voor vaten en cilinders 
afgestemd op uw specifieke 
vloer en kuip met inox of gegal-
vaniseerde wielen. Zie pagina 
86; Voorraad onderzetwagens.

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Leverbaar na overleg. 

Legenda

bijpassende kuip deksel

Deksel valt druipwater dicht 
over kuipen van 200 en 300 li-
ter. 

transportroller, achthoekig 
uit 15 m dik PE met 4 opstaande 
randen van 70 mm

art.nr. omschrijving
66001-CIL360-0 ø360 mm, 4 inox vorken 

+ PPcop zwenkwielen

66001-CIL410-0 ø410 mm, 4 inox vorken 
+ PPcop zwenkwielen

66001-CIL440-0 ø440 mm, 4 inox vorken 
+ PPcop zwenkwielen
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Vloeistofvaten zijn gemaakt uit 
HDPE en zijn resistent tegen de 
meeste chemische stoffen. Als 
u twijfels heeft, vraag ons dan
om advies.

Overige eigenschappen:
• Licht, geurloos en

geschikt als verpakking
voor vloeistoffen

• Lange levensduur en
roesten niet

• Voorziening voor een
etiket

• Eenvoudig te stapelen en
palletiseren

Hergebruiken is milieuvriende-
lijk en verkleint uw ecologische 
voetafdruk, maar is bovendien 
ook budgetvriendelijk. Zo kunt 
u tot 40% besparen bij het aan-
kopen van gerecycleerde ver-
pakkingen.

Engels heeft ook een uitge-
breid programma kunststof en 
stalen lekbakken. Zie pagina 
98 of neem een kijkje op onze 
website.

VATEN EN IBC'S
GERECONDITIO-

NEERD

VOOR
VLOEISTOFFEN

We leveren u graag nieuwe verpakkingen maar zijn ook de eerste 
om het hergebruik van vaten aan te bevelen. Dankzij het proces van 
reconditioneren kunnen gebruikte vloeistofvaten immers weer als 
nieuw worden ingezet. 

De gebruikte vloeistofvaten worden gespoeld en getest tot ze geur-
vrij en 100% gereinigd zijn. Dat zijn voorwaarden om ze een tweede 
leven te geven voor non-food toepassingen. Het type vat kan afwij-
ken van de vaten op de foto's hieronder (vraag om referentie). Op 
verzoek zijn ook nieuwe vaten, en vaten met UN-keur leverbaar.

Een IBC container (Intermediate Bulk Container) is een industriële 
verpakking met als grote voordeel meer volume inhoud per vierkan-
te meter. De vorm en afmetingen zijn afgestemd op standaard pal-
letmaten om de capaciteit zo volledig mogelijk te benutten. Effectief 
wordt hierdoor meer vloeistof per vierkante meter opgeslagen. IBC 
containers zijn uitgevoerd met een stalen framewerk in combinatie 
met een kunststof pallet. De vloeistofbak is gemaakt van wit HDPE. 
Aan de bovenzijde zit een vuldop van 150 mm (225 mm op verzoek)
en aan de onderzijde is een klepkraan bevestigd.

We houden IBC's in gereconditioneerde variant op voorraad (een-
maal gebruikt, gereinigd en voor hergebruik geschikt gemaakt).

1000 x 1200 x 1175 mm
inhoud 1055 ltr. 
gewicht 56 kg

90352-FLUB-FX-SP

IBC 1000-15-I-UN

art.nr. omschrijving

90297-SD 60-I gereconditioneerd vat

art.nr. omschrijving

90297-SD 220-I gereconditioneerd vat

art.nr. omschrijving

90352-FLUB-FX-SP IBC-container 

IBC 1000-15-I-UN IBC-container met UN keurmerk, gereconditio-

neerd (getoonde foto kan iets afwijken)

90352-FLUB-FX-SP

ø400 x L625mm, 60 ltr.
gereconditioneerd 
gewicht 6 kg

ø581 x L965 mm, 220 ltr.
gereconditioneerd
gewicht 22 kg



Eenvoudig te verplaatsen

Maakt vaten overbodig

Ideaal voor transport en 
opslag van vloeistoffen

MULTITANKS

HERBRUIKBARE
VLOEISTOF BULK-

CONTAINER

bespaar op retourtransport
ENGELS

voor een beter milieu
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Voordelen: 
• Palletvoeten, eenvoudig vervangbaar
• Water-, olie- en luchtdicht deksel met siliconen afsluitring
• Ruimtebesparend bij opslag en (retour)transport
• Beschermt inhoud tegen UV-licht
• Houder voor veiligheidspinnen als container leeg is
• Conische vorm voor nestbaarheid
• Stapelbaar (veilig te stapelen tot 3 hoog bij maximale vulling)
• Overdrukventiel met siliconen O-ring
• Uitloopkraan (optioneel)
• 100% vloeistoffendicht zonder liner
• Eenvoudig te vullen, legen en reinigen
• 3 geneste containers reduceren het volume met 80%
• Mogelijkheid tot steriel verpakken d.m.v. 400 liter aseptische zak
• Eenvoudig te verplaatsen met palletwagen of heftruck
• Verkrijgbaar in verschillende kleuren (op aanvraag):

Multitank is de eerste herbruikbare kunststof container (HDPE) met 
een inhoud van 420 liter speciaal ontworpen voor opslag en trans-
port van food (HACCP) en non-food bulk producten. Een innovatie 
op het gebied van vloeistof handling en opslag! 

Multitank is, als mix van pallet-
box en nestbaar vat, de ideale 
container voor vloeistoffen. Hij 
kan gebruikt worden voor bij-
voorbeeld olijven, pepers, wijn, 
olie, azijn, sappen, groenten, 
fruit, zuivelproducten, pulp, 
vlees, vis. Maar ook voor far-
maceutische producten of che-
micaliën. 

Multitank kan ingezet worden 
als duurzame vervanging van 
onder andere vaten, tonnen en 
IBC containers. 

Productspecificaties

art.nr. MC-420.73 Complete container, grijze romp met rood standaard deksel. Incl. 
22 veiligheidspinnen, rond sluitdeksel met siliconen afdichtingsrin-
gen en overdrukventiel, 4 inklikbare poten. 

Afmeting
buitenwerks
(incl. deksel)

bovenkant (lxbxh):
1000 x 800 x 958 mm
onderkant (lxb): 
800 x 600 mm 

Hoogte gestapeld dynamisch (2 hoog): 
1847 mm
statisch (3 hoog): 
2850 mm

Afmeting romp
(excl. deksel)

(lxbxh)
1000 x 800 x 935 mm 

Hoogte genest
(excl. deksel)

10 hoog: 2360 mm
11 hoog: 2520 mm

Afmeting binnen-
werks (excl. deksel)

(lxbxh)
963 x 763 x 778 mm

Deksels genest 37 hoog: 2384 mm
38 hoog: 2448 mm

Max. laadgewicht 453 kg

Gewicht 33 kg Dynamische belast-
baarheid in stapel

max. 900 kg

Inhoud 420 ltr. Statische belast-
baarheid in stapel

max. 1350 kg

Temperatuurrange -40 tot +60 °C Ruimte voor (retour)
label

op 4 zijden

Accessoires
Aanvullend bieden we extra 
accessoires, zoals aseptische 
zakken, roosters voor op de bo-
dem, sledes, wielen, kogelkra-
nen, ontluchtingsroosters voor 
in het deksel. Neem hiervoor 
contact op met onze afdeling 
Verkoop. 

RAL 9023 RAL 1003 RAL 6018RAL 5017 RAL 3020

Eenvoudig te verplaatsen, sta-
pelen en nesten.

Vloeistofdicht deksel 

met ronde vulopening

Veilig stapelbaarEenvoudig te reini-

gen door de glad-

de binnenkant

Het deksel dient als 

houder voor veilig-

heidspinnen als de 

container leeg is.

MULTITANKS 

HERBRUIKBARE
VLOEISTOF BULK-

CONTAINER
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MULTITANKS

HERBRUIKBARE
VLOEISTOF  

BULKCONTAINER

Deze gebruiksvriendelijke container is ontworpen voor gebruik in 
de foodindustrie maar is ook zeer goed inzetbaar in de chemie en 
farmacie. In de foodindustrie worden veel producten en vloeistof-
fen verpakt in kunststof of metalen vaten, palletboxen of kartonnen 
dozen met plastic liners. Vaak worden deze verpakkingen doorbe-
rekend in de productprijs omdat de kosten voor retourtransport te 
hoog zijn of men de moeite niet neemt om de vaten terug te sturen. 

Transportspecificaties en -voordelen

Volle containers Truck 20' Container 40' Container

Aantal multitanks 54 36 54

Netto gewicht 22.140 kg 14.760 kg 22.140 kg

Bruto gewicht 23.922 kg 15.948 kg 23.922 kg

Lege containers Truck 20' Container 40' Container

Aantal multitanks 324 120 248

Volume 132.840 ltr. 49.200 ltr. 101.680 ltr.

Ruimtebesparend en kostenbesparend
De Multitank container heeft naast bovengenoemde voordelen ook 
economische voordelen vergeleken met tonnen, vaten en IBC con-
tainers. Houten of plastic pallets zijn overbodig door de geïntegreer-
de palletbasis. Zakken of extra verpakkingsmaterialen zijn niet nodig. 
Doordat de lege containers nestbaar zijn, wordt de opslagruimte tot 
65% verminderd (in vergelijking met de opslag van kunststof tonnen). 

Als de containers gestapeld 
zijn is er nog steeds toegang 
tot de inhoud van de contai-
ner, zo kan de kwaliteit van het 
product snel en eenvoudig ge-
test worden. 54 geneste Multitanks op 4,8m².

Het opslaan van lege verpakkingsmaterialen. Multitanks nemen tot 
65% minder ruimte in beslag dan kunststof tonnen.
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MULTITANKS

ACCESSOIRES

art.nr. omschrijving

ML-420.3 deksel, rood

BD-420.7
romp, grijs

art.nr. omschrijving

RL-420.7 deksel, rond, grijs

art.nr. omschrijving

XP-420.0 fixeerpin tbv deksel, wit

art.nr. omschrijving

MN-420.0 rooster, drijft op inhoud 
en houdt bijv. de olijven 
onder de vloeistof

art.nr. omschrijving

RN-420.0 rond rooster tbv afdich-
ting van het rooster

art.nr. omschrijving

AV-420.7 overdrukventiel, wit

De componenten van Multitank tonen wij hieronder. Bij Multitank is 
ook een aseptische liner verkrijgbaar. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met onze afdeling Verkoop. Bekijk ook eens ons 
palletboxen programma (vanaf pagina 221).

Multitank is voordelig voor het 
milieu. Doordat de verpakking 
herbruikbaar is wordt de hoe-
veelheid afval sterk geredu-
ceerd. 

Ervan uitgaande dat kunststof 
vaten na gebruik nog éénmaal 
worden ingezet (bijv. voor bat-
terij recyclage of afvalinzame-
ling) en de Multitank na retour-
zending steeds weer opnieuw 
inzetbaar is, is de besparing op 
iedere 2 ritten 2 vaten. Zo'n 880 
kg plastic besparing. 

Het overdrukventiel voorkomt 
dat er in de bak een druk op-
bouwt. 

1000 x 800 mm
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TOEPASSINGEN 
IN DE BOUW EN 

INDUSTRIE

mortelkuip met draagbeugels
geschikt voor hanteren met kraan

Mortelkuipen, oftewel cement- 
of betonkuipen, beantwoorden 
aan de Europese normen voor 
Euro-steigerstellingen.

Door uw kuip te voorzien van 
een bedrukking van uw logo 
of bedrijfsnaam maakt u uw 
bedrijf zichtbaar en raakt u de 
kuip ook minder snel kwijt.

De zware uitvoering mortelkuip  
(art.nr. FMK200-X) is geschikt 
voor gebruik met de hijskraan. 

Kunststof kuipen en emmers zijn er met een inhoud variërend van 20 
tot 300 liter. Ze worden vaak gebruikt voor mortel, cement en beton.

art.nr. afmetingen inhoud gewicht omschrijving

FMK200-1 995 x 665 x 490 mm 200 ltr. 15.2 kg mortelkuip met draagbeugels

art.nr. afm. mm. inhoud gewicht

5022 650x400x180 40 ltr. 2,1 kg

5042 650x450x270 65 ltr. 3,6 kg

5062 750x460x320 90 ltr. 4 kg

mortelkuipwagen

art.nr. afmetingen gewicht omschrijving

FMKKAR 1660 x 850 x 815 mm  54 kg mortelkuip transportkar met 3 wielen, blauw

Nestbare (transport) bakken uit 
onverwoestbare soepele plas-
tic.

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

Legenda

art.nr. afm. mm. inhoud gewicht omschrijving

E020-9 ø380 x H280 20 ltr. 0,8 kg emmer met inhoudsmarkering, zwart

K030-9 ø440 x H300 30 ltr. 1,1 kg mortelkuip, zwart

K045-9 ø540 x H330 45 ltr. 1,9 kg mortelkuip, zwart

K065-9 ø600 x H370 65 ltr. 2,9 kg mortelkuip, zwart

emmer met hengsel mortelkuipen

Mortelkuipen; sterk en weerbestendig. Ideaal voor in de bouw.

We leveren ook speciale karren bij deze kuipen zodat 1 man 430 kg 
cement kan verrijden. 



www.engels.eu

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.

M
e

i 2
02

0 
- L

e
ve

rin
g

sp
ro

g
ra

m
m

a
 - 

W
ijz

ig
in

g
e

n 
vo

o
rb

e
ho

ud
e

n 

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.




