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INSECTENTEELT

Krekelbakken en
legbakken

Palletboxen voor 
kweek en opslag

Palletboxen voor black
soldier flies

Rekken met bakken 
voor meelwormen
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INSECTENTEELT
Engels heeft jarenlange ervaring in het bewerken 
van kunststof en staal. Met verschillende productie- 
technieken en bewerkingen kunnen uw specifieke 
wensen gerealiseerd worden.
Productietechnieken en bewerkingen die Engels 
toepast:

• Kunststof lassen
• Producten uit kunststof plaatmateriaal
• Spuitgieten
• Rotatievormen
• Vacuümvormen
• Samengestelde verpakkingen
• Metaalbewerking
• Bedrukkingen

Engels is dé specialist op het 
gebied van standaard en maat-
werk producten in dienst van 
logistiek en milieu. Standaard 
producten zijn meestal op voor-
raad en kunnen direct geleverd 
worden uit de ruime magazijnen 
in Eindhoven en Beringen.

Engels denkt graag mee met 
haar klanten om de beste oplos- 
singen te kunnen produceren. 
Vanaf enkele stuks kan Engels 
maatwerk oplossingen leveren. 
Dit kan variëren van kleine aan-
passingen tot een product dat 
volledig naar wens gemaakt is.

Van idee tot nieuw product.

De onderkant van de 
bak wordt m.b.v. een mal 
uitgefreesd.

Daarna worden de 
scherpe randjes van de 
bodem afgebraamd. 

Vervolgens worden er 
hellende loopvlakken 
voor de krekels in de bak 
gehecht en gelast.

Uit de vliegendeksel zijn 
twee rechthoeken ge-
freesd, waarover het 
gaas gelijmd wordt.

Een aantal voorbeelden wat Engels voor de in-
sectenteelt heeft gemaakt:
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INSECTENTEELT

WORMENDe voordelen van  kunststof ten opzichte van hout:

• De kunststof bakken wegen veel minder.
• Waar de houten bakken nauwelijks door 

één persoon te hanteren zijn, kun je de 
kunststof bak makkelijk draaien of ver-
plaatsen.

• Kunststof is naast licht, ook glad, dus geen 
splinters en eenvoudig te reinigen (hygië-
nisch).

• Geen mogelijkheid voor bacteriën.
• Kunststof is meerdere malen te gebruiken 

en blijft langer in haar oorspronkelijke 
vorm.

• De lichte bakken zijn makkelijk en stabiel 
stapelbaar.

Nederlandse en Belgische wor-
men gaan de hele wereld over.
Engels heeft kunststof kweek-
bakken van 115 liter ontwikkeld, 
die de houten bakken vervan-
gen.

Na enkele maanden kreeg 
Engels een terugkoppeling van 
haar klant; de wormen voelen 
zich blijkbaar veel beter in de 
witte kunststof bakken, ze ver-
menigvuldigen zich sneller en 
ontsnappen niet meer.

Kunststof verslaat hout, ook bij de insectenteelt. 
Het was heel gebruikelijk dat er houten bakken 
werden gebruikt bij insectenteelt. Tot de voordelen 
van kunststof bakken ontdekt werden.

De werkwijze en materialen van de klant hoefden 
niet aangepast te worden, aangezien de kunststof 
bakken een exacte kopie zijn van de bestaande 
houten bakken.

De stapelbare kunststof bak met afmetingen: 1200 x 
900 x 250 mm is dubbelwandig, zeer duurzaam en 
licht van gewicht.

De poten van de bak hebben 
ronde nokken waardoor de 
bakken makkelijk en stabiel 
stapelen (kaarsrecht, tot wel 5 
meter hoog).
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INSECTENTEELT

KREKELS

Vervolgens worden de E-line bakken omgekeerd 
in grote palletboxen met rasters, waarin de krekels 
worden bewaard tot verzending. 

In deze palletbox krijgen de 
krekels voer en water. Ze ver-
blijven hier 37 dagen, totdat ze 
volwassen zijn. De klant geeft 
aan dat de krekels gelukkig zijn 
in de palletboxen van Engels en 
niet de behoefte hebben om 
eruit te springen.

Engels ontwikkelde samen met een toonaan-
gevende krekelkwekerij, vacuümgevormde twee- 
delige legbakken. Deze bestaan uit een gesloten 
onderbak met daar overheen een open, af-
geschuinde bovenkap voorzien van zeer fijnmazig 
RVS gaas. De vrouwelijke krekels leggen hun eitjes 
door het gaas in de vochtige grond in de onderbak.

Ook ontwikkelde Engels oogstbakken; maatwerk 
E-line bakken, zonder bodem, met twee compar-
timenten, gescheiden door hellende wanden en 
een middensleuf met daaronder een losse E-line 
opvangbak. De babykrekels (pinheads) klimmen via 
de hellende wanden naar boven en vallen vervol-
gens door de middensleuf naar beneden. Waar ze 
worden opgevangen in de E-line bak eronder. 

De volwassen krekels gaan in 
deze 800 x 600 x 220 mm bak- 
ken de koelcel in, zodat ze in 
winterslaap raken. Vervolgens 
gaan ze de vriescel in en kun-
nen ze verder verwerkt worden. 

Bij de krekelteelt worden diverse 
palletboxen en bakken van 
Engels gebruikt, zowel stan- 
daard als maatwerk.

Het interieur van de palletboxen is in te richten naar 
wens.
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INSECTENTEELT

MEELWORMEN
EN VLIEGEN (BSF)

Bij een andere klant zijn de gaten in de zijkant van 
de bakken gemaakt met gesloten deksels.

Bovenstaande maatwerk pallet-
box is ontwikkeld speciaal voor 
de kweek van black soldier 
flies.

Voor de teelt van meelwormen worden vaak lage 
bakken in combinatie met rekken gebruikt. Op deze 
manier wordt er maximaal gebruik gemaakt van de 
beschikbare ruimte. 

De stalen rekken zijn op maat gemaakt, zodat er een 
maximaal aantal 600 x 400 x 70 mm bakken (art.nr. 
EN-6407-1-7) in past. De rekken zijn makkelijk te verp-
laatsen en ruimtebesparend.

Speciaal voor de kweek van black soldier flies heeft 
Engels uit een standaard deksel twee rechthoeken 
gesneden en met gaas weer dicht gemaakt.
Hierdoor kunnen de vliegen er niet uit vliegen en 
komt er wel warmte en licht doorheen.
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INSECTENTEELT

BAKKEN 

art.nr. prijs 
p.st.

staffelprijs 
p.st.

EN-6412-1 € 8,75  € 7,60 bij 34 st.

art.nr. prijs 
p.st.

staffelprijs 
p.st.

E 6407 € 5,60  € 4,10 bij 160 st.

art.nr. prijs 
p.st.

staffel-
prijs p.st.

EN-8612-1-7 € 18,00  € 15,90 
 bij 36 st.

art.nr. prijs 
p.st.

staffel-
prijs p.st.

EN-8622-1-7 € 23,25  € 20,70 
 bij 20 st.

art.nr. prijs 
p.st.

staffel-
prijs p.st.

EN-8632-1-7 € 27,75  € 26,30 
 bij 14 st.

art.nr. prijs 
p.st.

staffel-
prijs p.st.

EN-6422-1-7 € 12,75  € 11,- 
 bij 40 st.

art.nr. prijs 
p.st.

omschrijving

80-184-185 € 77,75 dubbelwandig, 2 
zwenk- en 2 bokwielen, 
belastbaar tot 500 kilo

800 x 600 x 200 mm

Voor het praktisch en ergono-
misch verantwoord verplaatsen 
van bakken heeft Engels diverse 
transportrollers in haar assorti-
ment.

art.nr. prijs p.st.

EN-64-0-7 € 6,75

art.nr. prijs p.st.

EN-86-3-7 € 17,90

800 x 600 x 120 mm, 45 l.

800 x 600 x 220 mm, 90 l.

600 x 400 x 220 mm, 40 l.

800 x 600 x 325 mm, 134 l.

600 x 400 mm 800 x 600 mm

art.nr. prijs 
p.st.

omschrijving

TR-614116 
-101S-5

€ 33,00 E-line PP Recycle, open 
dek, 4 rubber zwenkwielen, 
rubber loopvlak ø100 mm 
belastbaar tot 200 kilo

600 x 400 x 70 mm, 13 l.

De huismerk E-line euronorm bakken, zijn het meest 
complete universele transportbakkensysteem van 
Europa. E-line euronorm bakken:
• zijn vervaardigd van food grade kunststof dus 

geschikt voor open contact met voedingsmid-
delen.

• hebben een gladde en sterke bodem en zijn 
daardoor eenvoudig te reinigen.

• zijn onderling stapelbaar en tot honderden  
kilo’s belastbaar.

• zijn in meerdere afmetingen en kleuren uit voor-
raad leverbaar.

600 x 400 x 120 mm

600 x 400 x 120 mm, 20 l.



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

INSECTENTEELT

PALLETBOXEN
art.nr. prijs 

p.st.
staffelprijs 
p.st.

PB-121076-
0F00-7

€ 165,-  € 130,- bij 4 st.
 € 120,- bij 16 st.

art.nr. prijs 
p.st.

staffel-
prijs p.st.

1091-DP4-700 € 201,-  € 175,- 
 bij 4 st.

1200 x 1000 x 760 mm

art.nr. afmetingen (l x b x h) prijs p.st. staffelprijs 
p.st.

1090/C4 1200 x 800 x 580 mm € 153,-  € 123,- bij 4 st.

1089/C4 1200 x 800 x 760 mm € 172,-  € 148,- bij 3 st.

1092/C4 1200 x 1000 x 580 mm € 174,-  € 141,- bij 4 st.

191C4-7 1200 x 1000 x 760 mm € 173,-  € 144,- bij 4 st.

1200 x 800 x 760 mm

art.nr. prijs 
p.st.

staffel-
prijs p.st.

1081-DP4-700 € 173,-  € 154,- 
 bij 3 st.

Ook hebben we handschepjes, 
grootvolumebakken en HACCP 
bakken voor de opslag van voer.
Kijk voor meer informatie op 
onze website www.engels.eu

1200 x 1000 x 760 mm

De nuttige inhoud van de Maxiboxen is 12% grot-
er dan van de standaard palletboxen met gelijke 
buitenwerkse maten.

art.nr. omschrijving

PB-120885- 
U41E-7

palletbox 550 liter, 1200 x 800 x 850 
mm, gesloten vlakke bodem en 
wanden, toegangsklep in 1 lange 
zijde, 4 poten

PB-120885- 
UA1E-7

palletbox 550 liter, 1200 x 800 x 
1000 mm, gesloten vlakke bodem 
en wanden, toegangsklep in 1 
lange zijde, 4 zwenkwielen ø125 
mm met rubber banden

Engels biedt verschillende soor- 
ten palletboxen aan en kan ze 
in iedere gewenste combinatie 
produceren. Alle palletboxen 
kunnen voorzien worden van 
vele extra’s, zoals een kraan, 
stop, deksel, wielen, etc.

Ook E-line industriële pal-
letboxen levert Engels in 
diverse afmetingen met 
verschillende hoogtes en 
kleuren.

Strongbox palletboxen worden standaard gefabri-
ceerd uit vorstbestendige HDPE en zijn geschikt voor
open contact met voedingsmiddelen. Eenvoudig te 
reinigen door de gladde bodems en wanden.



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.

Engels Logistiek BV en 
Engels Logistics NV ma-
ken deel uit van de Engels 
Group NV, een familiebe- 
drijf opgericht in 1960 dat 
aanstuurt op een stabiele 
groei van generatie op ge-
neratie. 

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!


