
GROOTVOLUMEBAKKEN EN PALLETBOXEN

Industriële 
grootvolumebakken

Hygiënische 
grootvolumebakken 

en palletboxen

Palletboxen,
ook opvouwbaar

Maatwerk
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GROOTVOLUME-
BAKKEN 

INDUSTRIEEL

1040 X 640

Product kenmerken:
• Uit sterke levensmiddelen-

echte, vorst- en chemica-
liënbestendige, slagvaste
kunststof (HDPE)

• Perfect stapelbaar, met of
zonder deksels of wielen

• Speciaal ontworpen voor
handling met heftrucks en
pompwagens

Bodem/zijwanden gesloten, identiek aan 1425/B, maar 120 mm lager.

Bodem/zijwanden geperforeerd , alleen opneembaar met heftrucks.

Langmateriaal bakken, perfo 
zijwanden, bodems dicht.

De grootvolumebakken ont-
stonden als vervanging van de 
grote houten kisten in de tex-
tielindustrie.

Bodem/zijwanden gesloten, meest ingezette uitvoering.

1170 x 465 x 370 mm, 180 ltr.
1060 x 395 x 295 mm, 100 ltr.

1040 x 640 x 550 mm, 200 ltr.
(930 x 590 x 395 mm binnenwerks)

1040 x 640 x 580 mm, 300 ltr.
(930 x 590 x 530 mm binnenwerks)

art.nr. omschrijving gewicht 

1425/F op 4 poten 11,5 kg

1425/FR met zwenkwielen ø 100 mm (totale hoogte 670 mm) 14,5 kg

1 COP BR01 oplegdeksel, vacuümgevormd 2 kg

art.nr. omschrijving gewicht 

1400/A bak met bodemvrijheid 40 mm 10,5 kg

1400/AR op frame met 2 zwenk- en 2 bokwielen ø 100 mm 
(totale hoogte 700 mm)

17 kg

1 COP BR01 oplegdeksel, vacuümgevormd 2 kg

art.nr. afmeting

1425/I 1170 x 465 x 370 mm

1425/L 1060 x 395 x 295 mm

1040 x 640 x 670 mm, 285 ltr.  
(930 x 590 x 515 mm binnenwerks)

art.nr. omschrijving gewicht 

1425/B op 4 poten 13,5 kg

1425/BR met zwenkwielen ø 100 mm (totale hoogte 790 mm) 16,5 kg

1 COP BR01 oplegdeksel, vacuümgevormd 2 kg

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Leverbaar na overleg. 

Legenda
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GROOTVOLUME-
BAKKEN 

INDUSTRIEEL

1030 X 600 
1200 X 800

Opdruk d.m.v. hotstamp met 
cliché of gezette letters.

Grootvolumebakken ingezet in 
de bouwsector. De bakken zijn 
gevuld met alle materialen die 
nodig zijn voor één specifieke 
klus. Dit zorgt voor verbetering 
van logistiek, efficiëntie en mi-
nimale voorraden.

De grootvolume serie wordt in diverse branches ingezet, zoals hier bij 
bol.com

Bodem/zijwanden gesloten, grootste bak uit deze serie.

Roestvast stalen sluiting.

Roestvast stalen universeel 
scharnier.

1200 x 800 x 800 mm, 550 ltr.  
(1120 x 750 x 650 mm binnenwerks)

1030 x 600 x 840 mm, 400 ltr.  
(950 x 550 x 725 mm binnenwerks)

art.nr. omschrijving gewicht 

1425/A op 4 poten 22 kg

1425/AR met zwenkwielen ø 125 mm (totale hoogte 940 mm) 27,5 kg

1425/AT op 2 sleden 24,5 kg

1 CO 14251 oplegdeksel, spuitgegoten 2,5 kg

art.nr. omschrijving gewicht 

1425/C op 4 poten 21,5 kg

1425/CR met zwenkwielen ø 125 mm (totale hoogte 980 mm) 25 kg

1 COP CR01 oplegdeksel, vacuümgevormd 2 kg

Bodem/zijwanden gesloten, sterkste bak uit deze serie.

art.nr.

90005-274 SCHAR-

art.nr.

90005-1425



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

art.nr. omschrijving

GV-105754-041L-7 met pallet voeten en scharnierende deksels

GROOTVOLUME-
BAKKEN

ALC-UITVOERING 
OF

DRAAI-STAPELBAAR

De afgebeelde nestbare grootvolume 
bakken zijn uitermate geschikt voor 
extern vervoer omdat ze in lege toe-
stand tot 70% minder ruimte innemen.  

Grootvolume bakken met scharnierende 
deksels (ALC) worden met name ingezet 
om de inhoud tijdens transport tegen 
diefstal te beschermen. Maximale (stati-
sche) stapelbelasting is 450 kg, per stuk 
belastbaar tot 100 kg.

1200 x 800 x 580 mm, 300 ltr.
(1050 x 690 x 465 mm binnenwerks)
gewicht 18 kg

Grootvolume stapel- en nestbare hygiëne bakken zijn ideaal voor 
food- en non-food-producten. Dit type stapel-nestbare grootvolume-
bak beantwoordt volledig aan de HACCP-normen. Dat komt o.a. 
door de gladde gesloten zijwanden en HDPE  materiaal. Maximale 
(statische) stapelbelasting is 785 kg, per stuk belastbaar tot 250 kg.

Stapel-nestbare grootvolume-
bakken worden vooral ingezet 
bij de distributie van volumi-
neuze goederen.

Levensmiddelengeschikt door  
gladde wanden.

1000 x 600 x 540 mm, 190 ltr.
(900 x 500 x 400 mm binnenwerks)
gewicht 12 kg

De grootvolumebakken kun-
nen in sets van 6 gestapeld 
worden en vastgezet door een 
topcover als verzendeenheid. 
Zie pagina 264.

art.nr. omschrijving

GV-128058-040I-7 draaistapelbaar, op 4 poten

DGV-1280-D0-0I-7 oplegdeksel, 1223 x 806 mm

Productkenmerken:
• Op elkaar gestapeld staan

ze uiterst stabiel en veilig
• Ideaal voor bulkproducten
• Tot 70% ruimte besparen

tijdens retourtransport en
opslag

• Geen verpakkingsafval
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GROOTVOLUME- 
BAKKEN

HYGIËNISCH 
NESTBAAR

800 x 600 x 680 mm, 210 ltr.
(720 x 540 x 580 mm binnenwerks)
gewicht 10 kg

945 x 725 x 830 mm, 400 ltr.
(890 x 650 x 710 mm binnenwerks)
gewicht 17,5 kg

Voor een eenvoudigere ver-
plaatsing van de 210 - 400 - 650 
liter hygiënebakken leveren wij 
transportrollers met twee bok- 
en twee zwenkwielen. Deze zijn 
beschikbaar met gegalvani-
seerde of roestvast stalen vor-
ken.

Hygiëne grootvolume transportbakken onderscheiden zich door hun  
roestvast stalen randverstevigingen en gladde wanden met ruime, 
afgeronde hoeken net zoals de bakken op pagina 218. Hierdoor zijn 
deze bakken zeer eenvoudig en snel te reinigen. 

De standaard poten zijn hoog genoeg voor verplaatsing met een 
heftruck of pompwagen en de bakken zijn onderling nestbaar, wat  
kosten spaart bij leeg transport.

Indien gewenst kunnen de 
bakken worden voorzien van 
uw logo.

Hygiëne grootvolumebakken worden vaak gebruikt als pekelbak, 
voor bijvoorbeeld het zouten van hammen. De bakken worden 
gevuld met een mengsel van zout en water, waarin de hammen 
worden gedompeld en op hun plek worden gehouden door een 
dompelplaat.

Transportrollers

art.nr. omschrijving

66210-0-G 650 x 450 mm, galva wielen, 
t.b.v. GV-796068-0402-0

66210-0-I 650 x 450 mm, inox wielen, 
t.b.v. GV-796068-0402-0

66400-0-G 750 x 550 mm, galva wielen 
t.b.v. GV-947283-0402-0

66400-0-I 750 x 550 mm, inox wielen, 
t.b.v. GV-947283-0402-0

66650-0-G 1000 x 750 mm, galva wie-
len, t.b.v. GV-119083-0502-0

66650-0-I 1000 x 750 mm, inox wie-
len, t.b.v. GV-119083-0502-0

1200 x 920 x 825 mm, 650 ltr.
(1100 x 820 x 710 mm binnenwerks)
gewicht 23,7 kg

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Leverbaar na overleg. 

Legenda

art.nr. omschrijving

GV-119083-0502-0 met RVS randversteviging, op 5 poten

GV-1299-D0-02-0 oplegdeksel, 1255 x 995 x 65 mm 

art.nr. omschrijving

GV-947283-
0402-0

met RVS randverste-
viging, op 4 poten

GV-
9574-D0-02-0

oplegdeksel, 
952 x 745 x 47 mm

art.nr. omschrijving

GV-796068-
0402-0

met RVS randverste-
viging, op 4 poten

GV-
8062-D0-02-0

oplegdeksel,
804 x 625 x 40 mm



PALLETBOXEN 

MET VLAKKE  
BINNENWAND 

1200 X 1000
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 palletboxen zijn lever-
baar op 4 poten en 3 sleden.

Ruimte voor label/logo/trac-
king op elke zijde.

Antislipdoppen mogelijk.

Bak is voorzien van 3 uitloop-
voorzieningen van 1 of 2 inch  
op lange zijde, korte zijde en 
bodem. 

Tap en stop 
tbv uitloop.  

Productkenmerken:
• Vervaardigd uit slagvast

kunststof (HDPE)
• Food grade of recycle

materiaal
• Hygiënisch ontwerp
• Weer- en UV-bestendig
• In de stapel belastbaar tot

3500 kg

1200 x 1000 x 760 mm, 610 ltr. 
(1108 x 908 x 600 mm binnenwerks) 
gewicht 36,6 kg

art.nr. omschrijving

PB-121076-0331-9 op 3 sleden

Korting per stapel (4 stuks)

1200 x 1000 x 760 mm, 610 ltr. 
(1108 x 908 x 600 mm binnenwerks)
gewicht 37,5 kg

1200 x 1000 x 760 mm, 610 ltr. 
(1108 x 908 x 600 mm binnenwerks)
gewicht 36,6 kg

art.nr. omschrijving

PB-121076-0F00-7 op 3 sleden

Korting per stapel (4 stuks)

art.nr. omschrijving

PB-121076-0301-7 op 3 sleden

Korting per stapel (4 stuks)

art.nr. omschrijving

D-1091-700 oplegdeksel 

1200 x 1000 mm
gewicht 7,6 kg

1200 x 1000 x 760 mm, 610 ltr. 
(108 x 908 x 600 mm binnenwerks) 

gewicht 33,5 kg

art.nr. omschrijving

PB-121076-0430-9 op 4 poten

Korting per stapel (4 stuks)

De Engels E-line industriële palletboxen leveren wij in de afmeting 
1200 x 1000 x 760 mm. Deze zeer scherp geprijsde palletboxen wor-
den vervaardigd uit het slagvaste HDPE materiaal. Er is een grijze 
levensmiddelen echte versie, maar we leveren ook een zwarte vari-
ant van gerecycled materiaal. De recycle variant is goed voor het 
milieu en nog aantrekkelijker geprijsd dan de food-grade variant.

E-line palletboxen kenmerken zich door het uitgekiende, hygiëni-
sche, moderne ontwerp. Ze zijn licht van gewicht, maar kunnen door
verstevigingen op de juiste plaats, worden ingezet op plaatsen waar
men een robuuste, sterke taaie bak nodig heeft.

De standaard uitvoeringen zijn met 3 sleden, maar we leveren de 
E-line palletboxen ook op 4 poten.



PALLETBOXEN
STRONGBOX 

MET VLAKKE  
BINNENWAND

1200 X 800
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1200 x 800 x 780 mm, 475 ltr.
(1110 x 710 x 605 mm binnenwerks)
gewicht 34 kg

art.nr. omschrijving

1090/C4 op 4 poten

art.nr. omschrijving

1090/CT6 op 2 sleden

art.nr. omschrijving

1089/C4 op 4 poten

art.nr. omschrijving

1089/CT6 op 2 sleden

Palletboxen 1200 x 800 mm op 
wielen in kruisvorm zijn slechts 
40 mm hoger (standaard op 
palletboxen afmeting met 
1200 x 800 mm en op andere 
afmetingen als maatwerk).

art.nr. omschrijving

4409.820 oplegdeksel

 Palletboxen worden standaard 
gefabriceerd uit vorstbestendi-
ge HDPE en zijn belastbaar tot 
maximaal 4300 kilo in een sta-
pel (afhankelijk van bodemuit-
voering). De bodems zelf, mits 
geplaatst op een vlakke vloer, 
dragen tot 800 kilo.

Palletboxen in euroformaat met vlakke wanden zijn bijzonder sterk 
en door de gladde binnenwanden perfect te ledigen. De wanden 
kunnen zowel gesloten als geperforeerd zijn. Er is keuze uit drie 
bodemuitvoeringen:
• Vier poten: voor de agri-industrie (de inhoud mag boven de box

uitsteken)
• Twee sleden: betere stapeling, ook geschikt voor rollenbanen
• Drie sleden: industrieel gebruik, zwaar belastbaar voor bijvoor-

beeld accurecycling of oud papier recycling bij drukkerijen.

Meer informatie over (zwaar-
last) transportrollers op pagi-
na 86. 

1200 x 800 x 580 mm, 333 ltr.
(1110 x 710 x 425 mm binnenwerks)
gewicht 27 kg

1200 x 800 x 600 mm, 333 ltr. 
(1110 x 710 x 425 mm binnenwerks)
gewicht 29,9 kg

1200 x 800 x 760 mm, 475 ltr.
(1110 x 710 x 605 mm binnenwerks)
gewicht 31,1 kg

1200 x 800 mm 
gewicht 6,6 kg

1200 x 800 580/600 mm hoog, 333 ltr 760/780 mm hoog, 475 ltr

4 poten 2 sleden 3 sleden 4 poten 2 sleden 3 sleden

bodem / zijwanden
gesloten

1090/C4 1090/CT6 1090/C3T 1089/C4 1089/CT6 1089/C3T

27 kg 29,9 kg 33,3 kg 31,1 kg 34 kg 37,4 kg

bodem / zijwanden 
geperforeerd

1090/F4 1090/FT6 1090/F3T 1089/F4 1089/FT6 1089/F3T

25,8 kg 28,7 kg 32,2 kg 30,1 kg 33 kg 36,4 kg



PALLETBOXEN
STRONGBOX 

MET VLAKKE  
BINNENWANDEN 

1200 X 1000

1200 x 1000 x 760 mm, 610 ltr.
1200 x 1000 x 780 mm (sleden)
(1110 x 910 x 605 mm binnenwerks)

1200 x 1000 x 580 mm, 430 ltr.
1200 x 1000 x 600 mm (sleden)
(1110 x 910 x 425 mm binnenwerks)
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art.nr. omschrijving

1092/F4 op 4 poten

Sterke zakken, die uw palletbox schoonhouden en vloeistof op zijn 
plaats houden. Afmeting zodanig gekozen dat bij de standaard-
hoogte palletbox ook de gehele buitenkant bedekt is.

art.nr. voor bodemmaat gewicht

1089/liner 1200 x 800 mm 8 kg per 
25 stuks

1091/liner 1200 x 1000 mm 11,5 kg 
per 25 
stuks 

Palletboxen in ISO palletformaat.

1200 x 1000 580/600 mm hoog, 430 ltr. 760/780 mm hoog, 610 ltr.

4 poten 2 sleden 3 sleden 4 poten 2 sleden 3 sleden

bodem / zijwanden
gesloten

1092/C4 1092/CT6 1092/C3T 1091/C4 1091/CT6 1091/C3T

31,7 kg 35,2 kg 38,6 kg 37 kg 40,5 kg 43,9 kg

bodem / zijwanden 
geperforeerd

1092/F4 1092/FT6 1092/F3T 1091/F4 1091/FT6 1091/F3T

30,7 kg 34,2 kg 37,6 kg 35,4 kg 38,9 kg 42,3 kg

De 1091/C3T (1200 x 1000, 3 sleden, dicht)  is uit voorraad leverbaar 
in de kleuren groen, rood, blauw en zwart (recycling materiaal), an-
dere typen op aanvraag.

Alle Strongboxen en Maxi-
boxen XL met bodemmaat 
1200 x 1000 mm houden wij 
op voorraad, voorzien van ver-
sterkte sleden. Deze zijn perfect 
geschikt voor draaistapelaars 
en automatische handling.

art.nr. omschrijving

1091C4R 1200 x 1000 mm op 4 
poten met wielen

Op aanvraag voorzien wij pal-
letboxen ook van 2 sleden over 
de korte zijde van 1000 mm.

Normale sleden.

Versterkte sleden (standaard).

Strongboxen met wielen blij-
ven stapelbaar. Op wielen 
staat de box 150 mm hoger.

1200 x 1000 x 580 mm, 430 ltr.
(1110 x 910 x 425 mm binnenwerks)
gewicht 31,7 kg

1200 x 1000 x 580 mm, 430 ltr.
(1110 x 910 x 425 mm binnenwerks)
gewicht 30,7 kg

1200 x 1000 x 600 mm, 430 ltr.
(1110 x 910 x 425 mm binnenwerks)
gewicht 38,6 kg

art.nr. omschrijving

1092/C3T op 3 sleden

art.nr. omschrijving

1092/C4 op 4 poten

palletbox zakken
(lengte: 1850 mm)



PALLETBOXEN
STRONGBOX 

MET VLAKKE  
BINNENWANDEN 

1200 X 1000
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Palletboxen kunnen voorzien 
worden van uitloopstops of uit-
loopkraan. Ø 1 of 2 duims op 
de lange of korte zijde.

Standaard vakverdelingen.

art.nr. omschrijving

191C4-R op 4 poten, recycle

Scharnieren voor het beves-
tigen van een deksel op een 
palletbox. Het scharnier is 
zo ontworpen dat het deksel 
goed afsluit en toch afneem-
baar is.

art.nr. omschrijving

90696-SCHAR-PBM scharnier t.b.v. 
deksel

art.nr. omschrijving

191C3-R op 3 sleden, recycle

art.nr. omschrijving

191C3-7 op 3 sleden

1200 x 1000 x 780 mm, 610 ltr.
(1110 x 910 x 605 mm binnenwerks)
gewicht 42 kg

1200 x 1000 x 780 mm, 610 ltr.
(1110 x 910 x 605 mm binnenwerks)
gewicht 44,5 kg - recycle materiaal

Ons universele oplegdeksel past op en onder ons bekende pallet-
boxen. Hierdoor zijn verschillende merken door elkaar te gebruiken. 
Beide deksels kunnen voorzien worden van rubberafdichting.

art.nr. omschrijving

4410.620 oplegdeksel  
(enkelwandig)

art.nr. omschrijving

90044-622-0 universeel oplegdeksel  
(dubbelwandig)

1200 x 1000 mm 
gewicht 9,5 kg

1200 x 1000 mm 
gewicht 8 kg

Palletboxen voorzien we van 
vele extra´s zoals kraangat-
voorbereiding, deksels, sloten, 
scharnieren, onuitwisbare op-
drukken, etc.

Palletboxen in gebruik in een spuitgietfabriek.

art.nr. omschrijving

191C4-7 op 4 poten

1200 x 1000 x 760 mm, 610 ltr.
(1110 x 910 x 605 mm binnenwerks)
gewicht 37 kg

1200 x 1000 x 760 mm, 610 ltr.
(1110 x 910 x 605 mm binnenwerks)
gewicht 37 kg - recycle materiaal



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

PALLETBOXEN
STRONGBOX 
MET VLAKKE  

BINNENWANDEN 
1130 X 1130
1200 X 1100

Lege palletboxen tijdens ver-
voer. In deze twee omgekeerd 
op elkaar gezette palletboxen 
staat een derde op zijn kant. 
Dit geeft 33% ruimtebespa-
ring bij leeg vervoer (alleen bij 
1200 x 1000 mm en 1200 x 1100 
mm boxen).

Wijnbouw palletboxen.

Voor de opslag en verwerking 
van vlees.

Agriboxen.

1130 x 1130 x 760 mm, 660 ltr.
1130 x 1130 x 780 mm (sleden)
(1040 x 1040 x 605 mm binnenwerks)

1130 x 1130 x 580 mm, 460 ltr.
1130 x 1130 x 600 mm (sleden)
(1040 x 1040 x 425 mm binnenwerks)

1200 x 1100 x 760 mm, 680 ltr.
1200 x 1100 x 780 mm (sleden)
(1110 x 1010 x 605 mm binnenwerks)

1200 x 1100 x 580 mm, 480 ltr.
1200 x 1100 x 600 mm (sleden)
(1110 x 1010 x 425 mm binnenwerks)

1130 x 1130 580/600 mm hoog, 460 ltr. 760/780 mm hoog, 660 ltr.

4 poten 2 sleden 4 poten 2 sleden

bodem/zijwanden 
gesloten

1096/C4 1096/CT6 1095/C4 1095/CT6

30 kg 33 kg 37,5 kg 40,5 kg

bodem/zijwanden 
geperforeerd

1096/F4 1096/FT6 1095/F4 1095/FT6

28 kg 31 kg 36 kg 39 kg

1200 x 1100 580/600 mm hoog, 480 ltr. 760/780 mm hoog, 680 ltr.

4 poten 2 sleden 3 sleden 4 poten 2 sleden 3 sleden

bodem/zijwanden 
gesloten

1094/C4 1094/CT6 1094/C3T 1093/C4 1093/CT6 1093/C3T

31,8 kg 35,3 kg 38 kg 37,8 kg 41,3 kg 44 kg

bodem/zijwanden 
geperforeerd

1094/F4 1094/FT6 1094/F3T 1093/F4 1093/FT6 1093/F3T

30,5 kg 34 kg 36,7 kg 36,5 kg 40 kg 42,7 kg

Agriboxen zijn uitermate ge-
schikt voor agrarische opslag 
en transport. Geschikt voor 
een veelheid aan toepassin-
gen zoals kersen, perziken, 
aardappelen etc.

Palletboxen worden veelvuldig ingezet tijdens de wijnoogst.
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PALLETBOXEN
MAXIBOX 

MET UITSTULPENDE 
BINNENWANDEN 

1200 X 800 
1200 X 1000

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Leverbaar na overleg. 

Legenda

In plaats van rechte binnenwanden hebben Maxiboxen naar buiten 
stulpende zijwanden en daardoor een veel hoger rendement. Hun 
nuttige inhoud is 12% groter dan die van de klassieke palletboxen op 
voorgaande pagina’s met gelijke buitenwerkse maten.

1200 x 800 x 760 mm, 535 ltr.
(1100 x 710 x 610 mm binnenwerks)
gewicht 34,5 kg

1200 x 1000 x 760 mm, 670 ltr.
(1100 x 910 x 610 mm binnenwerks)
gewicht 39,5 kg

1200 x 1000 x 760 mm, 670 ltr.
(1100 x 910 x 610 mm binnenwerks)
gewicht 38,5 kg - geperforeerd

1200 x 1000 x 790 mm, 670 ltr.
(1100 x 910 x 610 mm binnenwerks)
gewicht 45,5 kg

1200 x 1000 x 790 mm, 670 ltr.
(1100 x 910 x 610 mm binnenwerks)
gewicht 44,5 kg - geperforeerd

1200 x 800 x 790 mm, 535 ltr.
(1100 x 710 x 610 mm binnenwerks)
gewicht 41 kg

Binnenkant Maxibox, de zij-
wanden stulpen naar buiten 
voor een grotere inhoud.

Ook leverbaar met geperfo-
reerde wanden en bodem.

Alle Maxiboxen hebben vier plaatsen waar een uitloopstop of uit-
loopkraan gemonteerd kan worden. Twee 1 duims op één lange en 
één korte zijde en daar tegenover twee 1/2 duims.

art.nr. oplegdeksel

D-1081-700 1200 x 800 mm

D-1091-700 1200 x 1000 mm

art.nr. afmetingen

1081-DP4-700 1200 x 800 x 760 mm

1091-DP4-700 1200 x 1000 x 760 mm

Palletbox 1200 x 1000 x 760 
mm met standaard scharnie-
rende klep op de lange zijde. 
De open klep hangt strak te-
gen de box aan.

art.nr. omschrijving

1081-L3-700 op 3 sleden 

art.nr. omschrijving

1091-P4-700 op 4 poten

art.nr. omschrijving

1091-L3-700 op 3 sleden

art.nr. omschrijving

1091-FP4-700 op 4 poten

art.nr. omschrijving

1091-FL3-700 op 3 sleden

art.nr. omschrijving

1081-P4-700 op 4 poten 
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PALLETBOXEN
MAXIBOX XL 

MET UITSTULPENDE 
BINNENWANDEN 

1200 X 1000
1200 X 1100 

De getoonde Maxiboxen hierboven hebben de grootste afmeting 
die nog 3 in 2 te vervoeren en op te slaan is. Geperforeerde pallet-
boxen staan op voorraad (in de fabriek) in kleur groen.

Bij geperforeerde bakken is de 
inwerpklep ook geperforeerd.

Maxiboxen (met bodemmaat 
van 1200 x 1000 mm) hebben 
4 plaatsen waar een uitloop-
stop of uitloopkraan  kan wor-
den gemonteerd; twee keer 1 
duims op de lange en  de korte 
zijde. Daar tegenover twee 
keer ½ duims.

1200 x 1100 x 850 mm, 830 ltr.
1200 x 1100 x 870 mm (sleden)
(1110 x 1010 x 695 mm binnenwerks)

1200 x 1100 x 760 mm, 720 ltr.
1200 x 1100 x 780 mm (sleden)
(1110 x 1010 x 605 mm binnenwerks)

1200 x 1100 760/780 mm hoog, 720 ltr. 850/870 mm hoog, 830 ltr.

4 poten 2 sleden 3 sleden 4 poten 2 sleden 3 sleden

bodem / zijwanden
gesloten

1076/C4 1078/C2 1078/C3 1085/C4 1087/C2 1087/C3

42 kg 45 kg 48 kg 45 kg 48 kg 51 kg

bodem / zijwanden 
geperforeerd

1076F4 1078/F2 1078/F3 1085/F4 1087/F2 1087/F3

41 kg 44 kg 47 kg 44 kg 47 kg 50 kg

art.nr. omschrijving

1076/F4A op 4 poten 

Alle Maxiboxen XL kunnen ge-
produceerd worden in 630 mm 
hoogte op 4 poten of in 650 mm 
hoogte op sleden.

Maxibox XL 1200 x 1000 x 870 
mm met scharnierende klep 
op de lange zijde. Open klep 
hangt strak tegen de box aan.

art.nr. omschrijving

1187/C3-V op 3 sleden

1200 x 1000 x 870 mm, 760 ltr.
(1110 x 910 x 695 mm binnenwerks)
gewicht 47 kg

Maxiboxen, grotere volumes.

1200 x 1000 760/780 mm hoog, 680 ltr. 850/870 mm hoog, 760 ltr.

4 poten 2 sleden 3 sleden 4 poten 2 sleden 3 sleden

bodem/zijwanden
gesloten

1176/C4 1178/C2 1178/C3 1185/C4 1187/C2 1187/C3

38 kg 41 kg 44 kg 41 kg 44 kg 47 kg

bodem/zijwanden 
geperforeerd

1176/F4 1178/F2 1178/F3 1185/F4 1187/F2 1187/F3

37 kg 40 kg 43 kg 40 kg 43 kg 46 kg

art.nr. omschrijving

1187-C3-VA1 op 4 poten 
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Het extra volume van Maxiboxen komt vooral tot zijn recht bij los ge-
storte inhoud, zoals in de agri-industrie en bij de oogst van fruit.

Maxiboxen 1200 x 1200 mm: grotere volumes, de vrachtwagen snel-
ler geladen, stapelen zonder nadenken. Deze serie is extreem sterk 
geconstrueerd, draagt 4500 kilo in de stapel en buigt, gevuld met 
vloeistof, niet uit.

De 1200 x 1200 mm bodemmaat serie is de sterkste palletbox uit ons 
programma. De eerste 300 mm van de zijkanten is dubbelwandig 
uitgevoerd, voor grotere stijfheid. Gevuld met water buigen de wan-
den vrijwel niet uit. 

Onze palletboxen worden gespoten uit HDPE met een lage MFI, niet 
te vergelijken met die van onze gewone transportbakken: 4,5 ton 
stapelbelasting is geen probleem! (6 hoog gestapeld, elk 900 kilo.) 

Binnenkant Maxibox XL, de zij-
wanden stulpen naar buiten tot 
onderaan toe uit voor een nog 
grotere inhoud.

Onuitwisbare reliëfdruk door 
middel van een wisselstuk in 
de mal (alleen Maxibox XL).

Bedrukking met cliché. Hier-
voor is bij de geperforeerde 
boxen op iedere zijde een veld 
voorzien (alleen Maxibox XL). 

A5 etikethouder, 1 stuks stan-
daard op alle Maxiboxen XL.

1200 x 1200 x 850 mm, 900 ltr.
1200 x 1200 x 870 mm (sleden)
(1110 x 1110 x 695 mm binnenwerks)

1200 x 1200 x 760 mm, 780 ltr.
1200 x 1200 x 780 mm (sleden)
(1110 x 1110 x 605 mm binnenwerks)

1200 x 1200 760/780 mm hoog, 780 ltr. 850/870 mm hoog, 900 ltr.

4 poten 2 sleden 3 sleden 4 poten 2 sleden 3 sleden

bodem / zijwanden
gesloten

1276/C4 1278/C2 1278/C3 1285/C4 1287/C2 1287/C3

44 kg 47 kg 50 kg 47 kg 50 kg 53 kg

bodem / zijwanden 
geperforeerd

1276/F4 1278/F2 1278/F3 1285/F4 1287/F2 1287/F3

43 kg 46 kg 49 kg 46 kg 49 kg 52 kg

PALLETBOXEN
MAXIBOX XL  

MET UITSTULPENDE 
BINNENWANDEN 

1200 X 1200
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PALLETBOXEN 
JUMBO BOX  

MET UITSTULPENDE 
BINNENWANDEN 

1200 X 1000 
1300 X 1150

4 bakken in vrachtwagen.

• Per palletplaats in een vracht-
wagen leveren de linksboven
afgebeelde bakken 2 hoog
gestapeld een nuttig volume
van 2240 liter (775 mm hoge
boxen 3 hoog gestapeld
maar 1980 liter).

• Bij het laden bespaart 2 hoog
in plaats van 3 hoog stapelen
30% werktijd.

Spuitgegoten uit massieve polypropyleen. De afgebeelde uitvoering 
is uit voorraad leverbaar. Overige opties, zoals geperforeerde zijwan-
den, of poten in plaats van sleden, op aanvraag.

Het hoogste blokpallet formaat palletbox ter wereld.

De grootste spuitgegoten bak ter wereld. Leverbaar in blauw en grijs. 
Per stuk belastbaar tot 1000 kg. Bij deze belasting 6 hoog stapelbaar.

Anti-slip rubbers.

Binnenkant 1400 liter box.

Spuitgieten kent zijn technische grenzen qua gewicht en wanddikte. 
Het Amerikaanse "Structural Foam procedé" vormt hierop een ant-
woord. Drijfgas vormt belletjes in de kern van dikkere kunststof delen, 
waardoor grotere gewichtshoeveelheden kunststof in grotere mallen 
gespoten kunnen worden. De hieronder afgebeelde bakken zijn 
volgens deze methode gemaakt.

art.nr. omschrijving gewicht

P1400-0 op 3 sleden, gesloten bodem / zijwanden 68 kg

P1400-5 op 3 sleden, geperforeerde bodem / zijwanden 65 kg

P1400-DR oplegdeksel, zwart, 1332 x 1178 x 75 mm 6 kg

art.nr. uitvoering 

742F0N7.700 op 3 sleden, gesloten bodem / zijwanden

1300 x 1150 x 1250 mm, 1400 ltr.
(1240 x 1080 x 1095 mm binnenwerks)

1200 x 1000 x 1200 mm, 1120 ltr.
(1100 x 900 x 1020 mm binnenwerks)
gewicht 56,5 kg

Oplegdeksel (art.nr.P1400-DR).



De vleesverwerkende industrie.

De agrarische sector, hier in 
gebruik bij het wassen van 
wortelen.

Onze klanten bevinden zich in 
diverse branches, zoals:

oplegdeksel

art.nr. afmeting gewicht

DE70-520-000 1200 x 800 mm  4 kg

DE70-630-000 1200 x 1000 mm  5 kg

art.nr. omschrijving

70-520-500 op 2 sleden,  
geperforeerde wanden

De pharmaceutische industrie, 
hier in gebruik bij een cosme-
tica producent.
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Hygiëne palletboxen hebben gladde zijwanden en een open con-
structie. Nergens kan zich verborgen vuil ophopen.

Hygiëne palletboxen hebben een minimum aan randen en ribben 
waar vuil en bacteriën zich kunnen nestelen. De poten zijn tot boven 
volledig open en zonder stoppen om dezelfde reden. Ondanks zijn 
beperkte eigen gewicht, kan deze box een hoog draagvermogen 
aan. De bak is verkrijgbaar met of zonder deksel.

Hygiëne palletboxen leveren 
we in verschillende uitvoerin-
gen:
• in diverse kleuren: geel, wit,

blauw, rood en lichtgrijs op
voorraad. Andere kleuren
op aanvraag.

• met wielen: onder de poten
of de bodem van de bak.

• met perforatie: in bodem
en/of wanden.

• en nog veel meer: inwerp-
klep, uitneembare wand,
kraan en/of stop.

1200 x 800 x 740 mm, 500 ltr.
(1120 x 720 x 600 mm binnenwerks)
gewicht 32,5 kg

1200 x 1000 x 740 mm, 600 ltr.
(1120 x 920 x 600 mm binnenwerks)
gewicht 38,5 kg

art.nr. omschrijving

70-630-XXX-RE op 2 sleden

Korting per stapel (4 stuks)

art.nr. omschrijving

70-520-XXX op 2 sleden, 
dichte wanden

1200 x 800 x 740 mm, 500 ltr.
(1120 x 720 x 600 mm binnenwerks)
gewicht 32,5 kg

PALLETBOXEN 
SPECIAAL

HYGIËNE
UITVOERING

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Leverbaar na overleg. 

Legenda
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Door hun sterke constructie zijn 
onze palletboxen inzetbaar 
voor het vervoer over de weg 
van gevaarlijke stoffen con-
form het ADR, gevarenklasse 
1 en 2. Hiertoe zijn ze voorzien 
van scharnierende deksels en 
sloten, het geheel is UN ge-
keurd (zie pagina 35). 

Onder het begrip gevaarlijke 
stoffen vallen niet alleen ge-
bruikte accu’s of laboratorium-
afval maar bijvoorbeeld ook 
patronen uit airbags of gor-
delspanners.

UN-gekeurde palletboxen zijn gekeurd als verpakkingstype 11H2 “IBC 
uit stijve kunststof, zelfdragende constructie”.

art.nr. afmetingen inhoud omschrijving

1187C3-UN-3K 1200 x 1000 x 910 mm 760 ltr. UN uitvoering, RVS schar-
nieren, 3 kantsloten

art.nr. afmetingen inhoud omschrijving

1091/C3T-UN-3K 1200 x 1000 x 820 mm 760 ltr. UN uitvoering,   
RVS scharnieren 3 kantslot

1091/XL-UN-3K 1200 x 1000 x 1130 mm 930 ltr. UN uitvoering,  
RVS scharnieren 3 kantslot

1091/XXL-UN-3K 1200 x 1000 x 1320 mm 1100 ltr. UN uitvoering, 
RVS scharnieren 3 kantslot

Door drie sterke sleden en 
rechte zijwanden makkelijk 
leeg te kantelen. Meestal voor-
zien van afneembaar deksel. 
Uitvoering en stickers conform 
ADR. In afmeting: 1200 x 1000 
x 780 mm.

UN-keur palletboxen zijn toegelaten voor het vervoer van vaste en 
pasteuze gevaarlijke stoffen. Voorzien van afsluitbare deksels, even-
tueel met rubber pakking. De scharnierende, afsluitbare deksels zijn 
als optie ook op alle andere palletboxen leverbaar. 
Toelatingsnummer: 11H2/Y/S Maand/Jaar 

B/ENGELS/020042/1750/480 

Kunststof palletboxen zijn een prima vervanging of toevoeging van 
de metalen palletboxen voor het vervoer en de opslag van gevaar-
lijke stoffen.
Toelatingsnummer: 11H2/Y/S Maand/Jaar 

B/ENGELS-060079/1440/400 

PALLETBOXEN 
SPECIAAL

UN-GEKEURDE
UITVOERINGEN

art.nr. omschrijving

1091-ACCU voor accu inzameling
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Versie 1200 x 1000 x 1500 mm.

Afsluitbare versie voor nacht-
distributie in gebruik bij Medi-
amarkt.

Versie met trekstangsysteem.  
In gebruik bij Nedtrain voor het 
verlenen van  service aan per-
sonentreinen. Door de kunst-
stof heen is de inhoud te con-
troleren door RFID lezers.

Verlengde palletboxen, hier met 1680 en 2180 mm lengte, in donker-
grijze recycle uitvoering.

Op elkaar gelaste palletboxen. 1120 en 1315 mm hoogte.

Één van onze specialismes is het aanpassen van palletboxen. We 
voorzien ze van deksels en sloten, lassen ze aan en op elkaar tot gro-
tere hoogtes en lengtes en voorzien ze van uitneembare zijkanten.

art.nr. omschrijving afmeting

1091C4-TLXL op 4 poten met scharnierdeksel, grijs 1680 x 1000 x 760 mm

1091C3T-TLXL op 6 halve sleden met scharnierdeksel, grijs 1680 x 1000 x 780 mm

1091C3T-TLXXL op 3 sleden met scharnierdeksel, grijs 2180 x 1000 x 780 mm

art.nr. omschrijving afmeting

1089/CT6 XL op 2 sleden, 740 ltr. grijs 1200 x 800 x 1110 mm

1089/CT6 XXL op 2 sleden, 900 ltr. grijs 1200 x 800 x 1280 mm

1091/C3T XL op 3 sleden, 930 ltr. grijs 1200 x 1000 x 1110 mm

1091/C3T XXL op 3 sleden, 1100 ltr. grijs 1200 x 1000 x 1280 mm

Op elkaar gelast leveren wij 
onze palletboxen ook als ver-
rijdbare (voorraad)kasten,  bij-
voorbeeld bij nachtdistributie, 
waar stalen kastwagens te luid-
ruchtig zijn.

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Levertijd 1 à 2 weken. 

Legenda

PALLETBOXEN 
SPECIAAL

MAATWERK
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PALLETBOXEN 
SPECIAAL

MAATWERK

Voor palletboxen ontwerpen en produceren we creatieve accessoi-
res, zodat ze veel breder ingezet kunnen worden dan waarvoor ze 
oorspronkelijk ontworpen zijn.

Montage van een oprijplaat in een opvouwbare palletbox. Op deze 
manier kan een kopieerapparaat gemakkelijk in de transportunit ge-
reden worden.

Palletbox voor gebruik in de landbouwsector. De palletbox wordt ge-
bruikt voor het wassen van radijzen. Om het legen te vergemakkelij-
ken, is een klep van roestvrij staal aan de zijkant geplaatst.

In deze palletbox worden papierresten in een drukkerij verzameld. De 
vuilniswagen kan de bak direct legen dankzij de DIN-adapters.

art.nr. omschrijving

EN-7075045 set van 2 stalen DIN adapters t.b.v. 1200 x 1000 mm palletboxen

Cleanroom palletbox met 
scharnierend deksel voorzien 
van gasdrukveren en elec-
tronisch slot en trekstangsy-
steem. Geleverd aan Klinikum 
Kassel.

Cleanroom palletboxen. Op 
alle zijkanten en de onderkant 
zijn panelen gelast, zodat het 
geheel goed te reinigen is, ook 
handmatig.

Deksel t.b.v. cleanroom pallet-
boxen, geheel glad uitgevoerd:

art.nr. omschrijving

1090C4-CLEAN cleanroom palletbox 
1200 x 800 x 580 mm

1089C4-CLEAN cleanroom palletbox 
1200 x 800 x 780 mm

art.nr. omschrijving

210-14709 oplegdeksel, zwart 

1200 x 800 mm 
gewicht 5.5 kg 



PALLETBOXEN
OPVOUWBAAR

ultra licht en ruimtebesparend

Palletboxen met 
opvouwbare wanden, 

industrieel

Palletboxen met 
opvouwbare wanden

Pallets met 
opzetwanden

ENGELS
voor een beter milieu
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Europallet compatibele Smartboxen.

•  Smartboxen zijn door elkaar heen te gebruiken met vrijwel alle
niet opvouwbare palletboxen met dezelfde grondmaat.

•  Ook qua levensverwachting zijn ze vergelijkbaar met pallet-
boxen uit een stuk.

•  Beschadigde onderdelen (bijvoorbeeld aanrijschade door
heftrucks) zijn gemakkelijk, zonder gebruik van gereedschap,
te vervangen.

•  Genoemde inhoudsmaten zijn netto gemeten, in gestapelde
toestand.

Blokpallet compatibele Smartboxen.

 1200 x 800 805 mm hoog, 515 ltr. 978 mm hoog, 655 ltr.

2 sleden 3 sleden 2 sleden 3 sleden

bodem / zijwanden 
gesloten

1387C2 1387C3 1389C2 1389C3

40 kg 43 kg 45 kg 48 kg

bodem / zijwanden 
geperforeerd

1387F2 1387F3 1389F2 1389F3

38 kg 41 kg 43 kg 46 kg

 1200 x 1000 805 mm hoog, 668 ltr. 978 mm hoog, 839 ltr.

2 sleden 3 sleden 2 sleden 3 sleden

bodem / zijwanden 
gesloten

1307C2 1307C3 1309C2 1309C3

45,5 kg 48,5 kg 54,5 kg 57,5 kg

bodem / zijwanden 
geperforeerd

1307F2 1307F3 1309F2 1309F3

44,5 kg 47,5 kg 53,5 kg 56,5 kg

Geen holle ruimtes, een mini-
mum aan versterkingsribben, 
geen plaatsen waar vuil achter 
kan blijven. Dankzij de vormge-
ving een maximum rendement 
(verhouding volume/buiten-
maat). 

Lange termijn belastbaar tot 
1000 kg per box en 5000 kg in 
de stapel (tot 10.000 kg korte 
termijn belasting getest). 

Bodemuitvoeringen: 4 poten, 2 
of 3 sleden (versterkte versie).

Ruimtebesparing bij 805 mm 
hoog 3:1, bij 978 mm hoog 7:3.

1200 x 800 x 978 mm, 655 ltr.
(1120 x 720 x 803 mm binnenwerks)
gewicht 43 kg

1200 x 800 x 805 mm, 515 ltr.
(1120 x 720 x 630 mm binnenwerks)
gewicht 40 kg

1200 x 1000 x 978 mm, 839 ltr.
(1120 x 920 x 803 mm binnenwerks)
gewicht 57,5 kg

1200 x 1000 x 805 mm, 668 ltr.
(1120 x 920 x 630 mm binnenwerks)
gewicht 48,5 kg

PALLETBOXEN
OPVOUWBAAR 

SMARTBOX

HYGIËNE  
ZWAARLAST

art.nr. omschrijving

1PETSP02 labelhouder A5, rood

1PETSB42 labelhouder A4, rood

1PETSB45 labelhouder A4, zwart

Opzetrand Smartbox
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Inwerpklep op één of twee lan-
ge zijdes, hoogte alternatief 
280 of 370 mm.

Inwerpklep op één of twee korte 
zijdes voor de 800 en 1000 mm 
brede versies, hoogte 375 mm.

De deksels van onze Maxi- en 
Strongbox serie passen ook 
perfect op de Smartbox™. 
Eventueel ook afsluitbaar, net 
als op de niet opvouwbare 
bakken.

Smartboxen met extra grote volumes.

Alle service en accessoires die u van ons kent op het gebied van 
palletboxen uit één stuk, leveren wij ook bij onze Smartbox serie. Wij 
bedrukken ze met uw naam, repareren ze eventueel en houden 
daarvoor onderdelen op voorraad. Verder lassen we uit twee stuks 
één lange palletbox (zie ook pagina 15), bijvoorbeeld voor bumpers 
en TL buizen.

Bijvoorbeeld voor het vervoer van 
oude TL buizen naar de recycling  
vervaardigen we extra lange op-
vouwbare palletboxen, tot wel 
2200 mm binnenwerks. 

Door hun hoge belastbaarheid zijn Smartboxen ook uitstekend in te 
zetten voor opslag en transport van losgestorte onderdelen in de toe-
leveringsindustrie.  Er kan eventueel ook met tussenleggers gewerkt 
worden, die in de lege box retour komen.

1200 x 1200 x 978 mm, 1041 ltr.
(1120 x 1120 x 803 mm binnenwerks)

1200 x 1200 x 805 mm, 821 ltr.
(1120 x 1120 x 630 mm binnenwerks)

* = eventueel ook verkrijgbaar in 1200 x 1100 mm, inhoud 645 ltr.

 1200 x 1200 805 mm hoog, 821 ltr. 978 mm hoog, 1041ltr.

2 sleden 3 sleden 2 sleden 3 sleden

bodem / zijwanden 
gesloten

1327C2 1327C3 1329C2 1329C3

51 kg 54 kg 60,5 kg 63,5 kg

bodem / zijwanden 
geperforeerd

1327F2* 1327F3* 1329F2 1329F3

50 kg 53 kg 59,5 kg 62,5 kg

PALLETBOXEN
OPVOUWBAAR 

SMARTBOX 

HYGIËNE
ZWAARLAST
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PALLETBOXEN
OPVOUWBAAR 

BULKBOX
HEAVY DUTY 
1200 X 1000 
1210 X 1130

Inklappen gaat in een hand-
omdraai. Rekening houden 
met volgorde is niet nodig. 
Handgrepen zijn op ergonomi-
sche hoogte geplaatst.

Robuuste bakken, o.a. gebruikt in automobiel- en recyclingindustrie.

In de stapel belastbaar tot boven de 4 ton! Standaard voorzien van 
stalen heftruck aanrijdbeveiliging op de hoeken. Op 3 stalen pal-
letsleden. Bij het opzetten haken de 40 mm dikke zijwanden over de 
volle hoogte in elkaar, kwetsbare kunststof grendels zijn niet nodig.

Klassieke Amerikaanse opvouwbare palletboxen, no-nonsense 
design, extreem sterk. Dikkere zijwanden en versterkingsribben 
dankzij productie uit structural foam HDPE. Stalen scharnierpennen, 
stalen versterking van de sleden, stalen aanrijdbeveiligingen op de 
hoeken. Wij leverden er duizenden,  bijvoorbeeld voor distributie van 
ongeadresseerde post of de recycling van sloopauto-onderdelen. 

Oplegdeksels uit structural foam

Verhoogstuk 254 mm. Wordt 
bevestigd tussen palletvoet en 
scharnie ren de wanden. Zelf 
niet opvouwbaar.

1200 x 1000 x 860 mm, 690 ltr.
(1120 x 920 x 673 mm binnenwerks)

1200 x 1000 x 760 mm, 600 ltr.
(1120 x 920 x 572 mm binnenwerks)

1210 x 1130 x 865 mm, 811 ltr.
(1124 x 1030 x 689 mm binnenwerks)

1210 x 1130 x 760 mm, 684 ltr.
(1124 x 1048 x 581 mm binnenwerks)

Bij enige aantallen zijn beide hoogtes ook leverbaar met grondmaat 
816 x 762 mm.

1210 x 1130 760 mm hoog, 684 ltr. 865 mm hoog, 811 ltr.

2 sleden 3 sleden 2 sleden 3 sleden

bodem / zijwanden
gesloten

732-113 732-113-1K 733-133 733-113

68 kg 68,5 kg 73 kg 73,5 kg

verhoogstuk, voegt 254 mm toe aan de hoogte. 12,5 kg 845-0

1200 x 1000 760 mm hoog, 600 ltr. 860 mm hoog, 690 ltr.

2 sleden 3 sleden 2 sleden 3 sleden

bodem / zijwanden 
gesloten

722 722-1K 723 723-1K

64 kg 64,5 kg 68 kg 68,5 kg

art.nr. afmeting

840-700 1229 x 1027 x 54 mm

845-700 1226 x 1149 x 57 mm
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Nestbare graanbulkboxen zijn speciaal ontworpen om losse goe-
deren op een veilige manier te verwerken, door 1 persoon. De box 
bestaat uit 2 delen, een basisunit en een opzetunit. De opzetunit is 
zowel op de basisunit te plaatsen en vast te zetten, als te nesten als 
de boven unit 180 graden gedraaid wordt. In geneste toestand wordt 
40% ruimte gewonnen, wat een behoorlijke besparing oplevert voor 
retourfust. De trechtervormige basisunit zorgt ervoor dat de volledige 
unit te ledigen is en er geen restanten in de hoeken achterblijven. De 
schuif die de trechteruitgang opent, is met de hand te bedienen en 
reguleert de uitstroom van de losse goederen.

De graanbulkbox (art.nr. 022-810E) is vervaardigd uit slagvast kunst-
stof (HDPE) en geschikt voor contact met levensmiddelen. Hiermee is 
deze bak uitermate geschikt voor gebruik in de agrarische sector en 
voedingsindustrie. Bijvoorbeeld voor de opslag en verwerking van 
ingrediënten zoals zaden en pitten.

PALLETBOXEN
OPVOUWBAAR 

SILO UITVOERING
1435 X 1144

Bediening van  
trechter om de  
uitstroom te 
reguleren. 

Vergrendeling 
aan basisunit. 

Transparante etiket-
houder met rits. 

Van 4 zijden opneembaar.

Verstevigde 
poten met 
stalen aanrij-
bescherming. 

Productkenmerken:
• Op elkaar gestapeld:

1435 x 1144 x 1651 mm,
1651 liter

• Genest:
1435 x 1144 x 980 mm

• Belastbaarheid: 1134 kg
• Deksel beschermt de in-

houd tegen vocht en vuil
• Geschikt voor meermalig

gebruik
• Inclusief 2 afsluitbare

etikethouders
• Levertijd 5-7 weken
• Prijs op aanvraag

Bij Graanpletterij De Halm.

Ingebouwde trechter.

art.nr. 022-810E
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Deze meermalige transportverpakkingen bestaan uit sterke, nest-
bare, extreem lichte, holle kunststof pallets (productie via “twin-sheet 
vacuümvormen). De pallets zijn voorzien van een groef waarin 
kunststof kanaalplaat opzetranden worden gezet. Hierop passen 
weer dubbelwandige kunststof deksels. De complete transport-
verpakking is verzegelbaar. (Minimale afname is afhankelijk van 
afmeting en uitvoering.)

De deksels kunnen vergrendeld worden aan de opzetwanden zodat 
een stabiele verpakkingseenheid ontstaat.

treksluiting, 
deksel

treksluiting, 
pallet

buitenmaat* binnenmaat inhoud gewicht belastbaarheid

statisch dynamisch

800 x 600 x 800 mm 728 x 522 x 590 mm 224 ltr. 6,5 kg 1000 kg 500 kg

1000 x 600 x 800 mm 922 x 525 x 585 mm 283 ltr. 8,2 kg 1000 kg 500 kg

1200 x 800 x 995 mm 1130 x 720 x 772 mm 628 ltr. 12,9 kg 1500 kg 500 kg

1200 x 1000 x 995 mm 1116 x 920 x 757 mm 777 ltr. 17,9 kg 1400 kg 500 kg

1500 x 1200 x 1495 mm 1430 x 1130 x 1297 mm 2096 ltr. 26,3 kg 1250 kg 350 kg

1600 x 1200 x 1495 mm 1530 x 1130 x 1290 mm 2230 ltr. 28,1 kg 1250 kg 350 kg

*bovenstaande hoogtes zijn de standaard, hoogte in principe naar keuze.

De kanaalplaat opzetwanden worden vastgezet door grendels aan 
de kunststof pallets. 

Extra grote verzendeenheden 
zijn ook mogelijk. Deze pallet 
is verlengd tot 2400 mm. 

Pallets met opzetwanden vor-
men een logistiek interessant 
alternatief voor palletboxen. 
Hun belastbaarheid is stukken 
lager (scheelt zo’n 80%), maar 
opgevouwen nemen ze veel 
minder plaats in, hebben rui-
mere binnenmaten en zijn een 
stuk goedkoper dan opvouw-
bare palletboxen met deksels.

In tegenstelling tot de pallet-
boxen op de pagina hiernaast
worden de componenten van 
lege palletboxen separaat re-
tour vervoerd.

De hoogte van de kanaalplaat 
opzetwanden is in principe 
naar keuze. 

PALLETBOXEN
OPVOUWBAAR

KANAALPLAAT 
OPZETWANDEN
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art.nr. afmetingen inhoud gewicht belastbaarheid

statisch dynamisch

VC-1208100-
95W-7

1200 x 800 x 1000 mm
(1140 x 740 x 790 mm 
binnenwerks)

666 ltr. 24 kg 1300 kg 280 kg

VC-1210100-
95W-7

1200 x 1000 x 1000 mm
(1140 x 940 x 790 mm 
binnenwerks)

847 ltr. 28 kg 1350 kg 300 kg

VC-1612100-
95W-7

voor TL-inzameling
1600 x 1200 x 1000 mm
(1540 x 1140 x 790 mm 
binnenwerks)

1300 ltr. 48 kg 1300 kg 280 kg

We leveren ook pallets met opzetwanden van Aircell plaatmateriaal. 
Dit materiaal is stabieler en zwaarder belastbaar dan kanaalplaat 
door de drielaags constructie met interne honingraatstructuur. Meer 
informatie hierover vindt u op pagina 23. 

Het ultralichte en sterke plaatmateriaal is weerbestendig en voed-
selveilig. Standaard geleverd in 10 mm dikke grijze wanden met één 
klep (600 x 350 mm) met vouwscharnier en twee etikethouders. Op 
aanvraag leveren we ook andere diktes (van 3 tot 30 mm), verschil-
lende kleuren en speciale oppervlakte bekleding. Neem hiervoor 
contact op met onze afdeling Verkoop.

De verzendeenheid bestaat naast de opzetwand uit een pallet op 9 
poten en een deksel (gemaakt van HDPE).

Het deksel komt los door het 
plaatmateriaal onder het deksel 
in te drukken.

De opzetwanden kunnen nu in 
zijn geheel uit de bodem geno-
men worden.

Opzetwanden en deksel vormen 
samen met pallet een compacte 
eenheid voor retour vervoer.

De opzetwanden maak je los 
van de bodem door ze met de 
voet naar binnen te drukken. 

Praktisch, tijdbesparend en ergonomisch verantwoord opvouwen: 

PALLETBOXEN
OPVOUWBAAR

AIRCELL
OPZETWANDEN

Zowel de pallet als het deksel 
zijn voorzien van nokken waar-
in de opzetwand eenvoudig 
vergrendeld wordt. Hierdoor 
is aparte vergrendeling niet 
nodig.   

Voordelen van dit systeem: 
• Hemelwaterdicht
• Geen losse onderdelen

voor de vergrendeling van
de opzetwand

• Standaard maten zijn on-
derling stapelbaar

• Uitwisselbaar met de
meest voorkomende verge-
lijkbare systemen

• Verhouding binnen- en bui-
tenmaat is altijd 60 mm

• Ergonomisch verantwoor-
der dan vergelijkbare
systemen. I.p.v. 5-6 keer
bukken, maar 1-2 keer

• Opzetwand is vanuit 1
positie te plaatsen en in
te klappen zonder extra
vergrendeling

• Praktisch en tijdbesparend
• Zowel opvouwbaar als

nestbaar
• Vlakke bodem
• Maximale binnenafmeting

en rechte stapeling bij
uitgeklapte vorm
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Klapa palletboxen kunnen op-
tioneel geleverd worden met 
etikethouder; één op de korte 
en één op de lange zijde, for-
maat A5 conform voorschrift 
Odette.

Staalversterkte bodems zijn 
optioneel leverbaar, evenals 
door aan elkaar lassen verkre-
gen maten.

De nieuwe generatie GLT (Gross 
Ladungs Träger, Duitse automo-
tive benaming). Leverbaar in 
meerdere hoogtes, conform au-
tomobiel industrie protocollen 
Galia (Frankrijk) en VDA (Duits-
land). Etikettering conform Euro-
pese afspraak “Odette”. De bin-
nenkant van de box is vlak. De 
buitenkant heeft versterkingsrib-
ben. Hierdoor is de Klapa extra 
sterk.

Ook in grotere lengtes in ver-
sterkte uitvoering leverbaar.

800 x 600 x 530 mm, 144 ltr.
(720 x 520 x 386 mm binnenwerks)
gewicht 25 kg

800 x 600 x 700 mm, 208 ltr.
(720 x 520 x 556 mm binnenwerks)
gewicht 28 kg

art.nr. omschrijving

34-8653 op 2 sleden en staalver-
sterkte bodem, inwerpklep-
pen op 2 lange zijden

34-8600-1 oplegdeksel, 800 x 600 mm

art.nr. omschrijving

34-8670 op 2 sleden en staalver-
sterkte bodem, inwerp-
klep op 1 lange zijde

34-8600-1 oplegdeksel, 800 x 600 
mm

PALLETBOXEN
OPVOUWBAAR 

KLAPA

AUTOMOTIVE / GLT

800 x 600 x 770 mm, 261 ltr.
(744 x 544 x 645 mm binnenwerks)
gewicht 25 kg

1000 x 600 x 700 mm, 263 ltr.
(920 x 520 x 550 mm binnenwerks)
gewicht 43 kg

art.nr. omschrijving

34-8677-0 op 4 poten of 2 sleden, met 
staalversterkte bodem,  
inwerpkleppen op 2 lange 
zijden.

200-8060-1 oplegdeksel, 800 x 600 mm

art.nr. omschrijving

34-1060-0 op 4 staalverterkte poten 
en staalversterkte bodem, 
inwerpklep op 1 lange 
zijde. Alleen met deksel 
stapelbaar.

34-1060-008 stapeldeksel, 1000 x 600 
mm

Industriële opvouwbare kunststof palletboxen (GLT) speciaal ontwik-
keld voor automobielindustrie.

Voorbeeld Klapa etikethouder.

art.nr. omschrijving

89-20-212-140-1 transparante Klapa  
etikethouder
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1200 x 800 x 950 mm, 603 ltr.
(1120 x 720 x 748 mm binnenwerks)
gewicht 45 kg

1200 x 1000 x 900 mm, 715 ltr.
(1120 x 920 x 692 mm binnenwerks)
gewicht 50 kg

art.nr. omschrijving

34-1210-
1392-001

op 2 sleden en 3 poten,  
2 inwerpkleppen: op korte  
en lange zijden.

200-1210 oplegdeksel, 1200 x 1000 mm

art.nr. omschrijving

34-1208-
5000-500

op 2 sleden en 3 poten, 
inwerpkleppen op alle 
zijden

40-1208 oplegdeksel, 1200 x 800 
mm

1200 x 1000 x 975 mm, 851 ltr.
(1120 x 920 x 826 mm binnenwerks)
gewicht 52 kg

art.nr. omschrijving

34-121010 op 4 poten inwerpklep aan alle zijden

34-1210-111 oplegdeksel, 1200 x 1000 mm

PALLETBOXEN
OPVOUWBAAR 

KLAPA

AUTOMOTIVE / GLT

Voorbeeld van spuitgegoten 
stapeldeksel leverbaar bij pal-
letboxen met afm. 800 x 600 
mm, 1200 x 800 mm, 1200 x 
1000 mm.

Voorbeeld van vacuümge-
vormd stofdicht deksel lever-
baar bij palletboxen met afm. 
800 x 600 mm, 1200 x 800 mm, 
1200 x 1000 mm.

Speciaal verhoogd rotatiege-
vormd deksel voegt extra nut-
tige hoogte toe. Past op Klapa 
800 x 600 mm. 

Klapa palletboxen leveren 
we met verschillende deksels 
vaak voorzien van maatwerk 
interieurs.

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

Legenda

Palletboxen met een maatwerk interieur van kanaalplaat en schuim  
voor interieuronderdeel vrachtwagencabine. 
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België
Engels Logistics NV

Schemkensstraat 15
B-3583 BERINGEN

Tel.: +32 (0)11 815 050
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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.




