
BEZORGBOXEN VOOR E-BIKES EN SCOOTERS

Maatwerk
kanaalplaat

Lichtgewicht kunststof

Enkelwandig en robuust Dubbelwandig
kunststof



BEZORGBOXEN 

VOOR
FIETSEN EN E-BIKES

Binnensteden zijn met auto’s 
vaak moeilijk bereikbaar en 
parkeren is overal een crime. 
Daarom vindt steeds vaker dis-
tributie met scooters en (elektri-
sche) fietsen plaats. 

Engels heeft eerstelijns contact 
met verschillende bezorg-
diensten over de nieuwste 
mogelijkheden voor de huis-
aan-huis bezorging van food 
en non-food producten.

Dankzij onze eigen ontwerp- en 
productiefaciliteiten kunnen 
wij eenvoudig een scooterbox 
uit kanaalplaat op maat voor 
u realiseren. Wij denken graag 
met u mee.

Lichtgewicht bezorgbox voor 
voorop de fiets.

Geïsoleerde tassen met flexi-
bel in te delen schappen.

Het is steeds lastiger medewerkers te vinden met scooterrijbewijzen 
omdat jongeren al vanaf 17-jarige leeftijd hun autorijbewijs mogen 
gaan halen. Om hierop in te spelen, heeft Engels een Bicycle 
Delivery Box (BDB) ontwikkeld. Zo kunnen jongeren op de fiets de 
goederen distribueren. 

Er zijn twee varianten beschikbaar, een light variant (2 kg) van 
kanaalplaat materiaal en een robuuste kunststof variant (5 kg). 
Beide hebben een inhoud van 85 liter. Door het lichte gewicht zijn 
deze bezorgboxen op de fiets veel beter hanteerbaar. 

Lichtgewicht kanaalplaat Bicycle Delivery Boxen worden project-
matig geleverd in een door de klant gewenste afmeting. 

Ook geschikt voor achterop de fiets.

art.nr. afmetingen 
(binnenwerks)

omschrijving
(inhoud, deuropening, gewicht)

90509-BDB85. 570 x 550 x 335 mm
 (550 x 490 x 310 mm)

85 l.  500 x 260 mm, 4,8 kg

Op voorraad in zwart, andere kleuren vanaf 25 stuks.

Enkelwandige bezorgboxen

Kanaalplaat bezorgboxen



BEZORGBOXEN 

VOOR
SCOOTERS

Enkelwandige, niet geïsoleerde bezorgboxen uit massieve kunststof 
zijn “hufterproof”, ze zijn robuust geconstrueerd voor dagelijks profes-
sioneel gebruik. Enkele tienduizenden in gebruik in heel Europa door 
o.a. bpost, Sushi Shop, Planet Sushi, Just Eat en nog vele anderen.

De Food Delivery Boxen (FDB) zijn dubbelwandig en daarmee 
tevens een isolatiebox. Het is bij deze bezorgbox dus niet nodig 
maatregelen te nemen voor een extra isolerende binnenlaag. De 
FDB is standaard uitgevoerd met reflectoren, verdiepte vlakken in 
de zijwanden voor reclamestickers en opstaande randen aan de 
bovenzijde voor een tijdelijke plaatsing van bijvoorbeeld een helm 
of pakketje. 

art.nr. afmetingen 
(binnenwerks)

omschrijving
(inhoud, deuropening, gewicht)

90509-SB60. 422 x 422 x 422 mm 
(395 x 395 x 375 mm)

60 l.  318 x 352 mm, 7 kg 

90509-SB100. 570 x 440 x 435 mm
(550 x 410 x 420 mm)

100 l.  490 x 350 mm, 8,2 kg

90509-SB120. 570 x 530 x 440 mm
(540 x 480 x 420 mm)

120 l.  495 x 365 mm, 6,8 kg

EN-7171072 360 x 360 x 10 mm montageplaat voor 60 l. box

EN-7021475 400 x 500 x 10 mm montageplaat voor 85, 90, 100, 120 l. box

Op voorraad in zwart en rood, andere kleuren vanaf 25 stuks.

art.nr. afmetingen 
(binnenwerks)

omschrijving
(inhoud, deuropening, gewicht)

90509-FDB90. 560 x 520 x 440 mm 
(500 x 470 x 380 mm)

90 l.  470 x 380 mm, 12 kg

Op voorraad in zwart, blauw, rood en geel.

Enkelwandige bezorgboxen

Dubbelwandige bezorgboxen

RVS scharnieras, veilig weg-
gewerkt.

Draaisluiting, optioneel met 
cilinderslot, veilig weggewerkt.

Sterke polyester dekselbe-
grenzer.

Onze bezorgboxen kunnen we 
voorzien van tekst of uw logo 
door middel van zeefdruk-
ken, montage van een recla-
mepaneel of een maatwerk  
sticker.



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.
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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.




