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Bakken voor automa-
tische magazijnen

Classic Euronorm bakkenVlees- en landbouw-
kratten
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Om de grote hoeveelheid ver-
pakkingsmateriaal terug te 
dringen, besloot de VDA (Ver-
band Der Automobilindustrie) 
in 1988 tot invoering van een 
fustpool, de zogenaamde KLT 
bakken (KLT = Klein Ladungs 
Träger). Het idee was goed, 
maar uiteindelijk besloot ieder 
groot merk toch tot een eigen 
versie van dit fust, met name 
vanwege het hoge eigen ge-
wicht van het eerste model.

Bodem C-KLT. "C" staat voor 
Classic, de eerste uitvoering.
Versterkt en met de mogelijk-
heid tot verband stapelen, 
conform norm VDA 4500.

Bodem L-KLT. "L" staat voor Light 
versie, ontworpen als reactie 
op de zware "C" versie. Vallen 
niet onder VDA norm.

Bodem R-KLT. "R" staat voor 
Redesign. Verbandstapelen is 
weer mogelijk. Conform VDA 
4500.

C-KLT bakken zijn extreem hoog belastbaar, tot honderden kilo's per
bak. Wij leverden er meer dan 100.000 aan De Nederlandsche Bank,
voor het omruilen van guldens naar euro's. Een groot deel van deze
bakken is later opnieuw ingezet voor de nieuwe Smart bij NedCar.

C-KLT's, verbandstapelbaar, leverbaar met stofafdichting of verzegel-
baar deksel.

Gemeenschappelijke kenmerken van KLT bakken: 
1. De buitenmaten zijn steeds enkele millimeters kleiner dan de

genoemde euronorm afmetingen. Daardoor is het mogelijk met
top-caps te werken die dicht in de buurt van 1200 x 800 mm of
1200 x 1000 mm buitenmaat komen.

2. Alle verschillende versies zijn onderling stapelbaar.
3. Alle bakken zijn voorzien van dragers voor door Odette

(Organisation for Data Exchange by Tele-Transmission in Europe)
gestandaardiseerde etiketten. Steeds 1 per grondmaat 300 x
200 mm of 400 x 300 mm en 2 per grondmaat 600 x 400 mm.

art.nr. C-KLT nominale buitenmaat binnenmaat gewicht

40-3214 300 x 200 x 147 mm 260 x 136 x 144 mm 700 gr

40-3217 300 x 200 x 174 mm 260 x 136 x 171 mm 800 gr

40-4314 400 x 300 x 147 mm 334 x 247 x 103 mm 1600 gr

40-4317 400 x 300 x 174 mm 334 x 247 x 130 mm 1900 gr

40-4321 400 x 300 x 213 mm 334 x 247 x 168 mm 2000 gr

40-4328 400 x 300 x 280 mm 334 x 247 x 236 mm 2600 gr

40-6414 600 x 400 x 147 mm 532 x 346 x 98 mm 2800 gr

40-6417 600 x 400 x 174 mm 532 x 346 x 125 mm 3000 gr

40-6421 600 x 400 x 213 mm 532 x 346 x 164 mm 3700 gr

40-6428 600 x 400 x 280 mm 532 x 346 x 231 mm 4400 gr

AUTOMOTIVE
BAKKEN

STAPELBAAR

C-KLT
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L-KLT's: gladde bodems, normaal stapelbaar.

R-KLT's: verbandstapelbaar, lichter dan de klassieke KLT's. Vervangen
nu meestal de C-KLT's. Ook met gladde bodem leverbaar. We spreken
dan van de "RL-KLT", zie onderste tabel op deze pagina.

Palletafdekdeksels, ofwel "Top-
caps".

Voor vervoer van bijvoorbeeld 
explosieve airbagpatronen 
zijn KLT's ook in UN-gekeurde  
uitvoering leverbaar.

Afvullen met bouten en moe-
ren vormt voor C-KLT's of R-KLT's 
geen enkel bezwaar.

De VDA schrijft een topcap van 
1204 x 807 mm voor. Alle grote 
fabrikanten hebben echter hun 
eigen uitvoering, passend bij 
de eigen pallets. Topcaps be-
schermen de inhoud van de 
bakken bij vervoer en zijn ook 
vaak voorgeschreven door de 
brandverzekering (sprinkler-
water blijft niet in de bakken 
staan).

art.nr. R-KLT nominale buitenmaat binnenmaat gewicht

40-3215 300 x 200 x 147 mm 243 x 162 x 129 mm 600 gr

40-4315 400 x 300 x 147 mm 346 x 265 x 109 mm 1400 gr

40-4318 400 x 300 x 174 mm 346 x 265 x 136 mm 1600 gr

40-4329 400 x 300 x 280 mm 346 x 265 x 242 mm 1900 gr

40-6415 600 x 400 x 147 mm 544 x 364 x 109 mm 2200 gr

40-6429 600 x 400 x 280 mm 544 x 364 x 242 mm 3000 gr

art.nr. RL-KLT nominale buitenmaat binnenmaat gewicht

40-3147 300 x 200 x 147 mm 245 x 136 x 129 mm 600 gr

40-4147 400 x 300 x 147 mm 344 x 261 x 129 mm 1000 gr

40-4280 400 x 300 x 280 mm 334 x 261 x 262 mm 1400 gr

40-6147 600 x 400 x 147 mm 541 x 360 x 129 mm 1800 gr

40-6280 600 x 400 x 280 mm 541 x 360 x 261 mm 2500 gr

40-8608 800 x 600 x 80 mm 740 x 554 x 62 mm 1500 gr

40-8612 800 x 600 x 120 mm 740 x 554 x 82 mm 2000 gr

40-8617 800 x 600 x 174 mm 740 x 554 x 159 mm 3400 gr

40-8622 800 x 600 x 220 mm 740 x 554 x 182 mm 4100 gr

40-8628 800 x 600 x 280 mm 740 x 554 x 242 mm 4800 gr

AUTOMOTIVE
BAKKEN

STAPELBAAR

R-KLT - L-KLT - RL-KLT

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Leverbaar na overleg. 

Legenda
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De enige serie transportbak-
ken waarvan de afmetin-
gen speciaal afgestemd zijn 
op blokpallets. Er passen er 
steeds 2 of 4 op een grondvlak 
van 1200 x 1000 mm.

Met ingang van 2017 worden 
de mallen van MLT's vervangen 
door MLT Plus (hier afgebeeld). 

De binnenzijde van MLT's is 
voorzien van een raster, waar-
in een productdrager vastge-
klikt kan worden.

Oplegdeksel tegen stof.

DC staat voor Daimler Chrysler, de opdrachtgever. MLT betekent 
Medium Ladungs Trager. Deze serie vult met zijn afmetingen het gat 
tussen KLT bakken en boxpallets. Net als bij alle andere automobiel-
industrie bakken zijn de buitenmaten iets kleiner dan de genoemde, 
voor gebruik met topcaps. Per bak zijn er steeds 2 etikethouders 
conform het Odette protocol.

MLT’s 1000 x 600 mm

MLT’s 600 x 500 mm

art.nr. nominale maat bruikbare hoogte

40-6050-094 600 x 500 x 94 mm 50,5 mm

40-6050-114 600 x 500 x 114 mm 70,5 mm

40-6050-128 600 x 500 x 128 mm 84,5 mm

40-6050-147 600 x 500 x 147 mm 103,5 mm

40-6050-174 600 x 500 x 174 mm 130,5 mm

40-6050-213 600 x 500 x 213 mm 169,5 mm

40-6050-280 600 x 500 x 280 mm 236,5 mm

40-6050-315 600 x 500 x 315 mm 271,5 mm

40-6050-335 600 x 500 x 335 mm 291,5 mm

40-6050-415 600 x 500 x 415 mm 371,5 mm

art.nr. nominale maat bruikbare hoogte

40-1060-094 1000 x 600 x 94 mm 50,5 mm

40-1060-114 1000 x 600 x 114 mm 70,5 mm

40-1060-128 1000 x 600 x 128 mm 84,5 mm

40-1060-147 1000 x 600 x 147 mm 103,5 mm

40-1060-174 1000 x 600 x 174 mm 130,5 mm

40-1060-213 1000 x 600 x 213 mm 169,5 mm

40-1060-280 1000 x 600 x 280 mm 236,5 mm

40-1060-315 1000 x 600 x 315 mm 271,5 mm

40-1060-335 1000 x 600 x 335 mm 291,5 mm

40-1060-415 1000 x 600 x 415 mm 371,5 mm

art.nr. nominale maat

200-6050-4 600 x 500 mm

200-1060-4 1000 x 600 mm

AUTOMOTIVE
BAKKEN

STAPELBAAR

DC-MLT
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Alle Eurotec bakken zijn met verschillende soorten bodems lever-
baar. Want de vorm en belastbaarheid van de bodem bepalen de 
inzetbaarheid in een automatisch magazijn. Hieronder tonen we de 
verschillende uitvoeringen en hun belastingsmogelijkheden. 

U-vork opname voor eenvou-
dig tillen.

De Eurotec serie is speciaal 
ontworpen voor automatisch 
hanteren. Overal zijn aangrijp-
punten voor positioneren en 
opnemen door robots en hulp- 
apparatuur. Etiketten, barco-
delabel kaders, RFID chips. 
Aanbrengen is voor ons stan-
daard, locaties en houders zijn 
voorzien. 

Aangrijpgroef voor SBA (Stel-
ling Bedienings Apparaat).

Opnamepunten voor paletti-
seer robot.

Transponder en barcode posi-
tie.

Eurotec bakken presteren perfect op lopende banden en rollenbanen. 

belastingkarakteristiek
loopkransbodems

loopkrans 17

0 kg

25 kg

60 kg

loopkrans 23

0 kg

25 kg

60 kg

belastingkarakteristiek
vlakke bodems

vlakke bodem

0 kg

25 kg

60 kg

sandwich bodem

0 kg

25 kg

60 kg

loopkrans
17 mm

loopkrans
23 mm

vlakke bodem

bodem
verript

sandwich
bodem

AUTOMATISCHE
MAGAZIJNEN

STAPELBARE
EUROTEC BAKKEN
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Eurotec bakken zijn voor intern 
gebruik en worden meestal 
projectmatig geleverd. Daar-
om is er geen grote voorraad 
van en zijn ze niet voorzien van 
opties voor verzegelen zoals 
o.a.  transportbakken. 
De handgrepen zijn standaard 
in gesloten uitvoering, omdat 
manueel hanteren uitzonde-
ring is. Ze zijn immers ontwor-
pen voor geautomatiseerd ge-
bruik!

Druipwaterdichte deksels: Het 
onderste deksel heeft als ex-
tra een neopreen pakking.

Oplegdeksel tegen stof.
Deksels kunnen in automati-
sche magazijnen de kosten 
van verzekeren omlaag bren-
gen: in geval van brand blijft er 
geen sprinklerwater in de bak-
ken staan en is een eenvoudi-
ger blussysteem toereikend. 

De grotere Eurotec bakken 
zijn ook met open grepen le-
verbaar, voor ergonomisch (of 
arbo-vriendelijk) tillen.

Eurotec bakken hebben altijd twee etikethouders, één op de lange 
en één op de korte kant. Hoe ze ook op pallets staan, de inhoud 
is altijd herkenbaar. Uitloopgaten voor sprinklerwater zijn optioneel, 
evenals semitransparante zijwanden, waardoor je in één oogopslag 
kunt zien of een stapel bakken leeg is. De afmeting 600 x 400 x 270 mm 
kan voorzien worden van een opklapbare korte zijwand.

200 x 150 x 120 mm,  2,2 ltr.
(157 x 107 x 118 mm binnenwerks)
gewicht 0,2 kg

300 x 200 x 120 mm,  4,4 ltr.
(259 x 159 x 117 mm binnenwerks)
gewicht 0,4 kg

400 x 300 x 120 mm,  10 ltr.
(365 x 265 x 106 mm binnenwerks)
gewicht 1,1 kg

400 x 300 x 170 mm,  14 ltr.
(365 x 265 x 156 mm binnenwerks)
gewicht 1,3 kg

400 x 300 x 220 mm,  20 ltr.
(365 x 265 x 206 mm binnenwerks)
gewicht 1,4 kg

600 x 400 x 80 mm,  14 ltr.
(565 x 365 x 66 mm binnenwerks)
gewicht 1,1 kg

AUTOMATISCHE
MAGAZIJNEN

STAPELBARE
EUROTEC BAKKEN

art.nr. omschrijving

5-2112 vlakke bodem

art.nr. omschrijving

5-3212 vlakke bodem

art.nr. omschrijving

5-4312-0-G vlakke bodem

5-4312-0-V sandwich bodem

art.nr. omschrijving

5-4317-0-LK17 loopkrans 17 mm

5-4317-0-V sandwich bodem

art.nr. omschrijving

5-4322-0-G vlakke bodem

5-4322-0-V sandwich bodem

5-4322-0-LK17 loopkrans 17 mm

art.nr. omschrijving

5-6408-0-V sandwich bodem
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Voorbeeld van vacuümge-
vormd maatwerk interieur. 

Eurotec was de eerste speci-
aal voor automatisch hante-
ren geconstrueerde bak. Tien- 
tallen projecten (zoals Festo, 
Omron, Tele Denmark, Road 
Air, Brezan) brachten vragen 
met zich mee en oplossingen:

Vakverdeling met per vak een 
eigen, unieke barcode.

Spuitgegoten standaard inzet-
bakken met barcode positie. 
In 11 maten leverbaar.

Maatwerk vacuümgevormde 
inzetbakken.

Eurotec bakken in een "pick to light" magazijn (foto: Vanderlande In-
dustries).

600 x 400 x 120 mm,  21 ltr.
(565 x 365 x 106 mm binnenwerks)
gewicht 1,5 kg

600 x 400 x 170 mm,  30 ltr.
(565 x 365 x 156 mm binnenwerks)
gewicht 2,1 kg

600 x 400 x 220 mm,  42 ltr.
(565 x 365 x 206 mm binnenwerks)
gewicht 2,5 kg

600 x 400 x 270 mm,  52 ltr.
(565 x 365 x 256 mm binnenwerks)
gewicht 2,8 kg

600 x 400 x 320 mm,  63 ltr.
(565 x 365 x 306 mm binnenwerks)
gewicht 3,2 kg

600 x 400 x 420 mm,  83 ltr.
(565 x 365 x 406 mm binnenwerks)
gewicht 3,7 kg

AUTOMATISCHE
MAGAZIJNEN

STAPELBARE
EUROTEC BAKKEN

art.nr. omschrijving

5-6412-0-LK17 loopkrans 17 mm

5-6412-0-LK23 loopkrans 23 mm

5-6412-0-V sandwich bodem

art.nr. omschrijving

5-6417-0-G vlakke bodem

5-6417-0-LK17 loopkrans 17 mm

5-6417-0-LK23 loopkrans 23 mm 

5-6417-0-V sandwich bodem

art.nr. omschrijving

5-6422-0-G vlakke bodem

5-6422-0-LK17 loopkrans 17 mm

5-6422-0-LK23 loopkrans 23 mm

5-6422-0-V sandwich bodem

art.nr. omschrijving

5-6427-0-G vlakke bodem

5-6427-0-LK17 loopkrans 17 mm

5-6427-0-LK23 loopkrans 23 mm 

5-6427-0-V sandwich bodem

art.nr. omschrijving

5-6432-0-LK17 loopkrans 17 mm

5-6432-0-LK23 loopkrans 23 mm

5-6432-0-V sandwich bodem

art.nr. omschrijving

5-6442-0-LK17 loopkrans 17 mm

5-6442-0-LK23 loopkrans 23 mm 

5-6442-0-V sandwich bodem
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600 x 400 x 230/210 mm 600 x 400 x 180/160 mm

TRANSPORT- EN
OPSLAGBAKKEN

STAPELBAAR

LANDBOUW-
KRATTEN

600 x 400 x 180/100 mm

Exportfust
Stapelbare landbouwkratten met geperforeerde bodem en gesleuf-
de zijwanden zijn speciaal ontworpen voor de export van bollen 
(lelies en tulpen) en overige agrarische producten. 

Voor uw producten, die u met zorg heeft geteeld, bieden wij een 
ideale verpakkingsvorm: stevige, vuil- en luchtdoorlatende kratten, 
die de inhoud optimaal beschermen tijdens vervoer en opslag. 

Onze kratten zijn geschikt voor machinale verwerking, maatvast, 
meerdere malen te gebruiken en goed reinigbaar. Tevens zijn de 
kratten volledig recyclebaar.

Landbouwkratten zijn tevens 
inzetbaar voor andere toepas-
singen, zoals uitpakkrat, op-
slag- en transportkrat, maga-
zijnbak en exportkrat.

Etikethouder zowel geschikt 
voor stickers als kaarten.

Bloembollenbroeikratten
De stapelbare 600x400x180/100 mm landbouwbak is een krat met 
gesloten wanden en geperforeerde bodem. De perforaties zijn 
circa 2,5 mm breed en maximaal 35 mm lang. Dankzij de versterkte 
bodem is deze krat uitermate geschikt voor de automatisering. De 
stapelbelastbaarheid is max 750 kg. 

art.nr. omschrijving

 SBE-64230-S20T-9 geperforeerde bo-
dem en wanden

staffelkorting per 72 stuks

art.nr. omschrijving

 SBE-64180-S20T-9 geperforeerde bo-
dem en wanden

staffelkorting per 96 stuks

art.nr. omschrijving

 SBE-64180-
W20T-9

geperforeerde 
bodem, gesloten 
wanden

staffelkorting per 96 stuks

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Leverbaar na overleg. 

Legenda

Agri kratten worden het hele 
jaar door geproduceerd om 
voldoende voorraad te heb-
ben voor tijdens de oogst.
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Voordelen van de pootgoed exportbak: 
• Standaard verpakkingseenheid van 30 kg pootaardappels
• De geperforeerde wanden en bodem zorgen voor goede

ventilatie maar beschadigen de inhoud niet door hun fijne
structuur

• De inhoud is verzegeld, zodat de koper krijgt waarvoor hij
betaalt

• De bak kan zonder verzegeling nog jaren gebruikt worden

De pootgoed exportbak is een stapelbare bak van 600x400x262 mm 
met een inhoud van 55 liter. Standaard hebben wij deze op voor-
raad in de kleur zwart. De bakken zijn gemaakt van milieuvriendelijk 
gerecycled polyethyleen. 

TRANSPORT- EN
OPSLAGBAKKEN

STAPELBAAR

EXPORTKRAT
AGRI KRAT

De gaten in het afdekrooster zijn 25 x 30 mm en zorgen voor goede 
ventilatie zonder dat de inhoud eruit valt. Het dichte vlak biedt ruimte 
voor informatie over bijvoorbeeld kwaliteit, leverancier of garantie.

Klik de haakjes in de sleuven aan 
de ene zijde van de krat.

Klik de haakjes aan de overzijde 
vast en de verzegeling is op slot. 

Kratjes in gebruik bij 'Natuursupermarkt' in Eindhoven. 

art.nr. omschrijving

90286-426-1 aardappelbak, 600 x 400 x 262 mm staffelkorting per 32 stuks

90356-1 afdekrooster 
Sealing voor aardappelbak

Wij leveren ook onderstaande 
opvouwbare (agri) kratten. 
Meer informatie kunt u vinden 
bij de opvouwbare bakken op 
pagina 171.

Eenvoudig in te klappen, ruim-
tebesparend tijdens retour-
transport of opslag. Ingevou-
wen hoogte van deze krat is 39 
mm. 

Onze E-line vouwkratten serie 
heeft een ingevouwen 
hoogte van nog geen 28 mm!
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Onderstaande Euro vleeskratten zijn de huidige standaard in de 
vleesverwerkende industrie. De open wanden en handvatten garan-
deren een goede luchtcirculatie. Eventueel water of condens blijft 
niet op de rand liggen.

art.nr. E2-3

600 x 400 x 200 mm, 40 ltr.
(555 x 355 x 187 mm binnenwerks)
gewicht 2 kg

600 x 400 x 300 mm, 60 ltr
(555 x 355 x 285 mm binnenwerks)
gewicht 3 kg

600 x 400 x 125 mm, 25 ltr.
(565 x 365 x 120 mm binnenwerks)
gewicht 1,5 kg

600 x 400 mm 
gewicht 0,9 kg

Euro vleeskratten en H1 pallets als display in een groothandel

EURO VLEESKRATTEN:
• voldoen aan de meest recen-

te EHI en DIN 55 423 normen
hebben een gladde bodem
waardoor ze goed te gebrui-
ken zijn op rollen- en trans-
portbanen

• zijn te gebruiken bij tempera-
turen van -30°C tot +60°C

Vleeskratten zijn gestandaar-
diseerde transportbakken 
voor de vleesverwerkende in-
dustrie.

deksel

Euro vleeskratten en palletboxen in gebruik bij een vleesverwerker.

Uit voorraad leverbaar in de 
kleur rood. Op aanvraag ver-
krijgbaar in het blauw, groen, 
geel, grijs en wit.

TRANSPORT- EN
OPSLAGBAKKEN

STAPELBAAR

EURO
VLEESKRATTEN

art.nr. omschrijving

E1-3 gesloten bodem, gesloten 
wanden (m.u.v. bovenrand)

art.nr. omschrijving

E2-3 gesloten bodem, gesloten 
wanden (m.u.v. bovenrand)

art.nr. omschrijving

E3-3 gesloten bodem, gesloten 
wanden (m.u.v. bovenrand)

art.nr. omschrijving

SBE-6040-
D0-02-3

oplegdeksel voor Euro 
vleeskratten

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Leverbaar na overleg. 

Legenda
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600 x 400 x 125 mm, 26 ltr.
(556 x 357 x 123 mm binnenwerks)
gewicht 1,5 kg

600 x 400 x 200 mm, 35 ltr.
(556 x 357 x 198 mm binnenwerks)
gewicht 2 kg

E-performance Euro vleeskratten zijn een sterk verbeterde uitvoering
van de tot nu toe gebruikelijke E vleeskrat. Gemaakt van lichtblauw
polyethyleen, met een exact gespecificeerde kleur. Hierdoor is
gebruik van niet-virgin (niet gegarandeerd levensmiddelenechte)
kunststof uitgesloten. Een unieke barcode is standaard.

De E-Performance reeks zal 
in de toekomst de standaard 
rode vleeskrat moeten gaan 
vervangen. 

Stapel-nestbare vleeskratten bieden dezelfde voordelen als de 
gestandaardiseerde pool 'E' bakken en zijn samen met de pool bak-
ken te gebruiken.

Bijkomend voordeel van de draaistapelkrat is dat deze genest een 
ruimtebesparing van 50% oplevert. De rechte binnenwanden voor-
komen dat er op inhoud wordt ingeleverd. 

De draaistapel vleeskratten 
zijn perfect stapelbaar met de 
pool en E-performance vlees-
kratten.

600 x 400 x 280 mm, 55 ltr. 
(558 x 359 x 270 mm binnenwerks)
gewicht 2,5 kg

600 x 400 x 200 mm, 40 ltr. 
(555 x 355 x 187 mm binnenwerks)
gewicht 2 kg

Met verbeterde constructie van de hoeken voor probleemloos 
gebruik op transportsystemen, maar wel door elkaar te gebrui-
ken met klassieke rode Euro vleeskratten.

E-performance Euro vleeskratten

TRANSPORT- EN
OPSLAGBAKKEN

STAPELBAAR

EURO
VLEESKRATTEN

art.nr. omschrijving

E22-37 gesloten bodem, gesloten 
wanden (m.u.v. bovenrand)

art.nr. omschrijving

E33-3 gesloten bodem, gesloten 
wanden (m.u.v. bovenrand)

art.nr. omschrijving

E1P-5 gesloten bodem, gesloten 
wanden (m.u.v. bovenrand)

art.nr. omschrijving

E2P-5 gesloten bodem, gesloten 
wanden (m.u.v. bovenrand)

600 x 400 x 300 mm, 60 ltr.
(556 x 357 x 298 mm binnenwerks)
gewicht 3 kg

art.nr. omschrijving

E3P-5 gesloten bodem, gesloten 
wanden (m.u.v. bovenrand)
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CLASSIC 
EURONORM 

BAKKEN
STAPELBAAR

400 X 300

400 x 300 mm

art.nr. omschrijving

DSB-4030-D2-1A-7 inhaakdeksel

400 x 300 x 120 mm, 11 ltr.
(370 x 270 x 115 mm binnenwerks)
gewicht 0,6 kg, dichte grepen

400 x 300 x 220 mm, 21 ltr.
(370 x 270 x 215 mm binnenwerks)
gewicht 1 kg, dichte grepen

400 x 300 x 170 mm, 16 ltr.
(370 x 270 x 165 mm binnenwerks)
gewicht 0,9 kg, dichte grepen

bodem inhaakdeksel mogelijk

400 x 300 x 320 mm, 31 ltr.
(370 x 270 x 315 mm binnenwerks)
gewicht 1,4 kg, dichte grepen

4 bodem inhaakdeksel mogelijk4

bodem inhaakdeksel mogelijk4 bodem inhaakdeksel mogelijk4

art.nr. omschrijving

E 4332 bodem en wanden gesloten

minimale afname 60 stuks

art.nr. omschrijving

E 4322 bodem en wanden gesloten

minimale afname 150 stuks

art.nr. omschrijving

E 4317 bodem en wanden gesloten

minimale afname 130 stuks

art.nr. omschrijving

E 4312 bodem en wanden gesloten

minimale afname 180 stuksHandgreep 300 x 400 

Classic Euronorm bakken met 
bodemmaat 400 x 300 mm 
zijn standaard voorzien van 
schelpgrepen. 

De Classic Euronorm bakken serie is gemaakt van PP (polypropy-
leen) en verkrijgbaar in verschillende hoogtes. Deze bakken zijn 
geschikt voor kleine fabrikanten, doe-het-zelf activiteiten en opslag 
en transport van kleine voorwerpen. 

3 42 2b

Bodemvarianten

De inhaakdeksels blijven recht-
op open staan.

400 x 300 mm

past op alle 400 x 300 mm bakken

art.nr. omschrijving

DSB-4030-D0-1A-7 oplegdeksel

Classic Euronorm bakken met 
bodemmaat 400 x 300 mm 
hebben standaard gladde 
bodems (nummer 4). Op aan-
vraag zijn ze ook leverbaar met 
versterkte bodem (nummer 2). 
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600 x 400 mm

art. nr. omschrijving

DSB-6040-D2-1A-7 inhaakdeksel

CLASSIC 
EURONORM 

BAKKEN
STAPELBAAR

600 X 400

600 x 400 x 150 mm, 29 ltr.
(570 x 365 x 140 mm binnenwerks)
gewicht 1,6 kg, open grepen

600 x 400 x 170 mm, 33 ltr.
(570 x 365 x 160 mm binnenwerks) 

gewicht 1,8 kg, open grepen

bodem 4 bodem 4

600 x 400 x 200 mm, 40 ltr.
(570 x 365 x 190 mm binnenwerks)
gewicht 1,9 kg, open grepen

bodem 4

art.nr. omschrijving

E 6417 bodem en wanden gesloten

staffelkorting per 65 stuks

art.nr. omschrijving

E 6415 bodem en wanden gesloten

staffelkorting per 70 stuks

art.nr. omschrijving

E 6420 bodem en wanden gesloten

minimale afname 55 stuks

600 x 400 x 90 mm, 18 ltr.
(570 x 365 x 85 mm binnenwerks)
gewicht 1,1 kg, dichte grepen

600 x 400 x 100 mm, 20 ltr.
(570 x 365 x 95 mm binnenwerks)
gewicht 1,5 kg, dichte grepen

600 x 400 x 130 mm, 26 ltr.
(370 x 270 x 125 mm binnenwerks)
gewicht 1,6 kg, open grepen 

600 x 400 x 70 mm, 13 ltr.
(570 x 365 x 65 mm binnenwerks)
gewicht 1 kg, dichte grepen

bodem inhaakdeksel mogelijk4 bodem inhaakdeksel mogelijk4

bodem 4 bodem 4

art.nr. omschrijving

E 6413 bodem en wanden gesloten

staffelkorting per 85 stuks

art.nr. omschrijving

E 6410 bodem en wanden gesloten

minimale afname 110 stuks

art.nr. omschrijving

E 6409 bodem en wanden gesloten

minimale afname 120 stuks

art.nr. omschrijving

E 6407 bodem en wanden gesloten

staffelkorting per 160 stuks

600 x 400 x 220 mm, 43 ltr. 
(570 x 365 x 205 mm binnenwerks)
gewicht 2,1 kg, open grepen

600 x 400 x 220 mm, 43 ltr.
(570 x 365 x 205 mm binnenwerks)
gewicht 2,1 kg, grijprand

bodem 4

bodem 4

art. nr. omschrijving

E 6422 bodem en wanden gesloten

minimale afname 50 stuks

art. nr. omschrijving

E 6422-
ZG

bodem en wanden gesloten

minimale afname 50 stuks

600 x 400 x 240 mm, 47 ltr. 
(570 x 365 x 225 mm binnenwerks) 

gewicht 2,1 kg, open grepen

bodem 4

art.nr. omschrijving

E 6424 bodem en wanden gesloten

staffelkorting per 45 stuks

Classic Euronorm transport- en 
opslagbakken zijn levensmid-
delenecht en extra sterk door 
de verstevigde ribben in de zij-
wand. 

600 x 400 mm

past op alle 600 x 400 bakken

art. nr. omschrijving

DSB-6040-D0-1A-7 oplegdeksel

Zie ook onze brochure Food 
en catering.

Schuifsluiting voor Classic in-
haakdeksels. 

Ook een 600 x 400 mm deksel 
blijft rechtop open staan.
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CLASSIC 
EURONORM 

BAKKEN
STAPELBAAR

600 X 400

Open handgrepen (600 x 400 
serie). 

Grijpranden (600 x 400 serie). 

600 x 400 x 350 mm, 71 ltr.
(570 x 365 x 335 mm binnenwerks) 

gewicht 3,2 kg, open grepen

600 x 400 x 410 mm, 82 ltr.
(570 x 365 x 395 mm binnenwerks) 

gewicht 4,4 kg, open grepen

600 x 400 x 445 mm, 91 ltr.
(570 x 365 x 435 mm binnenwerks) 

gewicht 4,7 kg, open grepen

600 x 400 x 445 mm, 91 ltr.
(570 x 365 x 435 mm binnenwerks) 
gewicht 4,7 kg, grijprand

bodem inhaakdeksel mogelijk3 bodem 2b

bodem bodem 2

art.nr. omschrijving

E 6445 bodem en wanden gesloten

minimale afname 25 stuks

art.nr. omschrijving

E 6445-
2G

bodem en wanden gesloten

minimale afname 25 stuks

art.nr. omschrijving

E 6441 bodem en wanden gesloten

minimale afname 25 stuks

art.nr. omschrijving

E 6435 bodem en wanden gesloten

minimale afname 45 stuks

600 x 400 x 320 mm, 64 ltr.
(570 x 365 x 305 mm binnenwerks)
gewicht 3,1 kg, grijprand

600 x 400 x 320 mm, 64 ltr.
(570 x 365 x 305 mm binnenwerks)
gewicht 3,1 kg, open grepen

bodem inhaakdeksel mogelijk3 bodem inhaakdeksel mogelijk3

art.nr. omschrijving

E 6432 bodem en wanden gesloten

minimale afname 50 stuks

art.nr. omschrijving

E 6432-
ZG

bodem en wanden gesloten

minimale afname 50 stuks

600 x 400 x 290 mm, 58 ltr.
(570 x 365 x 275 mm binnenwerks)
gewicht 2,9 kg, open grepen

600 x 400 x 260 mm, 52 ltr.
(570 x 365 x 245 mm binnenwerks)
gewicht 2,8 kg, open grepen

bodem inhaakdeksel mogelijk3 bodem inhaakdeksel mogelijk3

art.nr. omschrijving

E 6426 bodem en wanden gesloten

minimale afname 40 stuks

art.nr. omschrijving

E 6429 bodem en wanden gesloten

minimale afname 35 stuks

Classic transportbak hier als 
fietskrat met 3 open wanden. 

We leveren Classic bakken ook 
met gecombineerde wanden 
(gesloten en geperforeerd).

Voordeel is dat de dichte wand 
bedrukt kan worden met uw 
logo of slogan, zoals het voor-
beeld op de foto hieronder. 

De meeste accessoires, zoals 
vakverdelingen, inzetbakken 
en labelhouders zijn ook toe-
pasbaar op de Euronorm bak-
ken. Zie vanaf pagina 149.

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Leverbaar na overleg. 

Legenda

2b
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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.




