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Er zijn genoeg redenen te bedenken om te voorkomen dat (bedrijfs-)
afval in verkeerde handen terecht komt. Zorg dat uw containers 
niet worden gebruikt voor (chemische) afvaldumping en dat evt. 
gevaarlijke stoffen niet toegangelijk zijn voor derden. We hebben 
zowel standaard- als maatwerkoplossingen. Mocht u vragen heb-
ben dan staat ons verkoopteam klaar voor assistentie.

Om te zorgen dat niet iedereen 
bij de inhoud van uw container 
kan of om te zorgen dat de in-
houd veilig vervoerd kan wor-
den heeft Engels diverse oplos-
singen ontwikkeld.

MGB hangslot

art.nr. omschrijving

MGB HANGSLOT MGB geïntegreerd hangslot, staal

MGB KANTELSL-2W MGB geïntegreerd zwaartekrachtslot, uit kunststof en metaal

Uitsluiten van risico's met:
• Vertrouwelijke documenten
• Waardevolle goederen
• Ongewenste afvaldumping
• Veilig container transport
• Gevaarlijke stoffen
• Verzekeringseisen

Naast verzegelingen, zie vanaf 
pagina 267, kan men ook kie-
zen voor slot beveiliging voor 
de 2-wiel containers.

MGB zwaartekrachtslot

Bij MGB zwaartekrachtsloten wordt het deksel automatisch ontgren-
deld wanneer de MGB meer dan 90° wordt gekanteld. Wordt de 
container vervolgens weer neergezet, dan vergrendelt het deksel uit 
zichzelf.

art.nr. omschrijving

MGB AUTOSL MGB geïntegreerd automatisch slot, staal

Bij het automatische slot, opent de deksel van de container wanneer 
de container tijdens de KAM-opname tegen de vrachtwagen hangt. 
Door de druk tegen de pin schiet de deksel open. Voor het vullen van 
de container heeft de gebruiker toegang d.m.v. cilinderslot.

art.nr. omschrijving

MGB 3K-SLOT MGB gegalvaniseerd driekantslot, staal

90306-19-6099 driekantsleutel

Te openen met driekantsleutel. De metalen lip onder het deksel wordt 
hiermee ontgrendeld. Wanneer het deksel wordt gesloten vindt auto-
matische vergrendeling in het slot plaats.

MGB automatisch slot

MGB gegalvaniseerd driekantslot

Velen zijn zich niet bewust van 
de gevolgen van onbeveiligde 
containers. Containers staan 
vaak op onbeheerde terrei-
nen, welke makkelijk door het 
dievengilde kunnen worden 
betreden.

Afsluitbare 2-wiel containers 
worden vaak ingezet door 
apotheken, advocaten- en 
accountantskantoren, admi-
nistratiekantoren, reclamebu-
reaus, ziekenhuizen en scho-
len.

AFVAL-
INZAMELING

  
VEILIG AFSLUITEN 

 & SLOTEN 




