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art.nr. omschrijving

ACS 770.09 stalen container met zwart kunststof deksel

ACS 770.00 stalen container met stalen deksel

art.nr. omschrijving

ACS 660.09 stalen container met zwart kunststof deksel

ACS 660.00 stalen container met stalen deksel

1370 x 780 x 1370 mm 
770 ltr.

1370 x 780 x 1245 mm 
660 ltr.

Voorzien van KAM- en DIN-op-
name.

Meerdere handgrepen voor  
eenvoudige en veilige ope-
ning en verplaatsing.

Verstevigde hoeken.

De op deze pagina getoonde 
stalen containers voldoen aan 
de EN840-2/5/6-norm. Voorzien 
van stalen of kunststof deksel 
en 4 zwarte zwenkwielen waar-
van 2 geremd. Enkele details 
ziet u op onderstaande foto's.
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art.nr. omschrijving

ACS 1000.09 stalen container met zwart kunststof deksel

ACS 1000.00 stalen container met stalen deksel

1370 x 970 x 1100 mm 
1100 ltr.

1360 x 1070 x 1470 mm 
1100 ltr.

art.nr. omschrijving

MGBS 1100.000-KS 1100 ltr. stalen rond deksel,  
kindveilige sluiting, DIN opname

Voor speciale toepassingen 
kunnen wij de containers voor-
zien van zware wielen.

Onze 4-wiel afvalcontainers kunnen we voorzien van koppelsystemen, 
zodat u ze achter een trekker als treintje kunt meenemen. Hierdoor 
verzamelt u tot zes containers in één rit en bespaart u een hoop tijd.

De stalen 4-wielcontainers van 
660 liter, 770 liter, 1100 liter en 
1600 liter zijn zeer robuust uit-
gevoerd. Deze containers kun-
nen tegen een stootje en zijn 
brand- en vlamvertragend. Ze 
zijn eenvoudig te verplaatsen 
door de grote wielen en de 
handvatten die aan de contai-
ner gelast zijn. Door de rem op 
de wielen zijn de wielen snel 
en gemakkelijk te blokkeren, 
waardoor de container ook op 
schuine vlakken blijft staan. De 
romp van de containers is co-
nisch uitgevoerd en daardoor 
eenvoudig te ledigen.

Eenvoudig te verplaatsen en 
vast te zetten.
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Optioneel: centrale rem.

Er is een scala aan opties 
beschik baar voor de 4-wiel-
containers, zoals trekstang-
systemen, een centrale rem, 
openklap beveiliging, diverse 
sloten en heavy duty wielen. Ze 
kunnen worden gelakt in een 
kleur naar keuze. De deksels 
kunnen worden geleverd in 
staal of kunststof.

Geesink opname.

DIN-opname.

Engels levert ook diverse gaascontainers, ideaal om uw voorraad 
visueel te houden. Gaascontainers voorkomen bovendien verstik-
king van kleding of verpakkingsmaterialen. 

1665 x 1074 x 640 mm 
2000 ltr.

art.nr. omschrijving

GAASCON 1232 2000 ltr. gaascontainer met Geesink opname

KAM-opname.

art.nr. omschrijving

MGBS 1600.000 1600 ltr. met 2-delig aluminium deksel, 
met Geesink-opname

1668 x 1120 x 1465 mm 
1600 ltr.
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