MAGAZIJNEQUIPMENT
EURONORM
TRANSPORTROLLERS
Budget transportroller belastbaar tot 100 kilo met gegalvaniseerde vorken en wielen met
rubber loopvlak.

Voor het praktisch en ergonomisch verantwoord verplaatsen van
bakken heeft Engels diverse transportrollers in haar assortiment
opgenomen die perfect aansluiten bij haar Euronorm bakken op
pagina 110.
Onderstaande transportrollers van ABS-materiaal zijn geschikt voor
lichte tot middelzware belasting tot 150 kilo. Direct leverbaar en perfect aansluitend op onze Euronorm bakken.
400 x 300 belastbaar tot 100 kg
600 x 400 belastbaar tot 150 kg
zwenkwielen met rubber loopvlak ø75 mm
gegalvaniseerde vorken en velgen

onderzetwagen

De bakken staan op de trolley

art. nr.

omschrijving

TR614116101S-5

600 x 400 mm
buitenmaat: 605 x 405 mm
belastbaar tot 200 kg

art.nr.

omschrijving

afmetingen

belastbaarheid

80-270-1

open transportroller

400 x 300 mm

tot 100 kg

80-151-1

gesloten transportroller

600 x 400 mm

tot 150 kg

80-156-1

open transportroller

600 x 400 mm

tot 150 kg

Onderstaande transportrollers leveren we in felle kleuren (rood,
blauw, geel, groen, naturel) en een ruime keuze in wielen (nylon, PP,
rubber) en vorken (RVS of galva). Afhankelijk van de vork-wiel combinatie belastbaar tot maar liefst 200 kg!
Door de opstaande rand van
de onderzetwagen staan de
bakken stabiel en zijn ze beschermd tegen botsen en stoten.

600 x 400 mm belastbaar tot 250 kilo
zwenkwielen met polyamide loopvlak ø100 mm
RVS vorken

De bakken staan in de trolley

Bovenstaande trolleys kunnen ook uitgevoerd worden met gegalvaniseerde (plaats -G achter art.nr.) of kunststof vorken (op aanvraag).

Frames, vorken en wielen zijn
bij ons standaard aanwezig en
snel in ieder gewenste configuratie uit te leveren.
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art.nr.

omschrijving

afmetingen

belastbaarheid

88001-1

geel, inox vork, polyamide wielen

tot 250 kg

88001-3

rood, inox vork, polyamide wielen

88001-5

blauw, inox vork, polyamide wielen

geschikt voor
bakken van
600 x 400 mm.

88001-6
88001-108

buitenmaten:
groen, inox vork, polyamide wielen 625 x 425 mm.
beige, inox vork, polyamide wielen

plaats -G achter art.nr voor trolley met galva vork, polyamide wielen

Prijzen en voorraadaantallen staan vermeld op onze website

www.engels.eu

MAGAZIJNEQUIPMENT

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

EURONORM
TRANSPORTROLLERS
Wij maken ook graag maatwerk transportrollers aangepast aan uw wensen van staal
of met behulp van aluminium
profielen.

1200 x 800 wagens in gebruik magazijn Swedish Match.
zwaarlast kunststof transportroller leeg eenvoudig stapelbaar
belastbaar tot 500 kilo
polyurethaan loopvlak ø125 mm
galva vorken en velgen

Semi-maatwerk (hoeken en
profielen zijn standaard, maten, wielen en vorken zijn vrij).

Zwaarlast onderzetwagens kunnen een belasting tot 500 kilo dragen
en blijven ondanks een zware belasting makkelijk te verplaatsen.
art.nr.

omschrijving

afmetingen

belastbaarheid

80-184-185

transportroller

800 x 600 mm

tot 500 kg

80-954-85

transportroller

1200 x 800 mm

tot 500 kg

89-2-3-2DB

trekstang

n.v.t.

n.v.t.

Transportrollers voor broodbakken om ze zonder extra
manipulatie te verplaatsen
vanuit diepvries-, koel- of opslagplaats.

voldoet aan EN 1757-3 (veiligheid van
industriële vrachtwagens).
rubber loopvlak ø200 mm
1250 x 850 x 280 mm
1250 x 1050 x 280 mm

Gegalvaniseerd stalen transportroller voor broodbakken
Optioneel met displaybeugel.

Geschikt voor pallets en palletboxen van 1200x800 of 1200x1000 mm.
art.nr.

omschrijving

4019.101.41
(4019.101.61/ 4019.101.81)
4019.101.51
(4019.101.71/ 4019.101.91)

onderzetwagen 1250 x 850 x 280 500 kg - 1200 kg
mm
onderzetwagen 1250 x 1050 x
500 kg - 1200 kg
280 mm

afmetingen

belastbaarheid*

*3 modellen leverbaar met belastbaarheden van 500, 1000 en 1200 kg.

tel. 040 - 26 29 222 contact@engels.eu

art.nr.

omschrijving

WWA700

700 x 495 mm

tel. 011 - 81 50 50 post@engels.eu
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MAATWERK UIT
HYGIËNISCHE
KUNSTSTOF
Engels heeft alle benodigde
faciliteiten en middelen in huis
voor klantspecifiek maatwerk.
Afhankelijk van de toepassing
kiezen we uit kunststof of staal.

Engels fabriceert transportrollers van plaatmateriaal vaak ook op
maat. Afhankelijk van de toepassing worden deze gemaakt van
kunststof of staal.
Onderstaande transportrollers zijn hygiënische diepvriesbestendige
transportrollers gemaakt van HMPE virgin plaatmateriaal en hebben
een belastbaarheid van 500 kg, zelfs in een vriezer waardoor ze veel
in de voedingsmiddelenbranche ingezet worden.
geschikt voor bakken van 600 x 400 mm (buitenmaten: 625 x 425 mm)
belastbaar tot 500 kilo
wielen met ø100 mm

Uit kunststof platen van diverse
materialen, afmetingen en diktes maakt Engels met behulp
van bok- en of zwenkwielen hygiënische onderzetwagens.
U heeft de keuze uit diverse
soorten wielen, bijvoorbeeld
PPcop,
polypropyleen
of
streeploos rubber, geremd en
ongeremd. Bijpassende vorken
van RVS, gegalvaniseerd staal
of kunststof houden we op
voorraad.

Het witte plaatmateriaal wordt vaak gebruikt i.c.m. INOX voedingsmiddelengeschikte vorken, het bruine plaatmateriaal i.c.m. met gegalvaniseerde vorken voor niet-hygiënische omgevingen.
art.nr.

66001-0
66001-0-G
66001-8
66001-8-G

omschrijving
maatwerkroller 600 x 400 mm,
naturel kleur + 4 INOX zwenkwielen
maatwerkroller 600 x 400 mm,
naturel kleur + 4 galva zwenkwielen
maatwerkroller 600 x 400 mm, roodbruine
kleur + 4 INOX zwenkwielen
maatwerkroller 600 x 400 mm, rood-bruine
kleur + 4 galva zwenkwielen

afmetingen

belastbaarheid

geschikt voor tot 500 kg
bakken van
600 x 400 mm
buitenmaten:
625 x 425 mm

geschikt voor bakken van 600 x 400 mm en 800 x 600 mm
(buitenmaten: 825 x 625 mm), belastbaar tot 500 kilo
wielen met ø100 mm

Standaard worden de transportrollers gemaakt van 15 mm
dik HMPE virgin plaatmateriaal.

In hygiënische omgevingen wordt meestal gewerkt met kunststof
plaatmateriaal en kunststof wielen met roestvaststalen vorken.
art.nr.

55001-0-I-5

Diepvriesbestendige transportroller voor het verplaatsen van
bijvoorbeeld Eurovleesbakken
in en uit de vriescel.
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55001-0-G
55001-8-I
55001-8-G

omschrijving
maatwerkroller 800 x 600 mm,
naturel kleur + 5 INOX zwenkwielen
maatwerkroller 800 x 600 mm,
naturel kleur + 5 galva zwenkwielen
maatwerkroller 800 x 600 mm,
roodbruine kleur + 5 INOX zwenkwielen
maatwerkroller 800 x 600 mm,
rood-bruine kleur + 5 galva zwenkwielen

Prijzen en voorraadaantallen staan vermeld op onze website

afmetingen

belastbaarheid

geschikt voor
bakken van
600 x 400 mm
en 800 x 600
mm

tot 500 kg
geschikt voor
bakken van
600 x 400 mm
en 800 x 600
mm

buitenmaten:
825 x 625 mm

www.engels.eu

MAGAZIJNEQUIPMENT
Voor een eenvoudigere verplaatsing van de 210 - 400 - 650 liter hygiëne grootvolumebakken (zie vanaf pagina 193 en het hoofdstuk
Palletboxen, pagina 221) leveren wij transportrollers met bok- en
twee zwenkwielen. Deze zijn beschikbaar met gegalvaniseerde of
roestvast stalen vorken.

MAATWERK UIT
HYGIËNISCHE
KUNSTSTOF

maatwerk transportrollers voor grootvolumebakken

Bij het kiezen van de juiste
transportroller houdt u het best
rekening met de volgende vereisten:
• afmetingen
• belastbaarheid
• type ondergrond
• materiaal
Voor de beste samenstelling
(toepassing/prijs) kunt u altijd
contact opnemen met onze
verkoopafdeling.

art.nr.

omschrijving

geschikt voor

66210-0-G

650 x 450 mm, galva wielen

GV-796068-0402-0

66210-0-I

650 x 450 mm, inox wielen

GV-796068-0402-0

66400-0-G

750 x 550 mm, galva wielen

GV-947283-0402-0

66400-0-I

750 x 550 mm, inox wielen

GV-947283-0402-0

66650-0-G

1000 x 750 mm, galva wielen

GV-119083-0502-0

66650-0-I

1000 x 750 mm, inox wielen

GV-119083-0502-0

Ook voor cilinders en vaten (vanaf pagina 207) heeft Engels meerdere typen transportrollers gemaakt en geleverd.
achthoekige maatwerk transportrollers
uit 15 mm dik PE
met 4 opstaande randen van 70 mm.

Versterkte bodems onder
kunststof grootvolumebakken
voorzien van RVS levensmiddelengeschikte wielen.
600 x 380 x 680 mm
onderstel voor mengbak

art.nr.

66001-CIL360-0
66001-CIL410-0
66001-CIL440-0

omschrijving
ø360 mm, 4 inox vorken +
PPcop zwenkwielen
ø410 mm, 4 inox vorken +
PPcop zwenkwielen
ø440 mm, 4 inox vorken +
PPcop zwenkwielen

geschikt voor
CIL-4233-445-0 & CIL-4233-540-0
CIL-5141-530-0
CIL-5143-733-0

tel. 040 - 26 29 222 contact@engels.eu

Maatwerk onderstel op wielen
voor meng- en spoelbakken,
zie pagina 196.

tel. 011 - 81 50 50 post@engels.eu
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