
Eenvoudig te verplaatsen

Maakt vaten overbodig

Ideaal voor transport en 
opslag van vloeistoffen

MULTITANKS

HERBRUIKBARE
VLOEISTOF BULK-

CONTAINER

bespaar op retourtransport
ENGELS

voor een beter milieu
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Voordelen: 
• Palletvoeten, eenvoudig vervangbaar
• Water-, olie- en luchtdicht deksel met siliconen afsluitring
• Ruimtebesparend bij opslag en (retour)transport
• Beschermt inhoud tegen UV-licht
• Houder voor veiligheidspinnen als container leeg is
• Conische vorm voor nestbaarheid
• Stapelbaar (veilig te stapelen tot 3 hoog bij maximale vulling)
• Overdrukventiel met siliconen O-ring
• Uitloopkraan (optioneel)
• 100% vloeistoffendicht zonder liner
• Eenvoudig te vullen, legen en reinigen
• 3 geneste containers reduceren het volume met 80%
• Mogelijkheid tot steriel verpakken d.m.v. 400 liter aseptische zak
• Eenvoudig te verplaatsen met palletwagen of heftruck
• Verkrijgbaar in verschillende kleuren (op aanvraag):

Multitank is de eerste herbruikbare kunststof container (HDPE) met 
een inhoud van 420 liter speciaal ontworpen voor opslag en trans-
port van food (HACCP) en non-food bulk producten. Een innovatie 
op het gebied van vloeistof handling en opslag! 

Multitank is, als mix van pallet-
box en nestbaar vat, de ideale 
container voor vloeistoffen. Hij 
kan gebruikt worden voor bij-
voorbeeld olijven, pepers, wijn, 
olie, azijn, sappen, groenten, 
fruit, zuivelproducten, pulp, 
vlees, vis. Maar ook voor far-
maceutische producten of che-
micaliën. 

Multitank kan ingezet worden 
als duurzame vervanging van 
onder andere vaten, tonnen en 
IBC containers. 

Productspecificaties

art.nr. MC-420.73 Complete container, grijze romp met rood standaard deksel. Incl. 
22 veiligheidspinnen, rond sluitdeksel met siliconen afdichtingsrin-
gen en overdrukventiel, 4 inklikbare poten. 

Afmeting
buitenwerks
(incl. deksel)

bovenkant (lxbxh):
1000 x 800 x 958 mm
onderkant (lxb): 
800 x 600 mm 

Hoogte gestapeld dynamisch (2 hoog): 
1847 mm
statisch (3 hoog): 
2850 mm

Afmeting romp
(excl. deksel)

(lxbxh)
1000 x 800 x 935 mm 

Hoogte genest
(excl. deksel)

10 hoog: 2360 mm
11 hoog: 2520 mm

Afmeting binnen-
werks (excl. deksel)

(lxbxh)
963 x 763 x 778 mm

Deksels genest 37 hoog: 2384 mm
38 hoog: 2448 mm

Max. laadgewicht 453 kg

Gewicht 33 kg Dynamische belast-
baarheid in stapel

max. 900 kg

Inhoud 420 ltr. Statische belast-
baarheid in stapel

max. 1350 kg

Temperatuurrange -40 tot +60 °C Ruimte voor (retour)
label

op 4 zijden

Accessoires
Aanvullend bieden we extra 
accessoires, zoals aseptische 
zakken, roosters voor op de bo-
dem, sledes, wielen, kogelkra-
nen, ontluchtingsroosters voor 
in het deksel. Neem hiervoor 
contact op met onze afdeling 
Verkoop. 

RAL 9023 RAL 1003 RAL 6018RAL 5017 RAL 3020

Eenvoudig te verplaatsen, sta-
pelen en nesten.

Vloeistofdicht deksel 

met ronde vulopening

Veilig stapelbaarEenvoudig te reini-

gen door de glad-

de binnenkant

Het deksel dient als 

houder voor veilig-

heidspinnen als de 

container leeg is.

MULTITANKS 

HERBRUIKBARE
VLOEISTOF BULK-

CONTAINER
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MULTITANKS

HERBRUIKBARE
VLOEISTOF  

BULKCONTAINER

Deze gebruiksvriendelijke container is ontworpen voor gebruik in 
de foodindustrie maar is ook zeer goed inzetbaar in de chemie en 
farmacie. In de foodindustrie worden veel producten en vloeistof-
fen verpakt in kunststof of metalen vaten, palletboxen of kartonnen 
dozen met plastic liners. Vaak worden deze verpakkingen doorbe-
rekend in de productprijs omdat de kosten voor retourtransport te 
hoog zijn of men de moeite niet neemt om de vaten terug te sturen. 

Transportspecificaties en -voordelen

Volle containers Truck 20' Container 40' Container

Aantal multitanks 54 36 54

Netto gewicht 22.140 kg 14.760 kg 22.140 kg

Bruto gewicht 23.922 kg 15.948 kg 23.922 kg

Lege containers Truck 20' Container 40' Container

Aantal multitanks 324 120 248

Volume 132.840 ltr. 49.200 ltr. 101.680 ltr.

Ruimtebesparend en kostenbesparend
De Multitank container heeft naast bovengenoemde voordelen ook 
economische voordelen vergeleken met tonnen, vaten en IBC con-
tainers. Houten of plastic pallets zijn overbodig door de geïntegreer-
de palletbasis. Zakken of extra verpakkingsmaterialen zijn niet nodig. 
Doordat de lege containers nestbaar zijn, wordt de opslagruimte tot 
65% verminderd (in vergelijking met de opslag van kunststof tonnen). 

Als de containers gestapeld 
zijn is er nog steeds toegang 
tot de inhoud van de contai-
ner, zo kan de kwaliteit van het 
product snel en eenvoudig ge-
test worden. 54 geneste Multitanks op 4,8m².

Het opslaan van lege verpakkingsmaterialen. Multitanks nemen tot 
65% minder ruimte in beslag dan kunststof tonnen.
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MULTITANKS

ACCESSOIRES

art.nr. omschrijving

ML-420.3 deksel, rood

BD-420.7
romp, grijs

art.nr. omschrijving

RL-420.7 deksel, rond, grijs

art.nr. omschrijving

XP-420.0 fixeerpin tbv deksel, wit

art.nr. omschrijving

MN-420.0 rooster, drijft op inhoud 
en houdt bijv. de olijven 
onder de vloeistof

art.nr. omschrijving

RN-420.0 rond rooster tbv afdich-
ting van het rooster

art.nr. omschrijving

AV-420.7 overdrukventiel, wit

De componenten van Multitank tonen wij hieronder. Bij Multitank is 
ook een aseptische liner verkrijgbaar. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met onze afdeling Verkoop. Bekijk ook eens ons 
palletboxen programma (vanaf pagina 221).

Multitank is voordelig voor het 
milieu. Doordat de verpakking 
herbruikbaar is wordt de hoe-
veelheid afval sterk geredu-
ceerd. 

Ervan uitgaande dat kunststof 
vaten na gebruik nog éénmaal 
worden ingezet (bijv. voor bat-
terij recyclage of afvalinzame-
ling) en de Multitank na retour-
zending steeds weer opnieuw 
inzetbaar is, is de besparing op 
iedere 2 ritten 2 vaten. Zo'n 880 
kg plastic besparing. 

Het overdrukventiel voorkomt 
dat er in de bak een druk op-
bouwt. 

1000 x 800 mm



Wij leveren een uitgebreid assortiment van producten in dienst 
van logistiek en een schoner milieu, zoals kunststof magazijn- en 
transportbakken, pallets, palletboxen, lekbakken, afvalbakken en 
containers uit kunststof of staal. Een derde van door ons geleverde 
verpakkingen bestaat uit in opdracht van de klant ontworpen, ge-
produceerd en samengesteld maatwerk.

Aanvullend produceren wij verschillende typen stalen afvalcontain-
ers, met name persen, gericht op intelligente inzameling van afval. 
Dankzij zelf ontwikkelde software en elektronica voor containerman-
agement is onze groep klaar voor de moderne afvalinzameling.
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www.engels.eu

België
Engels Logistics NV

Industriezone 
Ravenshout 8212
Schemkensstraat 15
B-3583  BERINGEN

Tel.: +32 (0)11 815 050
Fax: +32 (0)11 815 060
E-mail: post@engels.eu
www.engelslogistics.be

Nederland
Engels Logistiek BV

Industrieterrein 
Kapelbeemd
Boven Zijde 9
NL-5626 EB  EINDHOVEN

Tel.: +31 (0)40 26 29 222
Fax: +31 (0)40 26 29 200
E-mail: contact@engels.eu
www.engelslogistiek.nl

Engels Logistiek BV en Engels 
Logistics NV maken deel uit van 
de Engels Group NV, een fami-
liebedrijf  opgericht in 1960 dat 
aanstuurt op een stabiele groei 
van generatie op generatie.   

Het onderhouden van een      
warme relatie met onze klanten 
en het creëren van een fami-
liaire werkomgeving voor ons 
personeel zijn de leidende 
“zachte” waarden binnen En-
gels. Deze verplichten ons be-
trouwbaar te zijn, verrassend 
uit de hoek te komen en het 
beste te bieden in plaats van 
“me too” producten. De relatie 
met onze klanten, leveranciers 
en personeel is ons echte ka-
pitaal. Facts & Figures: www.
engelsgroup.com

Met vestigingen in Nederland, 
België, Frankrijk, Duitsland en 
Portugal.

Onze Group heeft een duidelijke focus op kwaliteit. 
Alle betrokken afdelingen werken in de dagelijkse 
praktijk met een kwaliteit waarborgingsysteem. 
Engels Logistiek BV is ISO 9001:2015 en 14001:2015 
gecertificeerd door TÜV.

MAGAZIJNBAKKEN, STELLINGEN, 
WAGENS EN LEKBAKKEN

BAKKEN, PALLETS EN 
PALLETBOXEN

AFVALBAKKEN, 2- EN 
4-WIEL CONTAINERS

(ONDERGRONDSE)
AFVALCONTAINERS




