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eNGeLS 
GROUP

MISSION 
STATeMeNT
HISTORIe

Hoofdkantoor Engels Group in Eindhoven, NL.

Magazijn in Eindhoven, NL.

Als familiebedrijf is ons doel 
niet winstmaximalisatie, maar 
een toekomst die wordt uitge-
drukt in generaties. Relaties 
aangaan met onze klanten, ons 
personeel een familiegevoel 
geven, deze “zachte” waarden 
zijn bepalend in onze groep. Dit 
dwingt ons creatief, concurre-
rend en betrouwbaar te zijn en 
onze klanten “state of the art” 
in plaats van “me too” produc-
ten te leveren. Want de relatie 
met onze klanten is ons ware 
kapitaal. 

FILOSOFIE

De Engels Group levert produc-
ten in dienst van logistiek en 
een beter milieu, met een ster-
ke nadruk op duurzaamheid. 
We willen onze groei naar een 
Europese toppositie in stand 
houden door een professionele 
partner te zijn voor zowel onze 
klanten als leveranciers. Dit 
door: 

•	 Kwaliteit van onze produc-
ten, advies en service.

•	 Creativiteit van de door ons 
voorgestelde oplossingen.

•	 Duidelijkheid en toeganke-
lijkheid van onze communi-
catie.

•	 Volledigheid van ons 
leveringsprogramma. 

Ons assortiment geeft ant-
woord op alle vragen naar 
magazijn- en transportbakken, 
meermalige verpakkingen, pal-
lets en palletboxen, lekbakken, 
transportbakken gecertificeerd 
voor vervoer van gevaarlijke 
stoffen en afvalbakken en con-
tainers uit kunststof of staal. Dit 
ondersteund door onze elektro-
nica, software en service voor 
afvalinzameling en logistiek.

MISSION STATEMENT

Historie
Ons bedrijf werd in Tilburg opgericht in 1955 door Jan Engels. Deze 
leverde machines en onderdelen aan de textielindustrie. Maar daar-
naast ook stellingen en bakken, bakwagens en spinkannen uit fiber, 
een materiaal dat als voorloper van kunststof kan worden gezien.

In 1985 nam een tweede generatie het stokje over en bestond het 
programma alleen nog maar uit stalen rekken en kunststof bakken. 
In 1990 volgde verhuizing naar Son, in 2000 verhuisde Engels Logistiek 
BV naar haar huidige locatie aan de randweg bij Eindhoven. 

In 1997 betrokken onze Belgische collega's hun nieuwe bedrijfsge-
bouw in Zonhoven. In Frankrijk werd in de regio Lille dd. 1-1-2005 
Engels Manutention & Environnement SARL gestart en in Portugal dd. 
1-7-2006 in Lissabon Engels Logística e Ambiente LDA. 

Voor volledigheid van ons producten en dienstenpakket in het mili-
eusegment is per oktober 2008 HLC Milieuservice via een overname 
deel van de Engels Groep geworden, en ging Engels HLC BV heten. 

Vanaf 2009 bedienen wij onze Duitstalige klanten vanuit Selmsdorf 
bij Lübeck, dit door Engels Behältertechnik GmbH. Speciaal opge-
richt om onze ondergrondse afvalcontainers en andere metalen 
accessoires uit ons leveringsprogramma te produceren.

Momenteel (1-1-2013) realiseert onze groep in Europa met circa 100 
mensen € 30.800.000 omzet.



L3

Assortiment en voorraad

Kantoor en distributiecentrum in Paal-Beringen, BE.

Juni 2011 werd Norah Plastics NV uit Herentals 
België deel van de groep en fuseerde met 
Engels Logistics NV per 1-1-2012. Norah 

bracht expertise uit de levensmiddelenbussiness in, complementair 
aan Engels' haar expertise in de maakindustrie. November 2012 
verhuisde Engels in België naar haar huidige locatie in Paal Beringen.

eNGeLS 
GROUP

KWALITeIT

Engels Group heeft een duide-
lijke focus op kwaliteit. Alle be-
trokken afdelingen werken in 
de dagelijkse praktijk met een 
kwaliteit waarborging systeem:

•	 Samenwerking met vaste, 
uiterst gekwalificeerde en 
ISO gecertificeerde toeleve-
ranciers zodat de fysieke 
kwaliteit van het geleverde 
product zeker gesteld is.

•	 Controle op locatie bij 
nieuwe leveranciers en 
leveranciers met kwaliteits-
problemen om klachten te 
voorkomen in plaats van ze 
op te lossen. 

•	 Bewaking	van het productie-
proces. Elke interne produc-
tieorder wordt afgetekend, 
gescand en gearchiveerd 
door de verantwoordelij-
ke. We streven naar totale 
traceerbaarheid. In het 
magazijn wordt elk product 
gecontroleerd bij afleverin-
gen en voor uitlevering. 

•	 Meten van onze prestatie. 
Doorlooptijden, foutenper-
centages, beschikbaarheid 
van producten houden we 
bij, zodat we ontspannen 
levertijden kunnen beloven 
en ons er zeker van kunnen 
voelen dat onze klanten 
altijd tevreden, of nog liever 
blij verrast, zullen zijn als ze 
onze levering ontvangen.

QUALITY STATEMENT

Dankzij onze grote voorraad in Eindhoven (6000 m2) en Paal-Be-
ringen (8000 m2), voorraad bij onze toeleveranciers en onder-
steunende magazijnen in Leers, Frankrijk en Lissabon, Portugal 
leveren we orders van honderden standaard (afval)bakken, 
pallets, palletboxen en/of containers binnen een paar dagen 
uit. Naar Utrecht, Lissabon, Keulen of Parijs.

We zijn trots op ons brede en diepe assortiment, maar als u daarin 
uw vraag niet beantwoord vindt: een derde van door ons gele-
verde verpakkingen bestaat uit in opdracht van de klant ontworpen, 
geproduceerd en samengesteld maatwerk. Op pagina L11 tot en 
met L24 zetten we onze opties uiteen.

Wij beschikken zelf over de productiefaciliteiten, materialen en mid-
delen om al bij afname van enkele eenheden maatwerk te produce-
ren, zelfs per stuk zijn we "kreatief met kunststof bakken". Vaak betreft 
het een aanpassing of toevoeging aan een standaard product uit 
ons assortiment, ook worden volledig nieuwe producten ontwikkeld. 

Engels	 Logistiek	 BV	 is	 ISO	
9001:2008	gecertificeerd	door	
TÜV	Nederland.
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Magazijnbakken

300 x 93 x 83

300 x 152 x 83

300 x 186 x 83

400 x 93 x 83

400 x 152 x 83

400 x 186 x 83

500 x 93 x 83

500 x 152 x 83

500 x 186 x 83

300 x 235 x 94 400 x 235 x 94 500 x 235 x 94

eSD veilig 30

31 Nestbare stellingbakken 

29

32 Kantelbakken Flex-bin 

28

601 x 105 x 132 601 x 105 x 132

Productiemethodes en speciale materialen

12 Aanpassingen door onze assemblage

13

15

19
18
17

25

Ultra lichte bakken uit kanaalplaat 

23 Additieven, eSD, schuimen, anti corrosie 

24
UN-gekeurde verpakkingen 

21
22

Rotatievormen 

16 Spuitgieten, standaard aanpassingen en met bestaande werktuigen 

20 Produceren met polyester 

Vacuümvormen met standaard mallen 14

26 Bedrukken en markeren 

300 x 93 x 83 300 x 152 x 83 300 x 186 x 83 400 x 93 x 83 400 x 152 x 83 400 x 186 x 83

Stapelbare stellingbakken 

500 x 93 x 83 500 x 152 x 83 500 x 186 x 83 300 x 93 x 83 400 x 152 x 83 500 x 186 x 83

601 x 75 x 77 601 x 94 x 112 601 x 136 x 164 601 x 172 x 206 601 x 198 x 238 601 x 198 x 238

Kantelbakken Multistore 33

Silafix, onbreekbare stapelbakken 34

90 x 102 x 54 170 x 102 x 77 230 x 147 x 132 350 x 210 x 145 350 x 210 x 200 500 x 310 x 145/200
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Stellingen en rekken

45 RAKO euronormbakken, scharnier-, haak-, klem- en oplegdeksels 

Light serie stapelbakken en accessoires 36

Kunststof en stalen rekken en bakkenwagens38
39
40

1000 x 1000 1475 x 1000 1950 x 1000

48 RAKO euronormbakken, koffers 

49
400 x 300 x 80 400 x 300 x 133 400 x 300 x 183 400 x 300 x 233 600 x 400 x 133 600 x 400 x 183

600 x 400 x 233 600 x 400 x 233 600 x 400 x 293 600 x 400 x 340 600 x 400 x 440 600 x 400 x 185 800 x 400 x 440

300 x 200 x 133

UN-gekeurde verpakkingen 

1000 x 660 x 920 1050 x 513 x 1130

1000 x 500 x 1770

1200 x 500 x 1770

1500 x 500 x 1770

1800 x 500 x 1770

2000 x 500 x 1770

 995 x 400 x 2000

1295 x 400 x 2000

euronorm, zwaarlast stapelbakken 35

400 x 300 x 175 400 x 300 x 210 400 x 300 x 270 600 x 400 x 270 600 x 400 x 320 600 x 400 x 420

Transport- en opslagbakken industrieel

42 RAKO euronormbakken 

46 RAKO-eCO euronormbakken (met vakverdelingen) 

43
200 x 150 x 117

200 x 150 600 x 400

300 x 200 x 120

300 x 200 600 x 400 800 x 600

300 x 200 x 220 400 x 300 x 65

400 x 300 400 x 300 800 x 600

400 x 300 x 120

400 x 300 x 120

400 x 300 x 170 400 x 300 x 220

400 x 300 x 220

400 x 300 x 270 400 x 300 x 325

400 x 300 x 325

600 x 400 x 75 600 x 400 x 120

600 x 400 x 120

600 x 400 x 170 600 x 400 x 220

600 x 400 x 220

600 x 400 x 220 600 x 400 x 220600 x 400 x 220 600 x 400 x 220

600 x 400 x 278

600 x 400 x 325

600 x 400 x 325

600 x 400 x 325

600 x 400 x 425

600 x 400 x 425

600 x 400 x 545 800 x 600 x 120 800 x 600 x 220 800 x 600 x 325 800 x 600 x 425

800 x 600 x 425

44

47
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56 Stapelbare hygiënebakken, euronorm 

57 Stapelbare hygiënebakken, afwijkende maten 

58 Kunststof kratten, geperforeerd 

400 x 300 x 125 400 x 300 x 235 400 x 300 x 340 600 x 400 x 125 600 x 400 x 235 600 x 400 x 340

525 x 455 x 110 525 x 455 x 165 525 x 455 x 220 580 x 360 x 100 580 x 360 x 100 660 x 450 x 220 660 x 450 x 410

60 Bakken voor catering en verhuur, euronorm 

600 x 400 x 70/100/120/150/170/200 40 vaks verdeling 24 vaks verdeling 15 vaks verdeling

400 x 300 x 126 400 x 300 x 176 400 x 300 x 226 600 x 400 x 120 600 x 400 x 150

600 x 400 x 426600 x 400 x 170 600 x 400 x 320600 x 400 x 220 600 x 400 x 350

59 Kunststof kratten, euro vlees 

600 x 400 x 300 600 x 400 x 126600 x 400 x 125 600 x 400 x 201600 x 400 x 200

61 Vaatwaskorven, gastronorm 

500 x 500 x 100 / 9-16-25-36-49 vaksverdeling opzetranden 9-16-25-36-49 vaksverdeling

50

52

RAKO euronormbakken, inzetbakken 

RAKO euronormbakken,  vakverdelingen en schuiminterieurs

130 x 86 x 50 174 x 128 x 32 174 x 128 x 50 262 x 119 x 97 139 x 89 x 99

177 x 139 x 99 277 x 177 x 99 355 x 277 x 99 555 x 89 x 99 555 x 177 x 99

51

53
54

Transport- en opslagbakken hygiëne/ levensmiddelengeschikt
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62 Thermoboxen, scooterboxen, accessoires 

390 x 330 x 180/230/280

480 x 480 x 165/260 415 x 415 x 420

600 x 400 x 180/230/280/320/400

595 x 595 x 280 567 x 438 x 440

685 x 485 x 180/220/260/360 koelelementen hot plates

665 x 665 x 310 550 x 520 x 430

70
71

69 eUROTeC bakken voor automatische magazijnen 

72 Opvouwbare transportbakken 

200 x 150 x 120 300 x 200 x 120 400 x 300 x 120 400 x 300 x 170 400 x 300 x 220 600 x 400 x 80

600 x 400 x 120 600 x 400 x 170 600 x 400 x 220 600 x 400 x 270 600 x 400 x 320 600 x 400 x 420

73

66 Automobiel industriebakken 
300 x 200 x 147
400 x 300 x 147
400 x 300 x 280
600 x 400 x 147
600 x 400 x 280

300 x 200 x 147
400 x 300 x 147
400 x 300 x 280
600 x 400 x 280
800 x 600 x 120
800 x 600 x 220

300 x 200 x 147 400 x 300 x 280
300 x 200 x 174 600 x 400 x 147
400 x 300 x 147 600 x 400 x 174
400 x 300 x 174 600 x 400 x 213
400 x 300 x 213 600 x 400 x 280

67
68

C-KLT L-KLT
R-KLT

600 x 500 x 94 600 x 500 x 213
600 x 500 x 144 600 x 500 x 280
600 x 500 x 128 600 x 500 x 315
600 x 500 x 147 600 x 500 x 335
600 x 500 x 174 600 x 500 x 415

1000 x 600 x 94 1000 x 600 x 213
1000 x 600 x 144 1000 x 600 x 280
1000 x 600 x 128 1000 x 600 x 315
1000 x 600 x 147 1000 x 600 x 335
1000 x 600 x 174 1000 x 600 x 415

639 x 445 x 170400 x 400 x 70/120/220/270 600 x 200 x 220

74 RAKO bakken, afwijkende maten 

400 x 300 x 225
400 x 300 x 260
400 x 300 x 300

600 x 400 x 225
600 x 400 x 260
600 x 400 x 300
600 x 400 x 320 800 x 600 x 465 800 x 600 x 465

528 x 348 x 170

76 eSA euronorm standaard draaistapelbakken 

600 x 400 x 150

400 x 300 x 220

600 x 400 x 200

600 x 400 x 180

600 x 400 x 300

600 x 400 x 220

600 x 400 x 400

600 x 400 x 270

77 eSA euronorm hoog rendament draaistapelbakken 
600 x 400 x 270

600 x 400 x 350

600 x 400 x 350

63
64

Transport- en opslagbakken specifieke toepassingen

Transport- en opslagbakken specifieke toepassingen
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86 Rollenbaan bakken en andere specials 

84 Rollenbaan bakken en andere specials 

400 x 300 x 86
600 x 400 x 90
600 x 500 x 140
745 x 445 x 145
765 x 475 x 205 

900 x 700
700 x 500 

ø198 x 175
ø198 x 266
ø274 x 239
ø274 x 328
ø274 x 400

ø99 x 55,4
ø198 x 266
ø274 x 239
ø274 x 328
ø274 x 400

ø338 x 250
ø338 x 359
ø338 x 485
ø410 x 502

ø338 x 250
ø338 x 359
ø338 x 485
ø410 x 502

80 eSA euronorm distributiebakken 

79

81
400 x 300 x 222

400 x 300 x 275

600 x 400 x 90

400 x 300 x 306

500 x 300 x 274

600 x 400 x 140

600 x 400 x 264

600 x 400 x 275

600 x 400 x 190

600 x 400 x 306

600 x 400 x 320

600 x 400 x 240

600 x 400 x 365

600 x 400 x 374

600 x 400 x 200

714 x 465 x 356

800 x 400 x 400

600 x 400 x 280

600 x 400 x 200 600 x 400 x 200 600 x 400 x 300 600 x 400 x 300

83

85

89

91

93
94

1160 x 480 x 342

82 Beugelbakken

78 euronorm hygiëne draaistapelbakken 

600 x 400 x 200

600 x 400 x 220

600 x 400 x 200

600 x 400 x 325

600 x 400 x 300

800 x 600 x 220

600 x 400 x 300

800 x 600 x 330

600 x 400 x 400

800 x 600 x 505

600 x 400 x 400

800 x 600 x 600

88

92

90

Klein-volume verpakkingen 

(Super)Wijdmondvaten 

Kunststof vaten en cilinders 

Potten, emmers en vaten

ø316 x 424
ø410 x 415
ø410 x 518
ø410 x 632

ø374 x 408
ø374 x 570
ø374 x 660
ø374 x 770

ø420 x 445
ø420 x 540
ø510 x 530
ø510 x 773
ø670 x 790
ø670 x 815

ø410 x 579
ø410 x 685
ø455 x 659
ø455 x 787

ø400 x 625
ø581 x 965
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 800 x 600 x 680
 945 x 725 x 830
1200 x 920 x 825

 1200 x  800 x 740
 1200 x 1000 x 740

INHOUDSOPGAVe

Transportrollers en verzegelingen

100 Staartverzegelingen - standaard - gladde strop 

96 Transportrollers euronorm 

97

99

101
102

98 Verzegelingen voor bakken 

Grootvolume bakken en palletboxen

1040 x 640 x 550
1040 x 640 x 6701040 x 640 x 580

1045 x 380 x 295
1170 x 465 x 370 1030 x 600 x 840 1200 x 800 x 800

104

106

Grootvolumebakken 

Hygiëne grootvolumebakken 

105

107

108 STRONGBOX palletboxen met vlakke binnenkant 

109

1200 x 800 x 580 / 760 1200 x 1000 x 580 / 760 1130 x 1130 x 580 / 760 1200 x 1100 x 580 / 760

1200 x 1000 x 760 / 850 1200 x 1100 x 760 / 850 1200 x 1200 x 760 / 850

113 Hygiëne palletboxen 

1200 x 1000 x 1200 1300 x 1150 x 1250

110 MAXIBOX palletboxen met grote inhoud 

111
112

115
114

Jumboserie, extra grote palletboxen 

116 Deksels en toebehoren 

 800 x 600
 1200 x 600

 400 x 300
 600 x 400  600 x 400  600 x 400

ø 410

Slotzegels 

Ritsverzegelingen 

800 x 600 x 405/ 510/ 550  500 x 500 x 700 1080 x 623 x 515

117 Automotive GLT "Klapa" 

800 x 600 x 770 1000 x 600 x 700 1200 x 800 x 950 1200 x 1000 x 975
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122 export pallets, ISPM 15 richtlijnen 

Pallets en verzendeenheden

Maatwerk branchespecifiek

123 export pallets, open dek uitvoeringen 

126 Zwaarlast hygiëne pallets 

132
134
136
138

Hulpdiensten Automotive Defensie 

1200 x  800 x 134
1200 x 1000 x 134

127

export pallets, dicht dek en blok-stapelbaar 

125 Industrie pallets, zwaarlast recycle 

118 SMARTBOX opvouwbare hygiëne zwaarlast palletboxen 

1200 x 800 x 978/805 1200 x 1000 x 805 / 978      1200 x 1100 x 805 1200 x 1200 x 805 / 978

119

120 BULKBOX opvouwbare heavy duty palletboxen 

1200 x 1000 x 760 / 860 1210x 1130 x 760 / 860

Pool pallets 

1200 x  800 x 160 mm (H1)
 800 x  600 x 160 mm (H2)
1200 x 1000 x 160 mm (H3)

1200 x  800 x 150 mm
1200 x  800 x 160 mm 
1200 x 1000 x 150 mm
1200 x 1000 x 160 mm

1200 x 1000 x 160
1200 x   800 x 160 
1200 x 1000 x 160 1200 x 800 x 150

1100 x 1100 x 140
1120 x 1120 x 140 
1140 x 1140 x 140

1200 x  800 x 155

1200 x 1000 1200 x 1000

129 Pallets, verzendeenheden 

130 Pallets, met kanaalplaat opzetwanden 

800 x 600 x 800 1200 x 1000 x 1000
1000 x 600 x 800 1500 x 1200 x 1000
1200 x 800 x 800 1600 x 1200 x 1000

800 x 600 x 800 1200 x 1000 x 1000
1000 x 600 x 800 1500 x 1200 x 1000
1200 x 800 x 800 1600 x 1200 x 1000

128 Industrie pallets, hightech smartpallet 



PRODUKTIE-
METHODES 

EN
MAATWERK

PRODUCTIE-
METHODES EN 

SPECIAlE 
MATERIAlEN

specialisten van stuks tot serie

Voor de recycle industrie:
Palletboxen aangepast voor  

klein chemisch afval

Monsterbakken voor
kwaliteitscontrole

In de farmacie,
bakken voor blisters



KlEINE
AANTAllEN

AANPASSINGEN 
DOOR ONZE AS-

SEMBlAGE

Net als metaal, kan ook kunststof worden gelast. Hiervoor staan 
diverse methoden ter beschikking, zoals föhnlassen, draadlassen 
(hierboven) en spiegellassen, zie onder.

L12L12

Frezen van gaten in bodem 
van bak. Deze wordt vervol-
gens gelast op een hoge bak 
voor gasflessen.

Palletboxen worden voorzien 
van sloten, deksels en riemen. 
De laatste controle ligt in onze 
eigen assemblage afdeling.

Lassen met de drader is vergelijkbaar met föhnlassen, maar hier wordt 
ook nog materiaal toegevoegd door middel van een kunststof draad. 

Onze ervaren montage-afdeling kan voor u ook een klantspecifieke 
lekbak maken. Afhankelijk van gevraagde maten en toepassing bie-
den wij u maatwerk of lekbakken uit voorraad.

Vaak ligt de oplossing in 
het aanpassen van het be-
staande, in plaats van het 
investeren in het nieuwe. 
Voorbeeld: we hebben de 
bak wel, maar dan net iets 
te kort, of niet dicht genoeg. 
Dan passen we ons product 
toch aan!

Onze assemblage afdeling heeft een ruime expertise op het gebied 
van frezen, zagen, lassen, lijmen en nieten. We voorzien bakken van 
diverse sloten, hang- en sluitwerk. Door middel van zagen en las-
sen maken we ze kleiner of groter. We frezen inwerpopeningen uit.  
We brengen interieurs aan: vakverdelingen of schuim als hiernaast. 
We monteren klittenbanden of sjorbanden voor het vastzetten van te 
vervoeren spullen, onafhankelijk van hun vorm en grootte.

Diverse soorten frames en wie-
len worden met de hand sa-
mengesteld en gemonteerd.

Een derde van door ons geleverde verpakkingen bestaat uit in 
opdracht van de klant ontworpen, geproduceerd en samengesteld 
maatwerk. 

Wij beschikken zelf over de productiefaciliteiten, materialen en mid-
delen om al bij afname van enkele eenheden maatwerk te realise-
ren, zelfs per stuk, maar ook voor grote serieproducties. Vaak betreft 
het een aanpassing of toevoeging aan een standaard product uit 
ons assortiment, ook worden volledig nieuwe producten ontwikkeld.



AlS HET GROTER
MOET ZIJN

KUNSTSTOF
lASSEN

Sloten en scharnieren fabrice-
ren we in onze fabriek in Selms-
dorf, Duitsland (oorspronkelijk 
opgezet voor de productie van 
onze afvalbakken).

Net als metaal, kan ook kunststof worden gelast. Hiervoor staan 
diverse methoden ter beschikking, zoals föhnlassen, draadlassen 
(hierboven) en spiegellassen, zie onder.
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Onze grootste lintzaag kan 
1400 mm aan. Hiermee zagen 
we de zijkanten of bodems van 
palletboxen af.

Spuitgietmallen voor pallet-
boxen kosten meestal meer 
dan één miljoen Euro. Daar-
om zijn afwijkende hoogtes, 
lengtes en inwerpopeningen 
niet realiseerbaar in series 
die dit soort investeringen 
kunnen dragen. Zagen en 
lassen zijn meestal de beste 
oplossing. 

Op elkaar gelaste palletboxen. (afgebeelde maten 1200 x 1000 x 1120 
mm en 1200 x 1000 x 1315 mm) 

Aan elkaar gelaste palletboxen, hier voorzien van scharnierende 
gespiegel laste deksels. (afgebeelde maten, incl. deksels 1680 x 1000 x 
820 mm en 2180 x 1000 x 820 mm)

Kleine series spiegellassen we handmatig, grote series machinaal. Hoe 
het werkt: de delen worden tegen een hete plaat gedrukt en daarna 
tegen elkaar. De las is sterker dan de kunststof er omheen.

Engels heeft eigen produc-
tie/assemblage afdelingen 
in Nederland, België en 
Duitsland.



MIDDElGROTE
SERIES

VACUÜM
VORMEN
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Vacuümvormen is een me-
thode om uit een plaat 
kunststof een product te ma-
ken, zoals een productdra-
ger, een deksel of een bak.

De plaat wordt in de machine 
geklemd, verwarmd en als een 
luchtbel opgeblazen.

Bagagetub, bedoeld om koffers op lopende banden probleemloos te  
vervoeren. 900 x 550 mm, uit HDPE, valbestendig en vrijwel onbreek-
baar, o.a. gebruikt door Amsterdam Airport.

Omdat de krachten die vacuümvorm mallen hebben te doorstaan 
maar een fractie zijn dan die spuitgietmallen hebben te verdragen, 
zijn ze ook zo’n 80% goedkoper. Daarom loont vacuümvormen 
meestal bij series vanaf 250 eenheden.
Voor het maken van taaie, slagvaste producten nemen we poly-
ethyleen, als vormvastheid en precisie belangrijk is, kiezen we 
meestal (recycle) ABS. Enkele voorbeelden:

Productdragers uit recycle ABS. Het voorbeeld rechtsboven is voor-
zien van extra pennen voor de positionering van tandwielen.

Het product, zoals een bak of tray, wordt vervolgens met een stans-
mes, lintzaag of frees losgemaakt van de plaat. Het overblijvende 
plaatmateriaal wordt versnipperd om er nieuwe platen uit te extru-
deren.

Vervolgens komt de mal om-
hoog en wordt de lucht uit de 
machine gezogen.

De kunststof voegt zich om de 
mal.

Nadat het product afgekoeld 
is gaat de mal weer naar be-
neden en wordt de plaat uit de 
machine genomen.



MIDDElGROTE
SERIES

VACUÜMVORMEN
MET STANDAARD

MAllEN
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Schematische tekening van een 
vacuümvormmachine. De dikke 
blauwe lijn is de te vormen plaat.  
Het opgevulde deel is de mal. 
Voor een nieuwe productdra-
ger hoeft alleen het rode deel 
nieuw vervaardigd te worden.

Meestal dient een bak met een vacuümgevormd interieur als pro-
ductdrager. De bak zorgt voor stapelbaarheid, het interieur positio-
neert en beschermt de te vervoeren onderdelen. Dit is relatief duur, 
er moet voor één verpakking twee keer geproduceerd worden. 
Daarom investeerden we in vacuümvorm mallen met wisselstukken, 
die beide functies in zich verenigen.

Klassieke oplossing: transport-
bak met vacuümgevormde 
productdrager.

Standaard productdragers van 600 x 400 mm. We verwerken in series 
van 1000 en meer stuks graag plaatmateriaal, geëxtrudeerd in de 
door u gewenste kleuren.

Standaard productdrager 800 x 600 mm. Materiaal: gerecycleerd ABS,  
antraciet. (Sterk, milieuvriendelijk en snel leverbaar.)

Moderne oplossing: bak en 
productdrager in één keer 
gevormd. Het buitenframe 
is los afgebeeld ter illustra-
tie. Frames zijn in hoogte  
variabel, precies passend bij 
de inhoud.

Beschikbare standaardmaten

400 x 300 400 x 400

600 x 400 600 x 500

800 x 600 1000 x 600
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Spuitgietmal: vormgevende 
delen buitenzijde van een Eu-
rotec bak.

Bij spuitgieten wordt hete, 
stroperig vloeibare kunststof 
met extreme kracht in een 
mal geperst. Voor een trans-
portbak spreek je al gauw 
over een sluitkracht van de 
mal van 100 ton. 

Om tegemoet te kunnen komen aan de wensen van onze klanten 
zonder steeds voor grote investeringen te komen staan, zijn de mees-
te mallen uit ons leveringsprogramma voorzien van wisselstukken. 
Hierdoor is het mogelijk bodems, handgrepen en zijwanden aan te 
passen, zonder hele stukken mal opnieuw te moeten bouwen. Veel 
wisselstukken zijn al beschikbaar, zoals voor diverse zijwanden, etiket-
houders, barcodevelden, grepen en geperforeerde en/of versterkte 
bodems. Al bij een productie van 500 stuks stellen wij een voor onze 
klant optimale configuratie samen.

Spuitgietmachine voor 240 liter containers of volumebakken.
Standaard bodemvarianten 
onder Eurotec bak. 

Iedere mal is anders en kost 
steeds weer weken enginee-
ring.

Enkele mogelijkheden van het Utz RAKO transportbakken systeem. 
(RAKO staat voor “Rahmen Konstruktion”, de zijwanden en bodems 
vormen verwisselbare panelen.) (zie blz. L41)



MIDDElGROTE
SERIES

BARCODES EN
MAATWERK

AANPASSINGEN
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Mallen van moderne stapelbare transportbakken bestaan meestal uit 
een kern, een buitenmal met daarin één vast gemonteerd bodem-
deel en vier schuivende zijwanddelen. Om deze afsluitbare zijwand 
te realiseren werd een compleet zijwanddeel vervangen (het inzet-
stuk was niet groot genoeg). Ook werd een mal voor de schuif ge-
construeerd.

Voor een grote internet verkoper leverden wij een standaard order-
pick bak voorzien van enigszins verdiept aangebrachte barcode 
posities (voorkomt overmatige slijtage) en een aan de binnenzijde 
versterkte bodem. 
Hiervoor was investeren in een nieuw binnendeel van de mal nood-
zakelijk. (zie blz. L76)

Ook als een mal niet voorzien is van wisselstukken, is het vaak toch 
mogelijk aanpassingen aan te brengen. Hierbij is de investering wel 
een veelvoud van een inzetstuk. Aantallen waarbij het lonend is 
hele malonderdelen te vervangen, liggen gewoonlijk boven de 5000 
stuks.  Onderstaand twee voorbeelden:

Iedere geprinte barcode wordt 
standaard 10 keer gescand. 
De printer stopt automatisch 
bij onvoldoende kwaliteit.

Grafisch barcode kwaliteits-
rapport. Hier ziet u gemiddelde 
waardes, maar inzoomen op 
ieder label afzonderlijk is mo-
gelijk.

Bij projecten verzorgen wij 
ook het drukken en aanbren-
gen van barcodes op bak-
ken, transport rollers, contai-
ners en dergelijke. Omdat 
wij meestal 100% leesbaar-
heid moeten garanderen is 
een online kwaliteitscontrole 
van iedere geprinte barcode 
bij ons standaard. Ook ver-
zorgen wij controle op plak-
ken van  barcodes (2-zijdig 
identiek en geen doublures).

Controle opstelling ten behoe-
ve van leesbaarheid en voor-
komen van verkeerd geplakte 
labels en doublures.



GROTE SERIES

PRODUCTDRAGERS
SPUITGIETEN
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Standaard productdrager 400 x 300 mm. De vorm van de buitenkant ligt 
vast, net als de stapelbaarheid op andere productdragers. Alleen het  
binnenwerk is op maat. 

Precisie, vormgeving of belastbaarheid stellen hogere eisen dan 
vacuümvormen kan bieden. Spuitgieten is de oplossing, maar te 
duur. Niet bij ons: de mal is er al, alleen in de aanpassing hoeft geïn-
vesteerd te worden.

Trays worden vaak gebruikt 
om dozen en kratten van 
matige kwaliteit toch soepel 
te hanteren in automatische 
magazijnen. Ze worden bij-
na altijd per project speci-
fiek geleverd. Onderstaand 
twee voorbeelden:

We hebben geïnvesteerd in 
standaard mallen voor veel 
voorkomende producten 
met ongeveer dezelfde bui-
tenmaten, zoals productdra-
gers en trays. 
Buitenmal, kern en hotrun-
ner inspuitventielen zijn zo 
geconstrueerd, dat enkel in-
vesteren in de vormgevende 
delen nodig is.

Voor een nieuw product hoe-
ven alleen de rode delen ge-
construeerd te worden.

Productdrager met variabel in te richten indeling. De buitenmal komt 
van een standaard 800 x 600 x 120 mm RAKO transportbak. De bo-
dem werd aangepast.

Tray, 600 x 400 binnenmaat, 
met positioneer nokken rond-
om en extra versterkte bodem.

Tray met sandwich bodem voor 
extra stijfheid. Verende stiften 
voorkomen dat bakken of do-
zen gaan schuiven.

Beschikbare standaardmaten

600 x 400 mm binnenwerks

800 x 600 mm binnenwerks

Beschikbare standaardmaten

400 x 300 mm buitenwerks

400 x 400 mm buitenwerks

600 x 400 mm buitenwerks

800 x 600 mm binnenwerks
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Voor een geheel nieuw pro-
duct is het begin van het tra-
ject vaak een serie schetsen 
en tekeningen van een indus-
trieel ontwerper.

Ergonomisch alternatief voor de 
zware stalen “Philips normaal 
bak”.

Spuitgieten, van idee tot totaal nieuw product, is de goedkoopste 
en veelzijdigste wijze van plasticverwerking. Een compleet product 
of halffabrikaat komt vrijwel zonder menselijke arbeid tot stand. Ook 
is de vrijheid van vormgeven bij spuitgieten het grootst. Daarom 
is ondanks de hoge investering in mallen, spuitgieten vaak een 
terechte keuze. Hieronder tonen wij enkele gerealiseerde specials:

Bak voor  farmaceutische grondstoffen voor in een hoogbouwma-
gazijn. Speciaal: binnenmaat 605 x 405, dubbelwandige zwaarlast-
bodem met uitstroomopeningen t.b.v. sprinkler installatie en reinigen.

Vaak wordt ervoor gekozen 
een “één op één“ model te ver-
vaardigen, een kostbare pro-
cedure. Gelukkig is, via CAD 
programma’s aan te sturen ra-
pid prototyping machines, een 
voorbeeld nu eenvoudig in en-
kele uren te vervaardigen.

Het uiteindelijke product: een 
glas/ papier inzamelbak voor 
gebruik in Franse en Engelse 
binnensteden.

Eénmalige verzegelbare afdek-
king voor export pootaardap-
pelen.



STUKS OF SERIES

PRODUCEREN
MET POlYESTER
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Polyester mal van een glasbak.

Iedere maat bak kan worden gemaakt, het maximum is een zwem-
bad. Hier ziet u bakken van polyester met houten kern. Toepassingen: 
waterzuiveren, viskweken, galvaniseren.

De glasvezel mat wordt op zijn 
plaats gehouden, terwijl de 
polyester hars wordt aange-
bracht.

Het resultaat: een glasbak. Semi ondergrondse 5000 liter af-
valcontainer.

Voorbeelden van polyester lekbakken. De groene past bijvoorbeeld 
als een soort deksel op een IBC met zuur en wordt voorzien van een 
pomp, gebruikt voor het afvullen van accu’s.

Polyester is geen plastic, 
maar een hars die keihard 
wordt door een chemisch 
proces. Polyester kan niet 
smelten, is ongevoelig voor 
oplosmiddelen en is ook 
eenvoudig onbrandbaar te 
maken. Vaak worden glas-
vezelmatten gebruikt als 
vulling en voor extra ste-
vigheid. Als de polyester-
hars wordt aangebracht op 
een mal, dan ontstaat een 
gladde binnenkant, als de 
hars wordt aangebracht in 
een mal, dan krijg je een 
gladde buitenkant.  Mallen 
zijn eenvoudig te maken: 
vaak zijn ze een extra dikke 
poly ester “afdruk” van een 
houten prototype. In geval 
van enkele stuks wordt hout 
bekleed met glasvezelmat-
ten en polyester.  Een zuur en        
oliebestendig, waterdicht 
en vrijwel    onbrandbaar 
eindproduct is het resultaat.
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Bij rotatie gieten wordt 
kunststof in een mal gedaan 
die daarna in een oven rond-
gedraaid wordt. De kunst-
stof verspreid zich langs de 
wanden van de mal en smelt 
daar. Vervolgens wordt de 
mal weer gekoeld.

De mal wordt gevuld en daar-
na gesloten.

Aan een arm bevinden zich 
vaak meerdere mallen.

De arm roteert in de oven, de 
mallen draaien op hun beurt 
rond de arm.

Na afkoeling wordt het holle 
product uit de mal genomen.

Rotatiegieten is een uitstekende manier om grote (lek)bakken en 
tanks te produceren. Maar óók supersterke maatwerk transportbak-
ken voor bijvoorbeeld boorkoppen en scooterboxen, zie L64.

Tanks groter dan 5.000 liter? Met rotatiegieten goed te realiseren, 
tegen mal investeringen die niet in miljoenen, maar in tienduizenden 
Euro’s uitgedrukt worden. Ook voor koffers en bakken geldt dat de 
mal voor een rotatiegegoten maatwerk product hooguit zo’n 5% 
van een spuitgietmal kost. Nadeel: de productiesnelheid bedraagt 
hooguit 10% van die van spuitgieten. Bij rotatiegieten is de wanddikte 
vrij. Producten zijn zo sterk als u ze wenst, zonder versterkingsribben!

Rotatiegegoten maatwerk producten: een koffer voor reddingsmid-
delen, een ESD veilig opstapje voor in telefooncentrales en een 
zwaarlast deksel voor palleltboxen en verzendeenheden.



POlYPROPYlEEN

UlTRA lICHTE  
BAKKEN UIT KA-

NAAlPlAAT
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Bakken, dozen, vakverdelingen, altijd “op maat”.

De inzameling van alle Franse TL-buizen verloopt al enkele jaren in 
onze pallets met opvouwbare wanden van kanaalplaat.

Polypropyleen kanaalplaat is vanwege zijn lage gewicht en 
grote stijfheid perfect geschikt voor vakverdelingen, maar ook 
voor de fabricage van grote bakken. Zeker als het de bedoe-
ling is dat ze voor mensen hanteerbaar moeten blijven. De Eu-
ropese regelgeving werkt naar een maximaal regelmatig te 
tillen gewicht van 12 kilo toe. Een bak van bijvoorbeeld 600 x  
400 x 100 mm is al leverbaar vanaf 600 gram, 1000 gram lichter 
dan een standaard spuitgegoten transportkrat van dezelfde 
afmetingen. 

Met behulp van hoekstukken en profielen vervaardigen we 
grote, sterke, gemakkelijk stapelbare transportbakken op 
maat. Met naar keuze open of gesloten handgrepen. Ook eti-
kethouders en bedrukking zijn standaard opties.

Kunststof plaatmateriaal kun 
je net zo vormen als golfkar-
ton. Hierdoor ontstaat een 
extreem licht en toch erg 
sterk plaatmateriaal “Poly-
propyleen kanaalplaat”, le-
verbaar in verschillende dik-
tes, sterktes en kleuren.

Kunststof kanaalplaat, diverse 
diktes.

Maten tussen de 100 mm en  
2200 mm.

Voorbeeld: vouwpatroon voor 
een dubbelwandige bak.

Uit kunststof kanaalplaat 
kunnen enkel- of dubbel-
wandige bakken worden ge-
vouwen, vergelijkbaar  met 
dozen uit karton, maar dan 
veel sterker en duurzamer. 
Dit tegen enkel stanskosten, 
in de maat die u wenst, sterk 
en extreem licht.



SPECIAAl

ADDITIEVEN
ESD, SCHUIMEN,
ANTI CORROSIE
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Bak voor printplaten en een erin passende, of los te gebruiken, traploos  
verstelbare houder. Beide natuurlijk uit ESD (electro static discharge) 
veilige kunststof. Zie L30 en L54.

Ieder mens draagt een statische lading bij zich. Op rubber zolen bij 
droog weer is deze al gauw 40.000 volt. Genoeg voor vonken, voel-
bare schokken en het veroorzaken van explosies in gasmengsels.  
Erger: de onmerkbare ontlading van minder dan 10% daarvan kan 
elektronische componenten blijvend beschadigen. Microndunne 
verbindingen in chips branden er geheel, of erger nog, gedeeltelijk 
door kapot. In het laatste geval begeeft bijvoorbeeld een horloge, 
laptop of boardcomputer het kort na ingebruikname, wat veel 
kosten en ergernis met zich meebrengt. Door toevoeging van een 
koolstofpoeder compound tijdens de productie leveren wij verpak-
kingen, die deze ellende voorkomen.

Door het toevoegen van 
een drijfgasmiddel aan po-
lypropyleen korrels zwellen 
deze op als ze worden ver-
hit, meestal door stoom. Het 
product heet EPP (Expanded 
Poly Propylene). In de mal 
vormt zich een waterdicht, 
behoorlijk sterk, licht, ther-
misch isolerend product.

Wij kunnen onze kunststof 
bakken al vanaf enkele hon-
derden stuks voorzien van 
additieven die de inhoud 
beschermen tegen corro-
sie, statische elektriciteit en 
eventueel zelfs schimmelvor-
ming!

Deze VDA transportbak be-
schermt zijn blank stalen in-
houd effectief tegen roesten 
door het “uitzweten” van mil-
ligrammen ECM, tenminste 
zolang hij voorzien is van een 
deksel.

Voor Linde Gas (vh. Hoek Loos): 
gekoelde distributie van medi-
cijnen, maar ook transport/ af-
vullen van zuurstofflessen, alle-
bei met behulp van EPP schuim 
interieurs.

Vacuümvormen, roteren, lassen of spuitgieten? We kunnen altijd pro-
duceren in ESD veilige kunststof, waarbij de oppervlakte weerstand 
van ca. 6000 ohm ervoor zorgt dat afvoer van statische elektriciteit 
risicoloos gebeurd.
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UN-gekeurde transportbakken type 4H2 voor gevarenklasse 1, 2 en 3 
danken hun toelating tot UN keur mede door hun sterke deksel en in 
eigen beheer ontwikkeld driekantslot.
Toelatingsnummer:  4H2/Y30/S/Maand/Jaar
   B/ENGELS-080099

RAKO 36-208-UN met daarachter een RAKO 36-209-UN. Het toelatings-
nummer wordt op de bak gedrukt door middel van een hotstamp.

artikelnr. inhoud afmetingen (lxbxh) gevarenklasse

36-208-UN 30 ltr. 600x400x185 mm I,II & III

36-201-UN 40 ltr. 600x400x235 mm I,II & III

36-6426-UN 53 ltr. 600x400x293 mm I,II & III

36-202-UN 60 ltr. 600x400x335 mm I,II & III

36-209-UN 90 ltr. 600x400x440 mm I,II & III

Er komt het een en ander bij kij-
ken, voor een bak het UN keur-
merk mag dragen. Hier: stapel 
duurproef bij 40˚Celcius.

Resultaat valtest bij een wat te 
hoge belasting.

Als bakken worden ingezet 
voor het vervoer van gevaar-
lijke (afval)stoffen vallen ze 
bij vervoer over land onder 
de verpakkingsregels van 
het ADR, bij zeevervoer on-
der die van de IMDG en bij 
vervoer door de lucht onder 
die van de IATA. Er worden 
eisen gesteld betreffende 
etikettering en bedrukking, 
(vloeistof)dichtheid en val- 
en stapelbestendigheid bij 
hoge en lage temperaturen. 
In de loop der jaren heb-
ben we op dit gebied een  
behoorlijke expertise opge-
bouwd.

Het Belgisch Verpakking Insti-
tuut, waar de testen worden 
uitgevoerd. (www.ibevi.be). 

SPECIAAl

UN - GEKEURDE
VERPAKKINGEN

art. nr. UN-Y art. nr. UN-X afmetingen inhoud gevarenklasse

5100-02-834 5100-05-834 400 x 300 x 275 mm 20 l. I,II & III

5100-02-834 5100-05-834 500 x 300 x 274 mm 25 l. I,II & III

5100-02-834 5100-05-834 600 x 400 x 275 mm 45 l. I,II & III

5100-02-834 5100-05-834 600 x 400 x 320 mm 52 l. I,II & III

5100-02-834 5100-05-834 600 x 400 x 374 mm 60 l. I,II & III

5100-02-834 5100-05-834 800 x 400 x 400 mm 90 l. I,II & III

De deksels zitten vast aan de krat, waardoor ze niet zoekraken en die-
nen tijdens het transport van gevaarlijke stoffen verzegeld te worden 
door danwel een verzegelnoppen (UN-Y) of verzegelstrips (UN-X).
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Vanwege hun robuuste con-
structie (stapelbelasting 
4500 kg, per box tot 1000 
kg) worden onze pallet-
boxen ingezet als duurzame 
transportverpakking voor 
de recycling van velerlei za-
ken, met name daar waar  
containers tekort schieten.
De meeste maten zijn ook in 
donker grijze recycle kunst-
stof leverbaar, iets minder 
sterk, maar wel goedkoper.

UN-gekeurde palletboxen zijn gekeurd als verpakkingstype 11H2 “IBC 
uit stijve kunststof, zelfdragende constructie”.

art. nr. afmetingen inhoud omschrijving

1187C3-UN-3K 1200x1000x910 mm 760 ltr. UN uitvoering,  RVS scharnieren 3 kantsloten

art. nr. afmetingen inhoud omschrijving

1091/C3T-UN-3K 1200x1000x910 mm 760 ltr. UN uitvoering,  RVS scharnieren 3 kantslot

1091/XL-UN-3K 1200x1000x1130 mm 930 ltr. UN uitvoering,  RVS scharnieren 3 kantslot

1091/XXL-UN-3K 1200x1000x1320 mm 1100 ltr. UN uitvoering,  RVS scharnieren 3 kantslot

Door drie sterke sleden en 
rechte zijwanden makkelijk 
leeg te kantelen. Uitvoering 
en stickers conform ADR. 
Van recycle materiaal afm. 
1200x1000x780 mm.

UN-keur palletboxen zijn toegelaten voor het vervoer van vaste en 
pasteuze gevaarlijke stoffen. Voorzien van afsluitbare deksels, even-
tueel met rubber pakking. De scharnierende, afsluitbare deksels zijn 
als optie ook op alle andere palletboxen leverbaar. 
Toelatingsnummer: 11H2/Y/S Maand/Jaar   
   B/ENGELS/020042/1750/480 

Kunststof palletboxen zijn een prima vervanging of toevoeging van 
de metalen palletboxen voor het vervoer en opslag van gevaarlijke 
stoffen.
Toelatingsnummer: 11H2/Y/S Maand/Jaar   
   B/ENGELS-060079/1440/400 

Uitvoering voor accu inzame-
ling.

Bestelnr. 1091/ACCU

SPECIAAl

UN - GEKEURDE
VERPAKKINGEN



BAKKEN EN
PAllETBOXEN

BEDRUKKEN EN 
MARKEREN
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Hotstamp machine. D.m.v. een verhit stempel (ca. 200° Celcius) wordt 
vanaf een inktlint de opdruk in de bak geperst (kracht afhankelijk van 
oppervlak opdruk, ongeveer 1000 kilo).

Standaard opdruk, gezet. Maatwerk: opdruk d.m.v. cliché.

Onze beide standaard lettertypes op ware grootte afgebeeld. (28 en 
14 mm hoog) Per letter moet een breedte van 16 alt. 9 mm gerekend 
worden.

Twee manieren om doorlopen-
de nummers te drukken.

Doorlopende nummers kun-
nen we drukken met een nu-
merator, dit kan niet samen 
met tekst. Of we kunnen 
steeds één nummer in de 
tekst handmatig wisselen,  
wat arbeidsintensiever is. 

Een voorbeeld van een zeef-
druk en de zeef waarmee we 
dit doen.

Zeefdrukken passen we toe 
als de opdruk te groot is voor  
hotstamps en op holle pro-
ducten. Ook een zeefdruk is 
lastig te verwijderen, dank-
zij de 2-componenten inkt.

De markering in de kunststof 
gegraveerd.

Bij voldoende seriegrootte 
kunnen we een insert in de 
mal plaatsen. Inserts zijn 
van gehard staal en moeten 
exact passen, de aanmaak 
is duur. Maar de toepassing 
is gratis. 

Bakken bedrukken met uw naam of andere gegevens doen we  
het liefst d.m.v. een hotstamp. De verf smelt vast in de kunststof en 
er ontstaat enig reliëf. Een hotstamp is met oplosmiddelen niet ver-
wijderbaar.



MAGAZIJN- 
BAKKEN 

Stellingbakken

Kantelbakken

Stapelbakken
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MAGAZIJN
BAKKEN

 
STELLINGBAKKEN

Voor geordende opslag van kleinmateriaal in stellingen.

Vervaardigd van zeer slagvaste polystyrol. Uit voorraad leverbaar 
in de hieronder aangegeven kleuren en met enige levertijd ook in 
geel en groen.

Dwarsschot voor MB serie 160 
mm breed.

Door hun rechthoe-
kige, strakke vorm 
staan deze bakken op  
het schap exact tegen el-
kaar aan en is er geen ruim-
teverlies. De verschillende 
breedtes zijn afgestemd op 
schappen van 950 mm nut-
tige ruimte (serie KB) of 1000 
mm (serie MB).

art.nr.:  MB 500 - 160
afm: 500 x 160 x 100/112 mm
max. 8 schotten

art.nr.:  MB 400 - 160
afm: 400 x 160 x 100/112 mm
max. 6 schotten

art.nr.:  MB 300 - 160
afm: 300 x 160 x 100/112 mm
max. 4 schotten

art.nr.:  KB 300 - 93
afm: 300 x 93 x 83 mm
max. 3 schotten

art.nr.:  KB 300 - 186
afm.: 300 x 186 x 83 mm
max. 3 schotten

art.nr.:  KB 300 - 152
afm: 300 x 152 x 83 mm
max. 3 schotten

art.nr.:  MB  T160 art.nr.:  KB T93

Dwarsschot voor KB serie 
93 mm breed.
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MAGAZIJN
BAKKEN

 
STELLINGBAKKEN

Als u stellingen met sta-
len, van onder openge-
werkte schappen ge-
bruikt, kan het handig 
zijn de stellingbakken van 
"uittrek beveiligingen" te 
voorzien.  Deze zorgen er-
voor dat een bak in schuine 
stand in de stelling blijft han-
gen, zolang de schaphoog-
te niet te groot is.

Bij enige afname kunnen 
alle op deze en vorige pagi-
na afgebeelde bakken van 
de serie KB ook voorzien 
worden van grote etikethou-
ders, zoals hierboven afge-
beeld.

art.nr.:  KB 400 - 152
afm: 400 x 152 x 83 mm
max. 4 schotten

art.nr.:  KB 500 - 93
afm.: 500 x 93 x 83 mm
max. 5 schotten

art.nr.:  KB 500 - 152
afm.: 500 x 152 x 83 mm
max. 5 schotten

art.nr.:  KB 400 - 186
afm: 400 x 186 x 83 mm
max. 4 schotten

art.nr.:  KB 500 - 186
afm: 500 x 186 x 83 mm
max. 5 schotten

art.nr.:  KB 400 - 93
afm.: 400 x 93 x 83 mm
max. 4 schotten

art.nr.:  KB T152

art.nr.:  KB T186

Uittrekbeveiliging, alleen voor 
KB serie.

art.nr.:  KB ASP

Dwarsschot voor KB serie 
152 mm breed.

Dwarsschot voor KB serie 
186 mm breed.
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Stellingbakken uit ESD veilige polypropyleen geven statische elektri-
citeit geen kans!

Naar mate er in steeds meer producten micro elektronica wordt 
toegepast, wordt ESD veilig werken steeds belangrijker. (zie pagina 
L25/L26) Daarom zijn onderstaande afmetingen ook standaard in 
elektrisch geleidende kunststof leverbaar.

Verdeelschotten en uittrekbeveiliging.

Er gaan steeds meer schake- 
lingen op een chip. Elektrici-
teit loopt door microndunne 
verbindingen. Een onzicht-
bare vonk kan een chip ver-
nielen, of dermate bescha-
digen dat hij het na enkele 
maanden opgeeft. Irritatie, 
verlies van aanzien van het 
merk en garantiekosten zijn 
het gevolg. Uitbannen van 
ESD is de enige oplossing. 

ESD veilige stapelbakken.

Er komt meer bij kijken dan 
alleen bakken waar het op 
ESD veilig werken aankomt. 
Vraag naar onze uitgebrei-
de documentatie. 

Spoelenhouder.

art.nr. afmeting

depofix 2 EL 500 x 310 x 200 mm

depofix 3 EL 350 x 210 x 200 mm

depofix 3Z EL 350 x 210 x 145 mm

depofix 4 EL 230 x 147 x 125 mm

depofix 5 EL 160 x 102 x 75 mm

depofix 6 EL 90 x 102 x 75 mm

art.nr. omschrijving

KB T-93 EL verdeelschot 93 mm

KB T-152 EL verdeelschot 152 mm

KB T-186 EL verdeelschot 186 mm

KB ASP EL uittrek beveiliging

art.nr. afmetingen (mm) verdeelschotten

KB 300 - 93 EL 300 x 93 x 83 mm max. 3

KB 300 - 152 EL 300 x 152 x 83 mm max. 3

KB 300 - 186 EL 300 x 186 x 83 mm max. 3

KB 400 - 93 EL 400 x 93 x 83 mm max. 5

KB 400 - 152 EL 400 x 152 x 83 mm max. 5

KB 400 - 186 EL 400 x 186 x 83 mm max. 5

KB 500 - 93 EL 500 x 93 x 83 mm max. 5

KB 500 - 152 EL 500 x 152 x 83 mm max. 5

KB 500 - 186 EL 500 x 186 x 83 mm max. 5



MAGAZIJN-
BAKKEN

NESTBARE  
STELLINGBAKKEN

L31

Gemaakt van taaie kunst-
stof (polypropyleen), ver-
krijgbaar in drie lengtes en 
enkel één breedte. Meer is 
niet nodig, omdat de bak-
ken d.m.v. een schot in de 
lengte in twee helften ge-
deeld kunnen worden. Dit is 
goedkoper dan twee smalle 
bakken. Tevens nestbaar 
dus compact op voorraad te 
houden. 
Ergonomisch; afrondingen 
van de verdeelschotten ma-
ken de inhoud makkelijk 
grijp-baar. Door nokken aan 
de achterzijde blijft de bak 
in de stelling hangen, deze 
werken als ladestops.

Op aanvraag ook verkrijgbaar 
in andere kleuren.

Bakken met vakverdeling.

Één breedtemaat zorgt voor overzichtelijk indelen. Vakverdelingen 
bieden flexibiliteit.

No-nonsense kunststof etiket, 
een uit ste   kende hechting, toch 
makkelijk vervangbaar.

art.nr.:  6653
afm: 300 x 235 x 94 mm
max. 2 dwarsschotten

lengteschot
art.nr.:  6663 afm: 300 x 90 mm
art.nr.:  6664 afm: 400 x 90 mm
art.nr.:  6665 afm: 500 x 90 mm

art.nr.:  6654
afm.: 400 x 235 x 94 mm
max. 3 dwarsschotten

art.nr.:  6671
dwarsschot over de halve breedte  
van de bak

art.nr.:  6655
afm.: 500 x 235 x 94 mm
max. 4 dwarsschotten

art.nr.:  6670
dwarsschot over de volle breedte  
van de bak
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Alle kantelbakhouders op 
deze en volgende pagina 
zijn onderling (naar achter 
versprongen) stapelbaar. 
Ze kunnen direct tegen de 
muur of aan aluminium pro-
fielen geschroefd worden. 
Of het nu om bouten en 
moeren in een doe-het-zelf 
zaak gaat of om medicijnen 
in een apotheek, de inhoud 
is stofdicht opgeslagen en 
toch perfect zichtbaar.

De standaard breedte van 
een kantelbakhouder (601 
mm) komt niet altijd goed 
uit. Om in kleine ruimtes, zo-
als bijvoorbeeld servicewa-
gens of in kasten, toch uit de 
voeten te kunnen, leveren 
wij de “Mini Multistore” kan-
telbak. Deze is per stuk te 
koppelen.

"Mini Multistore", per stuk kop-
pelbaar in hoogte én breedte.

art.nr. afmetingen

3163500 123 x 135 x 160 mm

3163900 71 x 63 x 75 mm

art.nr. 99-60907
houder en 9 kantelbakken

Multistore 9
601 x 65 x 77 mm

Multistore 6
601 x 94 x 112 mm

art.nr. 99-60607
houder en 6 kantelbakken

Multistore 5
601 x 136 x 163 mm

art.nr. 99-60507
houder en 5 kantelbakken

Multistore 4
601 x 172 x 206 mm

art.nr. 99-60407
houder en 4 kantelbakken
art.nr. 3164410
verdeelschot (maximaal 4)

art.nr. 99-60307
houder en 3 kantelbakken
art.nr. 3164310
verdeelschot (maximaal 3)

Multistore 3
601 x 198 x 238 mm

Multistore 2
300/601 x 311 x 353 mm

Links: Verrijdbare dubbelzijdige 
standaard op kunststof zwenk-
wielen Ø 70 mm, 1160 mm nuttige 
hoogte.

Onder: Draagframe voor kantel-
bakken, 660 mm nuttige hoogte.

art.nr. 99-64142-1
verrijdbare standaard, 
voorzien van kantelbakken
als afgebeeld  

art.nr. 99-65606-1
draagframe voorzien van
kantelbakken als afgebeeld

Verdeelschot, leverbaar voor 
Multistore 3 en Multistore 4 
kantelbakken.

art.nr. 99-60207
2 houders en 2 kantelbakken

op voorraad in grijs polystyreen
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In een doe-het-zelf zaak, vaste opstelling.

Door verdeelschotjes zijn de 
extra brede kantelbakken vrij 
in te delen.

art.nr. 3164001
verdeelschot

Kantelbakken uit de Flex-bin serie zijn naar believen in te delen met 
verdeelschotjes en zijn daardoor flexibel in te zetten. De lange ver-
sies zijn door elkaar te gebruiken met de Multistore bakken. Net als 
Multistore bakken zijn ze vervaardigd van glashelder, krasvast poly-
styreen. De ombakken houden we op voorraad in wit polystyreen. 

flex-bin S (2 kantelbakken)
601 x 140 x 150 mm

art.nr.  3164200 houder en kantelbakken
(maximaal 5 verdeelschotten (art.nr.  3164001 ) per kantelbak)

flex-bin Lang (1 kantelbak)
601 x 140 x 150 mm

art.nr.  3164100 houder en kantelbak
(maximaal 11 verdeelschotten (art.nr.  3164001 ) per kantelbak)

MAGAZIJN-
BAKKEN

KANTELBAKKEN
FLEX-BIN

Multistore en Flexbin bakkenhou-
ders zijn voorzien van twee sets 
gaten voor muur- of railbevesti-
ging.

Door middel van kantelmoeren 
zijn Multistore en Flex bin sets snel 
en eenvoudig te bevestigen aan 
C-profielen. Zie L36.

art.nr. omschrijving

99-60-SET verpakking van 20 schroeven 
en kantelmoeren voor beves-
tiging bakkenrails en kantel-
bakhouders
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Voorzetschotten van glas-
heldere Polystyreen (PS) 
voorkomen dat de inhoud 
van gestapelde bakken 
stoffig worden. Als u bij 
de inhoud wilt, tilt u ze op  
en hangt u ze zolang aan 
de voorzijde van de bak. 
De deksels klemmen op de 
bak en beschermen zo de 
inhoud. Met deksel worden 
ze vaak ingezet als interne 
verzendeenheid.

Vervaardigd van onbreekbare, milieuvriendelijke polypro-
pyleen in felle kleuren. Met ergonomische afrondingen en  
grepen. Ook in de stapel zeer hoog belastbaar. Uit voorraad in grijs, 
blauw en rood leverbaar en met enige levertijd in groen en geel.

Vacuümgevormde vakverde-
ling voor stapelbakken grootte 
2. Artikelnummer 20-0200

Voor  het labellen van de bak-
ken leveren we etiketten met 
transparante beschermfolie 
(per 100 stuks).

Voor bakgrootte 3 en 2 zijn er 
transparante voorzetschotjes. 
Deksels zijn er voor alle groot-
tes behave grootte 2H.

grootte 4 
230 (200) x 147 x 132 mm
3,1 liter

grootte 3Z
350 (300) x 210 x 145 mm
8,0 liter

grootte 2
500 (450) x 310 x 200 mm
resp. 24,6 ltr.

grootte 2H 
500 (450) x 310 x 145 mm
resp. 16,7 ltr.

grootte 5
170 (145) x 102 x 77 mm
0,9 liter

grootte 3 
350 (300) x 210 x 200 mm
10,5 liter

art.nr.  3-360-700art.nr.  3-361-700

art.nr.  3-366-700

art.nr.  3-364-700

art.nr.  3-365-700

art.nr.  3-363-700
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Ruime grijpopeningen, gro-
tere maten, accessoires 
zoals inzetbakken, transpa-
rante voorzetschotten en 
etikethouders maken Euro-
norm stapelbakken een vol-
waardig alternatief voor de 
klassieke “neusbakken”.

De RAKO-ECO serie heeft open 
voorzijdes met verdeelschot-
ten, waardoor ze veel ingezet 
worden in stellingen, zie pa-
gina L47.

Door de versterkte hoekkolommem en geprofileerde bodems zijn 
deze stellingbakken belastbaar (tot 50 kilo per stuk) en perfect stapel-
baar. U bouwt er in een handomdraai opbergrekken van.

Zwaarlast stapelbakken zijn op 
veel manieren onder te verde-
len met inzetbakken, zie pagi-
na L50 en L51. 

400 x 300 x 175 mm  15 ltr.
(360 x 260 x 155 mm binnenwerks)

art.nr.:  VTK 400 175-4
inwerpopening: 195 x 80 mm

400 x 300 x 210 mm  20 ltr. 
(360 x 260 x 190 mm binnenwerks)

art.nr.:  VTK 400 210-4
inwerpopening: 195 x 105 mm

400 x 300 x 270 mm  30 ltr.
(360 x 260 x 250 mm binnenwerks)

art.nr.:  VTK 400 270-4
inwerpopening: 195 x 135 mm

600 x 400 x 270 mm  50 ltr.
(560 x 360 x 250 mm binnenwerks)

art.nr.:  VTK 600 270-4
inwerpopening: 265 x 135 mm

600 x 400 x 320 mm  60 ltr.
(560 x 360 x 300 mm binnenwerks)

art.nr.:  VTK 600 320-4
inwerpopening: 265 x 165 mm

600 x 400 x 420 mm  90 ltr.
(560 x 360 x 400 mm binnenwerks)

art.nr.:  VTK 600 420-4
inwerpopening: 265 x 215 mm

Transparante voorzetschotten 
scharnieren aan de bak zodat 
ze in de stapel geopend kun-
nen worden.

Papieren etiketten per 50 stuks 
voor labelling.
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De hieronder afgebeelde 
“Vario” rekken zijn speciaal 
gemaakt voor de magazijn-
bakken met aanhaakrand. 

1000 x 1000 mm

1475 x 1000 mm

art.nr.: V12B
inclusief  45 bakken PLK 4 

30 bakken PLK 3

1950 x 1000 mm

art.nr.: V15C
inclusief  63 bakken PLK 4 

18 bakken PLK 3 
18 bakken PLK 3A

art.nr.:  V8B
inclusief  45 bakken PLK 4 

12 bakken PLK 3

In onze universele aluminium C-profielen zijn vario bakkenrails glij-
dend verstelbaar te monteren. Ieder merk bak kan zo opgehangen 
worden. Steeds één stuks meer bestellen als er rijen bakken boven 
elkaar gepland zijn. 

art.nr. omschrijving

3162005 aluminium C-profiel 30 x 15 mm, lengte 2000 mm per paar

31600-VARIO Vario bakkenrail geschikt voor silafix magazijnbakken, 1000 mm

99-60-SET verpakking van 20 schroeven en kantelmoeren voor bevestiging  
bakkenrails en kantelbakhouders

31600-SPEC wandrek hoogte tot 2000 mm, breedte 330 mm

90696-HOEKSTEUN steun voor bevestiging C-profiel op werktafel of vloer

De C-profielen kunnen direct tegen de muur worden 
geschroefd. Of door middel van een hoeksteun op 
werktafel of vloer bevestigd worden. 

De kantelbakken kunnen ook 
zelfstandig staan door een 
verzwaard stalen frame. 



Voor opslag, transport en 
werkruimte

Hygiënisch volgens 
HACCP-normen

Roestvrij en 
temperatuurs-

bestendig

OPSLAG-
SYSTEMEN
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OPSLAG-
SYSTEMEN

KUNSTSTOF
REKKEN

Onze kunststof opslagsystemen worden voor veel uiteenlopende 
toepassingen ingezet. Door de duurzame en hygiënische eigen-
schappen van het systeem is het vooral populair in de voedingsmid-
delenindustrie, zorg- en recreatie sectoren.

•	 Duurzaam
•	 Roestvrij, bestand tegen 

zouten en zuren uit levens-
middelen

•	 Hygiënisch en eenvoudig 
schoon te maken

•	 Voldoen aan de HACCP 
eisen

•	 Temperatuurbestendig van 

Extra afdekplaten voor kleine 
producten: 3 mm PE, omkeer-
baar, makkelijk te verwijderen 
en te reinigen. 

Alle rekken zijn leverbaar met 
zwenkwielen: Ø 100 mm, RVS 
vork, nylon wielen, ook lever-
baar met rem.

Bij ongelijke vloeren is het mo-
gelijk de rekken van kunststof 
stelpoten te voorzien.

–40 °C tot +90 °C
•	 Hoog draagvermogen tot 

150 kg per meter schap
•	 Flexibel en eenvoudig uitbrei-

dbaar
•	 Maatwerk, volledig naar 

eigen wens samen te stellen
•	 Eenvoudig te monteren
•	 Eenvoudig te verplaatsen

Engels heeft standaard een aantal basisconfiguraties op voorraad 
conform de euronorm maatvoering (600 x 400 mm).

Hoekverbindingen. Groot plus-
punt is dat de hoek vrij blijft 
van een extra steunpilaar. Ex-
tra opslagruimte, zonder ver-
lies van draagvermogen.

Onze kunststof rekken bieden de volgende voordelen:

4 schappen

Tussenruimte (mm) 250 300 350 400 450 500

Hoogte (mm) 
onderruimte is 120 mm

1070 1220 1370 1520 1670 1820

5 schappen

Tussenruimte (mm) 250 300 350 400 450 500

Hoogte (mm) 
onderruimte is 120 mm

1370 1570 1770 1970 2170 2370

6 schappen

Tussenruimte (mm) 150 300 350

Hoogte (mm) 
onderruimte is 120 mm

1670 1920 2170

4, 5 en 6 schappen

Dieptes 
(mm)
300

400

500

600

Breedtes 
(mm)
1000

1200

1500

1800

2000

2200

2400
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Verplaatsbare voorbereidings-
tafel. Door een kunststof blad 
op de ideale werkhoogte aan 
te brengen, ontstaat een han-
dige voorbereidingstafel met 
alle te verwerken producten 
direct bij de hand. 

Gastro rekken worden compleet met roosters geleverd. De kunststof 
roosters zijn voorzien van ventilatie-openingen die de luchtcirculatie 
bevorderen. Daarnaast bieden ze voldoende draagvlak voor de 
kleinere producten. Wanneer de roosters uitgenomen worden, ont-
staat de mogelijkheid om gastronormbakken te plaatsen.

Speciaal voor cateraars is ook een uitgebreid programma rekken 
met gastronorm maatvoering ontwikkeld. 

Verrijdbare kunststof opslagrekken met gastronorm maatvoering.

Links: gastrorekken met roosters of gastrobakken. Rechts: bakkenwa-
gen in combinatie met gastronorm vaatwaskorven uit ons assortiment, 
zie pagina 61.

art.nr. omschrijving

RVT2-4-64120-I0C 1000x660x920 mm 
Voorbereidingstafel 
voor acht bakken van 
600x400x120 mm

De rekken worden ook veel-
vuldig toegepast in de recrea-
tiesector. Vraag onze verkoop 
naar de verschillende configu-
raties. 

RBW6-64200-I
660x540x1390 mm
bakkenwagen voor zes, 
600x400x200 mm bakken



OPSLAG-
SYSTEMEN

STALEN
STELLINGEN 
EN WAGENS
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Uitstekend geschikt voor het 
transport van kunststof bak-
ken of als bijzetwagen voor 
kleine onderdelen in de pro-
ductie en montage. Ons pro-
gramma is ook geschikt voor 
hygiënische werkplekken.

De maatvoering van de sta-
len bakkenwagens is con-
form de eurobakmaten. Er 
is een ruime keuze aan wie-
len voorradig, uit massief 
rubber of met lucht, bok- of 
zwenkwielen, met en zonder 
remmen.

Prospace stelling, passend voor steeds 10 RAKO bakken  
600 x 400 x 325 mm.

De legborden zijn om de 40 mm verstelbaar en dragen 125 kilo.  
De stellinghoogte bedraagt 2000 mm. In ondergenoemde artikel-
nummers zijn de bakken niet inbegrepen.

RAKO bakkenwagen.

Meer weten? Neem voor 
meer maten en moge-
lijkheden van de afge-
beelde wagens en stellin-
gen contact met ons op.  
Wij adviseren “op maat”.

Prospace stelling, passend voor steeds 20 RAKO bakken  
600 x 400 x 120 mm of 30 bakken 400 x 300 x 120 mm.

art.nr. rek voor 10 RAKO euronormbakken 3-302G-0, 2000 mm hoog

2222.442.18 schapdiepte 400 mm beginrek, breedte 1295 mm

2222.443.15 aanbouwrek, breedte 1255 mm

art.nr. rek voor 20 RAKO euronormbakken 3-200-0, 2000 mm hoog

2222.440.15 schapdiepte 400 mm beginrek, breedte 1295 mm

2222.441.12 aanbouwrek, breedte 1255 mm

art.nr. rek voor 30 RAKO euronormbakken 3-203-0, 2000 mm hoog

2222.438.15 schapdiepte 400 mm beginrek, breedte 995 mm

2222.439.12 aanbouwrek, breedte 955 mm



RAKO  
EURONORM

BAKKEN

iNdUstRiElE 
KwAlitEit 

altijd het antwoord

stabiel stapelbaar

Ook als koffer leverbaar

Vele toebehoren
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BAKKEN

HANdGREPEN

art.nr.:  3 - 210 - 0 grijprand

art.nr.:  3 - 237 - 0 grijprand

Veel maten zijn in de boven 
afgebeelde kleuren op voor-
raad. Zie de blokjes bij de 
verschillende afmetingen.

Dichte greep 800 x 600.

RAKO is het meest complete transportbakkensysteem van Europa. 
Alle bakken zijn onderling stapelbaar en tot honderden kilo’s 
belastbaar. Diverse bodem/handgreep/zijwand uitvoeringen kun-
nen gecombineerd worden tot de perfecte bak voor iedere situatie. 
Verder kent het RAKO systeem een wereld aan accessoires. Bladert 
u de volgende pagina’s maar eens door.

Dichte greep.

Open greep.

Grijprand.

L42

400 x 300 x 65 mm 6 ltr.
(358 x 258 x 62 mm binnenwerks)
gewicht 0,7 kg

400 x 300 x 120 mm 10 ltr.
(358 x 258 x 117 mm binnenwerks)
gewicht 0,9 kg

200 x 150 x 120 mm 2 ltr.
(162 x 112 x 117 mm binnenwerks)
gewicht 0,2 kg

300 x 200 x 220 mm 9 ltr.
(260 x 160 x 217 mm binnenwerks)
gewicht 0,7 kg

300 x 200 x 120 mm 5 ltr.
(258 x 158 x 117 mm binnenwerks)
gewicht 0,5 kg

art.nr.:  3 - 206 - 0 grijprand

art.nr.:  3 - 203 - 0 dichte greepart.nr.:  3 - 211 - 0 dichte greep
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BAKKEN

ZiJwANdEN 
BOdEMs

Standaard gladde bodem.

Opengewerkte versterkte bo-
dem. Draagt 50 kilo! Alleen bij 
projectleveringen. 

Bakken met geperforeerde 
wanden en/of bodems vindt u 
op pagina L58.

RAKO bakken in een automa-
tisch magazijn. Speciaal: sleuf-
perforatie voor betere koe-
ling en performance van de 
sprinklerinstallatie. Versterkte 
bodems voor een gegaran-
deerde belastbaarheid van 50 
kilo zonder doorbuigen. (foto 
Vanderlande Industries)
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400 x 300 x 325 mm 30 ltr.
(358 x 258 x 317 mm binnenwerks)
gewicht 1,7 kg

400 x 300 x 270 mm 25 ltr.
(353 x 253 x 267 mm binnenwerks)
gewicht 1,5 kg

600 x 400 x 75 mm 14 ltr.
(552 x 355 x 72 mm binnenwerks)
gewicht 1,2 kg

600 x 400 x 120 mm 20 ltr.
(558 x 358 x 116 mm binnenwerks)
gewicht 1,7 kg

600 x 400 x 170 mm 30 ltr.
(558 x 358 x 166 mm binnenwerks)
gewicht 2,1 kg

600 x 400 x 278 mm 53 ltr.
(556 x 356 x 275 mm binnenwerks)
gewicht 2,5 kg

600 x 400 x 325 mm 60 ltr.
(558 x 358 x 320 mm binnenwerks)
gewicht 3,0 kg

400 x 300 x 220 mm 20 ltr.
(358 x 258 x 214 mm binnenwerks)
gewicht 1,3 kg

400 x 300 x 170 mm 15 ltr.
(358 x 258 x 165 mm binnenwerks)
gewicht 1,0 kg

600 x 400 x 220 mm 40 ltr.
(557 x 357 x 216 mm binnenwerks)
gewicht 2,5 kg

235 mm hoog ook leverbaar (geen voorraad)

art.nr.:  3 - 207 - 0 dichte greep art.nr.:  3 - 204 - 0 dichte greep

art.nr.:  3 - 212 - 0 dichte greep

art.nr.:  3 - 227 - 0 dichte greep

art.nr.:  3 - 208 - 0 dichte greep

art.nr.:  3 -308 - 0 open greep

art.nr.:  3-6426-1300 dichte greep

art.nr.:  3-6426-0300 open greep

art.nr.:  3 - 205 - 0 dichte greep

art.nr.:  3 - 200 - 0 dichte greep

art.nr.:  3 - 201 - 0 dichte greep

art.nr.:  3 - 301 - 0 open greep

art.nr.:  3 - 202 - 0 dichte greep

art.nr.:  3 - 302 - 0 open greep

235 mm hoog ook leverbaar (geen voorraad)
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800x600

We voorzien uw bakken graag 
van een opdruk. Dit kan door 
middel van een messing cliché 
of gezette standaard letters, 
14 of 28 mm hoog. Zie L26.

de gladde bodems van de 
RAKO zijn ook zeer geschikt 
voor op rollenbanen.

Voor alle maten euronorm bak-
ken leveren we transportrolle-
res, zie pagina L97.
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600 x 400 x 545 mm 105 ltr.
(561 x 361 x 528 mm binnenwerks)
gewicht 5,0 kg

600 x 400 x 425 mm 90 ltr.
(555 x 355 x 422 mm binnenwerks)
gewicht 3,4 kg

800 x 600 x 120 mm 45 ltr.
(748 x 548 x 116 mm binnenwerks)
gewicht 3,2 kg

800 x 600 x 220 mm 90 ltr.
(748 x 548 x 216 mm binnenwerks)
gewicht 4,4 kg

800 x 600 x 325 mm 134 ltr.
(748 x 548 x 316 mm binnenwerks)
gewicht 5,6 kg

800 x 600 x 425 mm 175 ltr.
(748 x 548 x 421 mm binnenwerks)
gewicht 7,2 kg

art.nr.:  3 - 209 - 0 dichte greep

art.nr.:  3 - 309 - 0 4 open grepen

art.nr.:  3 - 6453 - 13 4 open grepen

art.nr.:  3 - 222 - 0 dichte greep

art.nr.:  3 - 220 - 0 dichte greep

art.nr.:  3 - 211- 0 dichte greep

art.nr.:  3 - 219- 0 dichte greep

800 x 600 mm
deksel met scharnieren
incl. snapsluitingen

art.nr.  40-86-1-11

600 x 400 mm
deksel met scharnieren
incl. snapsluitingen

400 x 300 mm
deksel met scharnieren
incl. snapsluitingen

300 x 200 mm
deksel met scharnieren
incl. snapsluitingen

200 x 150 mm
deksel met scharnieren
incl. snapsluitingen

art.nr.  3-214-1 S

art.nr.  3-215-1 Sart.nr.  3-944-1 S
art.nr.  3-944-0
art.nr.  3-944-2

art.nr.  3-215-0
art.nr.  3-215-2

art.nr.  3-213-0
art.nr.  3-213-2

art.nr.  3-214-0
art.nr.  3-214-2

art.nr.  3-213-1 S

scharnierdeksel 
oplegdeksel 
haakdeksel

scharnierdeksel 
oplegdeksel 
haakdeksel

scharnierdeksel 
oplegdeksel 
haakdeksel

scharnierdeksel 
oplegdeksel 
haakdeksel



Standaard op koffers, optie bij 
bakken met deksels: scharnier-
versteviging, voor onverlies-
baar maken van de deksels.
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800 x 600 mm
klemdeksel, klemt op bak

art.nr. 210-11660
art.nr. 210-11660 D
met rubberafdichting (zie rechterkolom)

RAKO  
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Snapsluiting art.nr. : 3-862: 
houdt alle links afgebeelde 
deksels met scharnieren of ha-
ken dicht.

800 x 600 mm
oplegdeksel

600 x 400 mm
klemdeksel, klemt op bak

art.nr. 20-00252
art.nr. 20-00252 D
met rubberafdichting (zie rechterkolom)

art.nr. 20 - 00509
art.nr. 20 - 00509 D
met rubberafdichting (zie rechterkolom)

art.nr.  3-223-0

400 x 300 mm
klemdeksel, klemt op bak

Standaard deksels, ook eenvoudig door uzelf te monteren, vindt u 
hieronder afgebeeld. Ook speciale uitvoeringen, zoals druipwater-
dicht, spatwaterdicht, anti-diefstal of geurbeperkende deksels zijn uit 
voorraad leverbaar. 

Haakdeksels scharnierend en 
eenvoudig afneembaar.

Scharnierend deksel.

Oplegdeksel.

Optie:  met rubberafdichting.

Al onze collega’s zeggen, bang voor juridische aanspraken: “Ga er 
niet op staan!” Daar zitten wij, als het over onze “anti-diefstal deksels” 
gaat, dus echt niet mee. Voor alle bakken 600 x 400 mm.  

art.nr.:  37-6410 R versterkte oplegdeksel

600 x 400 mm 
oplegdeksel, versterkt



Voor het voorkomen van verlies 
van deksels 800x600 mm, anti-
diefstal deksels en deksels met 
rubberafdichting.

Er zijn verschillende uitvoerin-
gen beschikbaar, afhankelijk 
van maat en type deksel. Alle 
kunnen voorzien worden van 
hangsloten, met sleutelsys-
teem naar wens (gelijksluitend, 
per bak verschillend, eventueel 
met loper).

Roestvast stalen sluiting.

Roestvast stalen universeel 
schar nier.
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400 x 300 x 120 mm 10 ltr.
(258 x 158 x 117 mm binnenwerks)
gewicht 0,9 kg

art.nr.  3-203-0 R

400 x 300 x 220 mm 20 ltr.
(358 x 258 x 214 mm binnenwerks)
gewicht 1,3 kg

art.nr.  3-204-0 R

400 x 300 x 325 mm 30 ltr.
(358 x 258 x 317 mm binnenwerks)
gewicht 1,7 kg

art.nr.  3-205-0 R

RAKO  
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ECORAKO

Het ontwerp van de ECO se-
rie is een afgeleide van de 
succesvolle RAKO serie. De 
ECO bakken bieden dezelf-
de veelzijdigheid en moge-
lijkheden.

600 x 400 x 120 mm 20 ltr.
(558 x 358 x 116 mm binnenwerks)
gewicht 1,7 kg

art.nr.  3-200-0 R

600 x 400 x 220 mm 40 ltr.
(557 x 357 x 216 mm binnenwerks)
gewicht 2,5 kg

art.nr.  3-201G-0 R art.nr.  3-301G-0 R

600 x 400 x 220 mm 40 ltr. 
(557 x 357 x 216 mm binnenwerks)
gewicht 2,5 kg

600 x 400 x 325 mm 60 ltr. 
(558 x 358 x 320 mm binnenwerks)
gewicht 3,0 kg

art.nr.  3-202G-0 R art.nr.  3-302G-0 R

600 x 400 x 325 mm 60 ltr. 
(558 x 358 x 320 mm binnenwerks)
gewicht 3,0 kg

Maatschappelijk verantwoord ondernemen? Met de ECO serie kan 
het. De ECO bakken zijn volledig vervaardigd uit gerecycled plastic. 
De recycling van plastic is een relatief eenvoudig en duurzaam 
proces, wat resulteert in een beter milieu en een voordelige kostprijs. 

Alle opties uit de RAKO serie 
zoals deksels, sloten, hand-
grepen, scharnierverstevi-
gingen, etc. passen ook op 
onze ECO-RAKO serie.

dichte handgrepen

dichte handgrepen

open handgrepen

open handgrepen
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art.nr.  3-209G-0 R

600 x 400 x 425 mm 90 ltr. 
(555 x 355 x 422 mm binnenwerks)
gewicht 3,5 kg
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Met recycle plastic wordt een sterkte bereikt van 85% ten opzichte 
van een nieuwe plastic bak. De praktijkervaring wijst uit dat dit meer 
dan voldoende is voor de meeste toepassingen. Het enige nadeel 
ervan: dat het niet ingezet mag worden in open contact met levens-
middelen.

Om de kwaliteit van het ge-
recyclede plastic te waar-
borgen, verzamelt en sor-
teert Engels afgeschreven 
plastic bakken bestemd 
voor recycling zelf. 

PE PP ABS

ECO-RAKO stellingbakken met 
opening aan de korte zijde, 
hier gebruikt in combinatie 
met een magazijnrek. Over-
zichtelijke opslag van onder-
delen in een sterkte bak met 
grote inhoud. 

Teruggenomen partijen wor-
den per soort gesorteerd en 
klaargezet voor recycling of 
verkoop. Zie onze webshop: 
tweede hands en restpartijen.

800 x 600 x 425 mm 175 ltr. 
(748 x 548 x 421 mm binnenwerks)
gewicht 7,2 kg

art.nr.  3-219-0 R

De ECO-RAKO bakken voldoen ook uitstekend in stellingen. Speciaal 
voor deze toepassing houdt Engels een eigen variant op voorraad 
met ruime openingen voor eenvoudige toegang. De bak is verkrijg-
baar met opening aan de korte zijde of een opening op de lange 
zijde. Een waardig alternatief op de traditionele magazijnbakken, 
met als extra voordelen de grote inhoud, robuustheid en een aan-
trekkelijke prijs.

art.nr. vakverdelingen omschrijving

3-201-0 R-V 
3-201-0 R-2V 
3-201-0 R-3V 
3-201-0 R-4V

0 (1 vak)

1 (2 vakken)

2 (3 vakken)

3 (4 vakken)

600 x 400 x 220 mm, 

40 ltr, 25 kg.

Dichte handgrepen, lange 

zijde open

3-202-0 R-V 
3-202-0 R-2V 
3-202-0 R-3V 
3-202-0 R-4V

0 (1 vak)

1 (2 vakken)

2 (3 vakken)

3 (4 vakken)

600 x 400 x 325 mm, 

60 ltr, 3,0 kg

Dichte handgrepen, lange 

zijde open

3-302G-39 R 0 (1 vak) 600 x 400 x 325 mm, 

60 ltr, 3,0 kg

Open handgrepen, korte 

zijde open

VV-3652003-9 - Verdeelschot t.b.v 3-201-0 R

VV-3653203-9 - Verdeelschot t.b.v. 3-202-0 R

Op aanvraag kunnen ook magazijnbakken van andere afmetingen worden gemaakt.

art.nr. vakverdelingen omschrijving

3-201-0 R-V 
3-201-0 R-2V 
3-201-0 R-3V 
3-201-0 R-4V

0 (1 vak)

1 (2 vakken)

2 (3 vakken)

3 (4 vakken)

Dichte handgrepen, 

lange zijde open

600 x 400 x 220 mm, 

40 ltr, 25 kg.

3-202-0 R-V 
3-202-0 R-2V 
3-202-0 R-3V 
3-202-0 R-4V

0 (1 vak)

1 (2 vakken)

2 (3 vakken)

3 (4 vakken)

Dichte handgrepen, 

lange zijde open

600 x 400 x 325 mm, 

60 ltr, 3,0 kg

3-302G-39 R 0 (1 vak) Open handgrepen, korte 

zijde open

600 x 400 x 325 mm, 

60 ltr, 3,0 kg

VV-3652003-9 - Verdeelschot t.b.v 

3-201-0 R

VV-3653203-9 - Verdeelschot t.b.v. 

3-202-0 R

Op aanvraag kunnen ook magazijnbakken van andere afmetingen worden gemaakt.

3-302G-39 R ECO-RAKO 
met opening aan korte zijde, 
zonder vakverdeling 

3-202-0 R-3V ECO-RAKO 
met opening aan lange 
zijde, 2 vakverdelingen

ECO-RAKO stellingbakken
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Voorbeelden van kleur en be-
drukking die op elkaar zijn af-
gestemd.

Koffers, compleet met vacuümgevormd interieur voor kwaliteitsge-
reedschap (klant DeWalt).

Onze koffers kennen stan-
daard opties en extra's te-
gen meerprijs: 

Sterk, wordt door veermecha-
nisme tegen de bak aange-
drukt.

Aluminium draagrails maken 
onze koffers geschikt voor A4 
hangmappen.

Cilindersloten, leverbaar in ge-
lijksluitende uitvoering of met 
verschillende sleutels en één 
of meerdere hoofdsleutels. Bij 
cilindersloten horen aan de 
binnenzijde versterkte deksels.
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400 x 300 x 135 mm 10 ltr.
(356 x 256 x 115 mm binnenwerks)
gewicht 1,3 kg

400 x 300 x 185 mm 15 ltr.
(356 x 256 x 155 mm binnenwerks)
gewicht 1,5 kg

400 x 300 x 235 mm 20 ltr.
(356 x 256 x 215 mm binnenwerks)
gewicht 1,8 kg

600 x 400 x 132 mm 20 ltr.
(556 x 356 x 113 mm binnenwerks)
gewicht 2,4 kg

600 x 400 x 185 mm 30 ltr.
(556 x 356 x 165 mm binnenwerks)
gewicht 2,8 kg

600 x 400 x 235 mm 40 ltr.
(556 x 356 x 215 mm binnenwerks)
gewicht 3,4 kg

400 x 300 x 80 mm 6 ltr.
(356 x 256 x 62 mm binnenwerks)
gewicht 1,2 kg

300 x 200 x 130 mm 5 ltr.
(256 x 156 x 115 mm binnenwerks)
gewicht 0,7 kg

art.nr.:  35 - 211 een koffergreep

art.nr.:  35 - 207 een koffergreep

art.nr.:  35 - 200 een koffergreep

art.nr.:  35 - 201 - 10 een koffergreep

art.nr.:  35 - 206 een koffergreep

art.nr.:  35 - 203 een koffergreep

art.nr.:  35 - 204 een koffergreep

art.nr.:  35 - 208 een koffergreep

art. nr. omschrijving

36-420 400x300x340 mm, 
geschikt voor 30 mappen

36-421 600x400x340 mm, 
geschikt voor 60 mappen

mappen niet inbegrepen

art. nr. omschrijving

89 - 2 - 1 6 aluminium valgreep
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RAKO koffers zijn erg sterk 
en onderling perfect stapel-
baar. Ze kunnen door ons 
worden voorzien van inzet-
bakken en interieurs.

L49

UN/ADR goedgekeurd tot 30 kilo inhoud, gevarenklasse 3

4H2/X30/S/"jaar van productie"
B/ENGELS-080099

Kunststof draadnet tussen 
koelelement en product voor-
komt schade door condens of 
bevriezing.

Maatwerk: voorzien van vak-
verdeling en draagbeugel 
voor het opbergen van water-
monsters.

Isotermische transportbak-
ken, bijvoorbeeld voor medi-
cijnen.

standaard: met binnenwerk van 
EPP isolatie schuim

600 x 400 x 235 mm 40 ltr.
(556 x 356 x 215 mm binnenwerks)
gewicht 3,4 kg

600 x 400 x 295 mm 50 ltr.
(356 x 256 x 155 mm binnenwerks)
gewicht 3,5 kg

600 x 400 x 340 mm 60 ltr.
(556 x 356 x 322 mm binnenwerks)
gewicht 3,7 kg

600 x 400 x 440 mm 90 ltr.
(556 x 356 x 422 mm binnenwerks)
gewicht 5,1 kg

art.nr.:  35 - 209 - 12 twee koffergrepen

art.nr.:  35 - 6426 - 12 twee koffergrepen

art.nr.:  35 - 202 - 12 twee koffergrepen

art.nr.:  35 - 201 - 12 twee koffergrepen

art. nr. omschrijving

36-204-0 ISO 400x300x235 mm, 
7,7 ltr.

36-205-0 ISO 400x300x335 mm, 
13,7 ltr. 

art.nr. afmeting mm inhoud omschrijving

3-208-UN 600 x 400 x 185 mm 30 liter met driekantslot en spatwaterdicht deksel

3-201-UN 600 x 400 x 235 mm 40 liter met driekantslot en spatwaterdicht deksel

3-202-UN 600 x 400 x 335 mm 60 liter met driekantslot en spatwaterdicht deksel

3-209-UN 600 x 400 x 440 mm 90 liter met driekantslot en spatwaterdicht deksel

RAKO koffers met reserve onderdelen in een dienstwagen. Perfect 
op orde en in een handomdraai leeg!
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Inzetbakjes precies passend voor bakken en koffers met bodemmaat 
400x300 mm.Zodra bakken gestapeld zijn, 

heb je geen zicht meer op de 
inhoud. Daarom bieden wij u 
verschillende etikethouders om 
het overzicht te behouden. 

Zelfklevende etikethouders. 
Vervaardigd van milieuvrien-
delijke kristalheldere PET met 
een montage-tape plakrand 
voor levenslange hechting. 

Zelfklevende etikethoezen uit 
transparant vinyl. Al vanaf en-
kele honderden op maat lever-
baar.

Heen-en-weer etikethouder. 
Lostrekken van klittenband 
en 180° omklappen, zodat het 
retouradres zichtbaar word. 
Evenals boven op maat lever-
baar.
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Altijd realiseren we een voor uw product passende combinatie. Bij 
series: vacuümgevormde interieurs voor snel en eenvoudig stapelen,

8 per grondvlak
130 x 86 x 50 mm

4 per grondvlak
174 x 128 x 32 mm

4 per grondvlak
174 x 128 x 50 mm

3 per grondvlak
262 x 119 x 97 mm

art.nr. plak-
rand

etiketformaat 
(breedte x hoogte)

ETI 82 |__| 80x20 mm

ETI 102 |__| 102x20 mm

ETI 107 |__| 105x75 mm (A7 liggend)

ETI A6 |__| 150x110 mm (A6 liggend)

ETI 151 |__| 110 x 150 mm (A6 staand)

ETI 238 |__| 230x80 mm

ETI 258 | | 250x180 mm

art.nr. etiketformaat (bxh)

90058-13550 135 x 50 mm

90058-16075 160 x 75 mm

art.nr. kaartormaat (bxh)

ETI-HW1510 150 x 100 mm (A6)

art.nr.:  3 - 286 - 0 bakje

art.nr.:  3 - 290 transparant deksel

art.nr.:  3 - 292 - 0 bakje

art.nr.:  3 - 295 transparant deksel

art.nr.:  3 - 291 - 0 bakje

art.nr.:  3 - 295 transparant deksel

art.nr.:  3 - 655 - 0 bakje

art.nr.:  3 - 655 - 2 transparant deksel

art.nr. omschrijving

20 - 2002 10 vaks

20 - 2001 14 vaks

20 - 2005 24 vaks

standaard inserts, compleet met zelfklevende 
schuimplaat voor in bakken/koffers 400x300x65 mm
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Inzetbakken precies passend voor bakken en koffers met bodem-
maat 600x400 mm. 

Projectmatig zijn inzetbakken 
ook in andere maten lever-
baar dan op deze pagina's 
genoemd, bijvoorbeeld vacu-
umgevormd op maat. Ook de 
inzetbakken kunnen worden 
geëtiketteerd. 

Het gebruik van inzetbakken verhoogt hier het aantal locaties aan-
zienlijk.

Stalen veeretikethouders.
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Daglichtlampen worden in 
deze bak met gestanst interi-
eur aangeleverd aan kwekers, 
kapotte lampen gaan erin re-
tour naar de recycling.

16 per grondvlak
139 x 89 x 99 mm

8 per grondvlak
177 x 139 x 99 mm

4 per grondvlak in carré
277 x 177 x 99 mm

2 per grondvlak
355 x 277 x 99 mm

art.nr.:  3 - 904 - 3 art.nr.:  3 - 903 - 3

art.nr.:  3 - 901 - 3art.nr.:  3 - 902 - 3 standaard

art.nr.:  3 - 922 - 3 verhoogd tot 230mm

4 per grondvlak, lang
555 x 89 x 99 mm

2 per grondvlak, lang
555 x 177 x 99 mm

art.nr. etiketformaat (bxh)

80 - 985 70 x 30 mm klemt strak op bak

80 - 417-1 75 x 20 mm klemt op bak

80 - 169 45 x 30 mm op bak nieten

art.nr.:  3 - 930 - 2 art.nr.:  3 - 929 - 3



Meermalige kunststof netten beschermen de inhoud tegen krassen 
en stoten.
Het juiste midden tussen los storten dan wel vakverdelingen of  
productdragers gebruiken. Minder duur en flexibeler. We leveren 
ook netten in buisvorm, voor bescherming van o.a. (gas)flessen. 
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Vanaf 10 stuks maken wij uw 
vakverdeling op maat. Dit 
geeft het meest nette pro-
duct en de grootste flexibi-
liteit.

Vakverdeelstrips worden veel gebruikt in paternosters.

Strips om vakverdelingen te realiseren houden wij op voorraad in 5 
hoogtes en 2 soorten: zacht plastic om te zagen, hard plastic om zelf 
op lengte te breken. U stelt zelf de gewenste verdeling samen.

Indelingen uit onbreekbare 
polyethyleen.
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VAKVERdEliNGEN 
dRAAdNEttEN

art.nr. passend in hoogte vertanding

M  40.250 korte zijde

bodemplaat 
400 x 300 mm

 40 mm

20 mm

M 100.250 korte zijde 100 mm

M 180.250 korte zijde 180 mm

M  40.360 lange zijde  40 mm

M 100.360 lange zijde 100 mm

M 180.360 lange zijde 180 mm

M  40.360 korte zijde

bodemplaat 
600 x 400 mm

 40 mm

20 mm

M 100.360 korte zijde 100 mm

M 180.360 korte zijde 180 mm

M  40.560 lange zijde  40 mm

M 100.560 lange zijde 100 mm

M 180.560 lange zijde 180 mm

alle bovenstaande vakverdeelstrips zijn ook verkrijgbaar in ESD veilig materiaal (+ EL)

art.nr. lengte hoogte vertanding

80.045 1104 mm  45 mm
14 mm80.088 1104 mm  88 mm

80.150 1100 mm  150 mm
20 mm

80.190 1100 mm  190 mm

Op deze pagina tonen wij 
enkel de standaard strips, 
aangepast aan de afmetin-
gen van onze bakken. 

U hoeft slechts het aantal 
vakken in de lengte en de 
breedte op te geven. De rest 
verzorgen wij, in materiaal 
naar keuze (zoals polypro-
pyleen, grijs, wit of zwart in 
verschillende diktes, of ESD 
veilig PS). 

kunststof tussenleg netten

art.nr. bodemmaat bak omschrijving

DN - 0640 - 4030 400 x 300 mm LDPE, maaswijdte 4 x 4, draad Ø 1,8 mm

DN - 0641 - 4030 400 x 300 mm LDPE, maaswijdte 3 x 3, draad Ø 2,2 mm

DN - 0640 - 4040 600 x 400 mm LDPE, maaswijdte 4 x 4, draad Ø 1,8 mm

DN - 0641 - 4040 600 x 400 mm LDPE, maaswijdte 3 x 3, draad Ø 2,2 mm



“Doe het zelf” schuiminterieur, perforatie 10x10 mm. Door het los-
scheuren van blokjes, maakt u uw eigen interieur op maat.

Blokschuimplaten passen klemmend in RAKO bakken. In hoge bak-
ken gaan er eventueel meerdere op elkaar. Blokschuimplaten zijn  
50 mm dik, de hoogte van de verschillende RAKO bakken neemt 
ook steeds met 50 mm toe.
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Schuiminterieurs maken d.m.v. stansen is natuurlijk het goedkoopst 
en gaat het snelst, maar vraagt een éénmalige investering in een 
stansmes. Een alternatief is waterstraal snijden: al vanaf enkele 
stuks verzorgen wij maatwerk, uitgaande van door u ter beschik-
king gestelde tekeningen of, nog gemakkelijker, het te verpakken 
product.

Gestanste of waterstraalgesneden maatwerk interieurs.

Uit voorraad leverbare 
schuimplaten fixeren inzet-
bakken en vakverdelingen.

Schuimplaten

art.nr. grondmaat bak hoogte

S 3205 300 x 200 mm 5 mm

S 3210 300 x 200 mm 10 mm

S 3215 300 x 200 mm 15 mm

S 3220 300 x 200 mm 20 mm

S 3225 300 x 200 mm 25 mm

S 4305 400 x 300 mm 5 mm

S 4310 400 x 300 mm 10 mm

S 4315 400 x 300 mm 15 mm

S 4320 400 x 300 mm 20 mm

S 4325 400 x 300 mm 25 mm

S 6405 600 x 400 mm 5 mm

S 6410 600 x 400 mm 10 mm

S 6415 600 x 400 mm 15 mm

S 6420 600 x 400 mm 20 mm

S 6425 600 x 400 mm 25 mm

Beginset schuim, bestaat uit 10 
mm plaat, met tape in deksel 
gekleefd, en 10 mm op de bo-
dem gelegd.

art.nr. omschrijving

S 43 - 1 beginset 400 x 300 mm

S 64 - 1 beginset 600 x 400 mm

Door het op maat “waterstraal-
snijden” van uitsparingen in 
een neopreen schuiminterieur 
kunnen grote aantallen on-
derdeeltjes per bak veilig ver-
voerd worden. Bij dit procédé 
zijn er geen malkosten.

art.nr. omschrijving hoogte

S 43 - 2 geperforeerd blokschuimplaat voor 400 x 300 mm bakken 50 mm

S 64 - 2 geperforeerd blokschuimplaat voor 600 x 400 mm bakken 50 mm
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Voor hanteren van printplaten leveren we printrekken met afmetin-
gen passend bij de binnenmaten van onze bakken. Ze bestaan uit 
elektrisch geleidende rasterplaten met sleuven van 2 of 3 mm diep 
aan één of twee kanten, die vastgeschroefd worden tussen 2 alumi-
nium profielen.

Een ESD veilige werkomgeving.

Antistatische RAKO transport-
bakken.

Glijdend verstelbaar: aluminium 
blokjes bevestigen de rasterplaat 
aan het 45 mm hoge profiel.

De rasterplaat wordt vastge-
schroefd aan het 78 mm hoge 
profiel. Stijver, maar minder snel 
in te stellen.

Alle bakken en koffers uit ons 
assortiment zijn in principe 
in ESD veilige uitvoering le-
verbaar, vaak uit voorraad. 
Zie bijvoorbeeld pagina L12. 
Steeds meer producten wer-
ken met behulp van gevoe-
lige elektronica  (denk aan 
auto's) en voorkomen van 
schade door electro-stati-
sche elektriciteit is goedko-
per dan het laten repareren.

Net als onze ESD veilige bakken 
en koffers zijn onze schuimpla-
ten antistatisch voor altijd. Ze 
dienen om bijvoorbeeld prin-
trekken en kwetsbare onder-
delen in onze transportkoffers 
veilig te vervoeren.

Ook inzetbakken en koffers 
zijn in ESD veilige uitvoering op 
voorraad.

In principe zijn alle afmetin-
gen bakken, inzetbakken, 
schuim en koffers van pa-
gina L22 tot en met L29 in 
elektrisch geleidende kunst-
stof uit voorraad leverbaar.

Enkelzijdige Rasterplaten

sleuf 2 mm sleuf 3 mm voor maat bak /
rasterhoogte

lengte raster /
aantal sleuven

3-913-EL 200 / 95 mm 158 / 14

3-880-EL 300 / 95 mm 258 / 24

3-886-EL 300 / 190 mm 252 / 23

3-879-EL 3-879-133EL 400 / 95 mm 252 / 33

3-883-EL 3-883-133EL 400 / 190 mm 252 / 33

art. nr. 
glijdend*

art. nr. 
sleufgat

buitenmaat
bak

lengte alu
profiel

80 - 958 - 1 3 - 895 200 152

80 - 958 - 2 3 - 876 300 252

80 - 958 - 3 3 - 875 400 352

80 - 958 - 4 3 - 874 600 552

Dubbelzijdige Rasterplaten

3-936-EL 400 / 95 mm 352 / 33

3-935-133EL 400 / 190 mm 352 / 33

3-881-133EL 600 / 190 mm 550 /52
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HYGIENE/
VOEdINGS-
mIddELENHygiënische opslag- en 

transportkratten en -bakken

Vaatwaskorven

Isolatieboxen
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STAPELBARE
HYGIËNEBAKKEN

Deze bakken zijn met name geschikt voor handmatig reinigen en 
intern transport. Voor extern vervoer raden wij de RAKO serie aan die 
ontworpen is voor hogere stapelbelastingen.

Afgeronde kunststof greep 
voor beter dragen.

Stofdicht oplegdeksel.

Inzetbakken, 4 per grondmaat  
600 x 400 mm.

Standard; de klassieke hygiëne-transportbakken serie.

Klassieke hygiëne-transport-
bakken zijn door hun afge-
ronde hoeken en minimale 
versterkingsribben eenvou-
dig te reinigen. Ze zijn ver-
vaardigd van hittebesten-
dige polypropyleen (PP) (tot 
100°C) en leverbaar in de 
kleuren wit en grijs.

400 x 300 x 125 mm 10 ltr.
(350 x 270 x 115 mm binnenwerks)
gewicht 0,7 kg

400 x 300 x 235 mm 20 ltr.
(350 x 270 x 225 mm binnenwerks)
gewicht 1,2 kg

400 x 300 x 340 mm 30 ltr.
(350 x 270 x 330 mm binnenwerks)
gewicht 1,9 kg

600 x 400 x 125 mm 20 ltr.
(550 x 365 x 115 mm binnenwerks)
gewicht 1,3 kg

600 x 400 x 235 mm 40 ltr.
(550 x 365 x 225 mm binnenwerks)
gewicht 2,2 kg

art.nr. nominale maat

3 - 163 400 x 300 mm

3 - 142 600 x 400 mm

art.nr. nominale maat

3 - 150 275 x 185 x 95 mm

3 - 150 -1 275 x 185 x 95 mm geschikt 
voor tussenschot

26 - 3 - 180 tussenschot, PS

600 x 400 x 340 mm 60 ltr.
(550 x 365 x 330 mm binnenwerks)
gewicht 3,1 kg

art.nr.:  3 - 139 art.nr.:  3 - 134

art.nr.:  3 - 135 art.nr.:  3 - 136

art.nr.:  3 - 137 art.nr.:  3 - 138
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STAPELBARE
HYGIËNEBAKKEN800 x 600 x 220 mm 80 ltr.

(550 x 365 x 330 mm binnenwerks)
gewicht 3,5 kg

525 x 455 x 110 mm 18 ltr.
(470 x 400 x 105 mm binnenwerks)
gewicht 1,4 kg

525 x 455 x 220 mm 40 ltr.
(470 x 400 x 215 mm binnenwerks)
gewicht 2,1 kg

580x 360 x 100 mm 15 ltr.
(530 x 310 x 95 mm binnenwerks)
gewicht 1,3 kg

580x 360 x 215 mm 35 ltr.
(530 x 310 x 210 mm binnenwerks)
gewicht 2,0 kg

525 x 455 x 165 mm 30 ltr.
(470 x 400 x 160 mm binnenwerks)
gewicht 1,8 kg

800 x 600 x 320 mm 120 ltr.
(550 x 365 x 330 mm binnenwerks)
gewicht 4,3 kg

660 x 450 x 220 mm 50 ltr.
(600 x 400 x 210 mm binnenwerks)
gewicht 4,3 kg

660 x 450 x 410 mm 96 ltr.
(600 x 400 x 400 mm binnenwerks)
gewicht 4,3 kg

art.nr.:  SBE-86320-0002-0

art.nr.:  SB-524511-0002-0

art.nr.:  SB-524522-0002-0

art.nr.:  SB-583610-0002-0 art.nr.: SB-583621-0002-0

art.nr.:  SB-524516-0002-0

art.nr.: SBE-86220-0002-0

art.nr.: SB-664522-0105-0

art.nr.: SB-6645-D0-05-0   oplegdeksel

art.nr.: SB-664541-0105-0

art.nr.: SB-6645-D0-05-0   oplegdeksel

art.nr.: GV-8060-D0-02-0

oplegdeksel

oplegdeksel

800 x 600 mm

De binnenmaten van onder-
staande bakken zijn con-
form de euronorm zodat 
deze bakken als hygiëni-
sche ombak kunnen dienen 
voor andere bakken, kratten  
of dozen.

Meelbakken in een patisserie.

art.nr. afmetingen

SB-5245-D0-02-0 525 x 455 mm

SB-5836-D0-02-0 580 x 360 mm

Niet altijd zijn de euronorm afmetingen gevraagd. Onderstaande 
stapelbare hygiënebakken hebben geen versterkingsribben en zijn 
daardoor volledig glad en grondig te reinigen.

De hygiëne transportbakken op deze pagia zijn vervaardigd uit 
HDPE. In tegenstelling tot bakken uit PP zijn deze bakken bestand 
tegen lagere temperaturen (-30°C tot + 60°C), waardoor ze ideaal 
zijn voor in gekoelde werkruimtes.
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dIEPVRIES-
BESTENdIG
EURONORm

Brede handgrepen.

Geperforeerde bodem.

Met dicht oppervlak voor een 
bedrukking.

400 x 300 x 126 mm 11 ltr. 
(367 x 269 x 116 mm binnenwerks)
gewicht 0,8 kg

400 x 300 x 226 mm 21 ltr. 
(367 x 269 x 216 mm binnenwerks)
gewicht 1,0 kg

400 x 300 x 176 mm 16 ltr. 
(367 x 269 x 166 mm binnenwerks)
gewicht 0,9 kg

art.nr.  SBE-43126-1202-7

art.nr.  SBE-43226-1202-7

art.nr.  SBE-43176-1202-7

600 x 400 x 120 mm 23 ltr. 
(567 x 369 x 116 mm binnenwerks)
gewicht 1,2 kg

600 x 400 x 170 mm 33 ltr. 
(567 x 369 x 166 mm binnenwerks)
gewicht 1,4 kg

600 x 400 x 150 mm 29 ltr. 
(567 x 369 x 146 mm binnenwerks)
gewicht 1,3 kg

600 x 400 x 220 mm 43 ltr. 
(567 x 369 x 216 mm binnenwerks)
gewicht 1,7 kg

600 x 400 x 320 mm 63 ltr. 
(567 x 369 x 316 mm) binnenwerks
gewicht 2,0 kg

600 x 400 x 350 mm 69 ltr. 
(567 x 369 x 346 mm binnenwerks)
gewicht 2,1 kg

600 x 400 x 426 mm 83 ltr. 
(567 x 369 x 416 mm binnenwerks)
gewicht 2,4 kg

art.nr.  SBE-64120-1302-7

art.nr.  SBE-64170-1302-7art.nr.  SBE-64150-1302-7

art.nr.  SBE-64220-1302-7 art.nr.  SBE-64320-1302-7

art.nr.  SBE-64350-1302-7 art.nr.  SBE-64426-1302-7

Diepvriesbestendige Euro-
norm kratten zijn gemaakt 
van HDPE, wat de kratten 
naast de gekende transport 
en stapelvoordelen ook ge-
schikt maakt voor gebruik in 
gekoelde ruimtes tot –30ºC. 

De kratten zijn voorzien van 
geperforeerde zijwanden 
en bodem om een goede 
luchtcirculatie te realiseren 
tijdens het koelen of invrie-
zen. Daarnaast heeft de per-
foratie als voordeel dat de 
inhoud van de bak zichtbaar 
is, wat opslag gelijk een stuk 
overzichtelijker maakt. 
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EUROVLEES-
KRATTEN

Onderstaande euro vleeskratten zijn eenvoudig te stapelen doordat 
de bovenrand geleidend werkt. De open wanden en handvaten 
garanderen een goede luchtcirculatie. Eventueel water of condens 
blijft niet op de rand liggen.

art.nr. E1-3

art.nr. SBE-6040-D0-02-3

art.nr. E2-3

600 x 400 x 200 mm 40 ltr.
(555 x 355 x 187 mm binnenwerks)
gewicht 2,0 kg

600 x 400 x 300 mm 60 ltr.
(555 x 355 x 285 mm binnenwerks)
gewicht 3,0 kg

art.nr. E3-3

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.

art.nr. E2P-0art.nr. E1P-0

600 x 400 x 125 mm 25 ltr.
(556 x 357 x 123 mm binnenwerks)
gewicht 1,5 kg

600 x 400 x 200 mm 40 ltr.
(556 x 357 x 198 mm binnenwerks)
gewicht 2,0 kg

E-performance Euro vleeskratten zijn gemaakt van witte polyethy-
leen, met een exact gespecificeerde kleur. Hierdoor is gebruik van 
niet-virgin (niet gegarandeerd levensmiddelenechte) kunststof bijna 
uitgesloten. De gekozen MFI (graadmeter voor hoge dichtheid) 
biedt uitstekende diepvriesbestendigheid en reinigbaarheid. 

Euro vleeskratten:

•	 voldoen aan de meest 
recente EHI en DIN 55 423 
normen

•	 hebben een gladde 
bodem waardoor ze goed 
te gebruiken zijn op rollen- 
en transportbanen

•	 zijn te gebruiken tussen 
temperaturen van -30ºC 
tot +60ºC 

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

Aan 4 zijden voorzien van in-
mould barcodelabels met een 
voor iedere bak uniek num-
mer. Hierin wordt o.a. de fabri-
kant en de leeftijd van de bak 
vastgelegd.

De E-Performance krat is ont-
staan vanuit de wens van 
supermarkten om de levens-
middelenechtheid van de 
gebruikte kunststof kratten 
te garanderen.

deksel
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VAATwAS-
KORVEN 

EURONORm

Logistiek denken betekent 
werk besparen. Zoals hier: 
dezelfde bak is geschikt 
voor wassen, vervoer en op-
slag. De bodemmaat past  
precies op pallets, in vracht-
wagens en bestelbussen. 
Vervoeren zonder ruimtever-
lies.

Opdruk is mogelijk op de korte 
en lange zijde.

De vormgeving van de verdelingen, wanden en bo- 
dem maken de cateringbakken uitstekend geschikt voor industriële 
afwasautomaten. Vervaardigd van HDPE, inzetbaar van -40°C tot 
+60°C.

Losse vakverdeling onder in de 
bak.

De vakverdeling boven in de 
bak klikt vast in de handvaten.

40 vaks verdeling (5x8) 
max ø67 mm

24 vaks verdeling (4x6)
max ø87 mm

15 vaks verdeling (3x5)
max ø109 mm

art.nr.  E 40 I 
onder in de bak

art.nr.  E 24 I 
onder in de bak

art.nr.   E 24 S
boven in de bak 

art.nr.  E 15 I 
onder in de bak

art.nr. E 15 S 
boven in de bak 

art.nr.  E 06 I 
onder in de bak

art.nr. E 06 S 
boven in de bak 

6 vaks verdeling (2x3)
max. ø178 mm

art.nr. EBR 15

30 borden Ø 250 mm

Bordenrek uit geplastificeerd staal, steeds 

2 per bak.

art.nr.   E 40 S
boven in de bak

600 x 400 x 70/100 mm
dichte handgrepen

600 x 400 x 130/150/170/200/220/240/270/
290/320/350/410 mm, dichte handgrepen

art.nr. EF 6407/ EF 6410 art.nr. EF 6413 t/m EF 6441
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VAATwAS-
KORVEN

GASTRONORm

art.nr.  CR10-*
verkrijgbaar in wit, groen, rood, 

zwart en bruiin.

Deze korven zijn speciaal 
ontwikkeld voor industriële 
vaatwasmachines. De kor-
ven zijn geheel vervaardigd 
van speciaal polypropyleen 
en garanderen een jaren-
lange, probleemloze levens-
duur. 
Slim gebruik van maaswijd-
te en openingen garandeert 
een optimaal wasresultaat.

De korven zijn in een groot 
aantal uitvoeringen lever-
baar en worden kant en 
klaar afgeleverd.

De basis van deze serie modulaire vaatwaskorven begint bij verschil-
lende bodemtypes voor diverse types vaat. De standaard gastro-
norm maatvoering van de bodems is 500 x 500 x 100 mm. 

500 x 500 x 100 mm 
vaatwaskorf - universeel

art.nr. CR01-7

500 x 500 x 100 mm 
vaatwaskorf - bestek

art.nr. CR02-7

500 x 500 x 100 mm 
vaatwaskorf - borden

art.nr. CR03-7

500 x 500 x 100 mm 
vaatwaskorf - glazen, beschikbaar in
9 - 16 - 25 - 36 - 49 vaksverdeling 

art.nr. CR16-7 16 - ø 112 mm

art.nr. CR25-7 25 - ø 90 mm

art.nr. CR36-7 36 - ø 74 mm

art.nr. CR49-7 49 - ø 64 mm

De bakbodems kunnen worden opgehoogd met opzetranden. Op 
deze manier kan een oplossing worden gecreëerd voor elk type en 
diameter vaat. Elke extra ring betekent een ophoging van 40 mm.

art.nr. type opzetrand

OPZ0-5 Geen vakverdelingen, volledig open

OPZ16-5 16 vakverdelingen, max. ø 112 mm

OPZ25-5 25 vakverdelingen, max. ø 90 mm

OPZ36-5 36 vakverdelingen, max. ø 74 mm

OPZ49-5 49 vakverdelingen, max. ø 64 mm

500x500x180 mm
geschikt voor wijnglazen

520x520x180 mm
onderzetwagen

Vaatwaskorf - naamclips

Op onze website vindt u alle configuraties die wij u kant en klaar aan 
kunnen bieden. Kijk op www.engels.eu

Kijk op onze webshop voor de 
vele beschikbare configura-
ties en accessoires.

500 x 500 x 40 mm 
opzetranden

art.nr. CR7500-5

art.nr. CR2512-75
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THERmOBOXEN

De handgrepen zitten geïnte-
greerd in de thermobox. 

De thermobox is voorzien van 
een etiketveld voor de vermel-
ding van de inhoud. 

In onderstaande tabel is af 
te lezen hoe lang de de tem-
peratuur van de inhoud be-
houden kan worden.

Geconditioneerd vervoer van voeding? Onze thermoboxen bieden 
de uitkomst! Deze boxen zijn speciaal ontworpen voor het profes-
sioneel transporteren van voeding. De boxen zijn geschikt voor rei-
niging in een vaatwasmachine en onderling, met en zonder deksel, 
stapelbaar.

600 x 400 x 180 mm 21 ltr.
(538 x 337 x 117 mm binnenwerks)

600 x 400 x 230 mm 30 ltr.
(538 x 337 x 167 mm binnenwerks)

600 x 400 x 280 mm 39 ltr.
(538 x 337 x 217 mm binnenwerks)

art.nr. KBEPP-6040180-9 art.nr. KBEPP-6040230-9

art.nr. KBEPP-6040280-9

art.nr. KBEPP-3903180-9

art.nr. KBEPP-3903280-9

600 x 400 x 320 mm 46 ltr.
(538 x 337 x 257 mm binnenwerks)

600 x 400 x 400 mm 61 ltr.
(538 x 337 x 337 mm binnenwerks)

600 x 400 x 70 mm
insert t.b.v. KBEPP-6040
koelelement 

art.nr. KBEPP-6040320-9

art.nr. KBEPP-3903230-9

art.nr. KBEPP-330270-I-9

art.nr. KBEPP-6040400-9 art.nr. KBEPP-538337-I-9

390 x 330 x 180 mm 10 ltr.
(330 x 270 x 117 mm binnenwerks)

390 x 330 x 230 mm 14 ltr.
(330 x 270 x 167 mm binnenwerks)

390 x 330 x 280 mm 19 ltr.
(330 x 270 x 217 mm binnenwerks)

390 x 330 x 70 mm
insert op KBEPP-3903 
t.b.v. koelelement 

De thermoboxen zijn ge-
maakt van slagvast EPP (ge-
expandeert polypropyleen). 
Dat maakt ze:  

•	uitstekende	isolerend
•	zéér	sterk
•	licht	van	gewicht
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70717 70718 70719

176x108x30 mm

70737 70738 70739

265x162x30 mm

70757 70758 70759

325x176x30 mm

70787 70788 70789

530x325x30 mm

70797 70798 70799

600x400x28 mm

TRANSPORT - EN 
OPSLAGBAKKEN

THERmOBOXEN

thermobox voor stapelbare kratten, manden en E2 kratten

art.nr. afmetingen mm binnenmaten mm inhoud

KBEPP-6848180-9 685 x 485 x 180 625 x 425 x 120 32 ltr

KBEPP-6848220-9 685 x 485 x 220 685 x 425 x 160 42 ltr

KBEPP-6848260-9 685 x 485 x 260 685 x 425 x 200 53 ltr

KBEPP-6848360-9 685 x 485 x 360 685 x 425 x 300 80 ltr

KBEPP-625425-I-9 685 x 485 x 70 insert t.b.v. KBEPP 68948 Nvt.

KBEPP-5243345-9 525 x 430 x 345 465 x 370 x 280 48 ltr

hot plates

art.nr. afmetingen mm

70031 345x240x34 mm

70051 510x325x34 mm

70061 480x325x34 mm

70081 585x400x29 mm

Koel- en diepvriesplaten 
met kleurmarkering hebben 
versterkte hoeken en ribben 
die voorkomen dat de pla-
ten doorbuigen. Door het 
gebruik van de inserts is er 
geen contact met de inhoud 
van de box en blijft deze 
toch op temperatuur.

Of een product nu koel of juist warm gehouden moet worden, deze 
boxen verstaan hun vak en weten de binnentemperatuur lang vast 
te houden. De boxen kunnen gebruikt worden bij temperaturen van 
–40 °C tot +120 °C. 

Wij adviseren u graag welke bakken uit ons assortiment passen in de 
afgebeelde thermoboxen. 

480 x 480 x 165 mm 26 ltr.
(420 x 420 x 100 mm binnenwerks)

art.nr. KBEPP-4848165-9

480 x 480 x 260 mm 35 ltr. 
(420 x 420 x 200 mm binnenwerks)

595 x 595 x 280 mm 62 ltr.
(535 x 535 x 217 mm binnenwerks)

665 x 665 x 310 mm 92 ltr.
(605 x 605 x 250 mm binnenwerks)

art.nr. KBEPP-4848260-9

art.nr. KBEPP-5959280-9 art.nr. KBEPP-6666310-9
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Binnensteden zijn met auto’s steeds lastiger bereikbaar en parkeren 
is overal een crime. Daarom vindt steeds meer distributie met scoo-
ters en motoren plaats. Engels' tweewielerboxen zijn “hufterproof” en 
robuust geconstrueerd voor dagelijks professioneel gebruik. 

Vanuit onze ervaring op-
gedaan met scooterboxen 
voor postbezorging (reeds 
duizenden in gebruik), ont-
wierpen wij onze dubbel-
wandige, geïsoleerde Food 
Delivery Box voor professio-
neel gebruik.

Onderstaande enkelwan-
dige scooterboxen zijn op 
voorraad in de getoonde 
kleuren. 

De koeriers van Domino's Pizza rijden rond met onze dubbelwandige 
Food Delivery Boxes.

Ook voor postbezorging. 

TRANSPORT - EN 
OPSLAGBAKKEN

TwEEwIELER-
BOXEN

415 x 415 x 420 mm, 60 ltr.
(395 x 395 x 375 mm binnenwerks)
deuropening: 318 x 352 mm
gewicht: 7,0 kg   

567 x 438 x 440 mm, 100 ltr.
(550 x 425 x 410 mm binnenwerks)
deuropening: 498 x 355 mm
gewicht: 8,2 kg 

art.nr. 90509-SB60.9

art.nr. 90509-SB100.3

art.nr. omschrijving

90509-FDB90.9 Food delivery box, dubbelwandig en geïsoleerd, zwart

90509-FDB90.3 Food delivery box, dubbelwandig en geïsoleerd, rood

90509-FDB90.1 Food delivery box, dubbelwandig en geïsoleerd, geel

90509-FDB90.5 Food delivery box, dubbelwandig en geïsoleerd, blauw

550 x 520 x 430 mm, 90 ltr.
(500 x 470 x 380 mm binnenwerks)
deuropening: 470 x 380 mm 
gewicht: 12 kg

RVS scharnieras, veilig 
weggewerkt.

Veilig weggewerkte draai-
sluiting, optioneel met ci-
linderslot.

Polyester dekselbegrenzer in de 
kleur van de scooterbox.
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SPEcifiEKE 
TOEPASSiNGEN/ 

BRANchES

altijd het antwoord

Automotive bakken

Bakken voor automatische 
magazijnen

Opvouwbare bakken



AuTOmOTivE 
BAKKEN

c-KLT

Om de grote hoeveelheid 
verpakkingsmateriaal terug 
te dringen, besloot de VDA  
(Verband Der Automo-
bilindustrie) in 1988 tot 
invoering van een fust-
pool, de zogenaam- 
de KLT bakken (KLT = Klein 
Ladungs Träger). Het idee 
was goed, maar uiteinde-
lijk besloot ieder groot merk 
toch tot een eigen versie van 
dit fust, met name vanwege 
het hoge eigengewicht 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. 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
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AuTOmOTivE
BAKKEN

R-KLT - L-KLT

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

R-KLT's: verbandstapelbaar, lichter dan de klassieke KLT's. Gaan op 
den duur de C-KLT's vervangen. Eventueel ook met gladde bodem 
leverbaar. We spreken dan van de "RL-KLT".

Palletafdekdeksels, ofwel "Top-
caps".

Voor vervoer van bijvoorbeeld 
explosieve airbagpatronen zijn 
C-KLT's ook in UN-gekeurde uit-
voering 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 heb-
ben echter hun eigen uit-
voering, passend bij de 
eigen pallets. Topcaps be-
schermen de inhoud van de 
bakken bij vervoer en zijn 
ook vaak voorgeschreven 
door de brandverzekering 
(sprinklerwater blijft niet in 
de bakken staan).

art.nr. 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

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

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

40 - 8629 800 x 600 x 280 mm 740 x 554 x 242 mm 4800 gr

art.nr. 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
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Dc-mLT

De enige serie transport- 
bakken waarvan de afme-
tingen speciaal afgestemd 
zijn op blokpallets. Er pas-
sen er steeds 2 of 4 op een 
grondvlak van 1200 x 1000 
mm.

Net als bij de KLT serie zijn alle 
MLT's voorzien van ruime ge-
sloten handgrepen.

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  
automobielindustrie 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



AuTOmATiSchE 
mAGAZiJNEN

EuROTEc  
BAKKEN

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 automa-
tisch hanteren. Overal zijn 
aangrijppunten voor posi-
tioneren en opnemen door 
robots en hulp- apparatuur. 
Etiketten, barcodelabel ka-
ders, transponders? Aan-
brengen 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 rollenba-
nen. 
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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

EuROTEc  
BAKKEN

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. RAKO transportbakken. De 
handgrepen zijn standaard in 
gesloten uitvoering, omdat ma-
nueel hanteren uitzondering is. 
Ze zijn immers ontworpen voor 
geautomatiseerd gebruik!

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.
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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

art.nr.:  5 - 2112 vlakke bodem

art.nr.:  5 - 4312 - G vlakke bodem

art.nr.:  5 - 4312 - V sandwich bodem

art.nr.:  5 - 4322 - G vlakke bodem

art.nr.:  5 - 4322 - LK17 loopkrans 17 mm

art.nr.:  5 - 4322 - V sandwich bodem

art.nr.:  5 - 3212 vlakke bodem

art.nr.:  5 - 4317 - LK 17 loopkrans 17 mm

art.nr.:  5 - 4317 - V sandwich bodem

art.nr.:  5 - 6408 - V sandwich bodem
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AuTOmATiSchE 
mAGAZiJNEN

EuROTEc  
BAKKEN

Voorbeeld van vacuümge-
vormd maatwerk interieur. 

Eurotec was de eer-
ste speciaal voor au-
tomatisch hanteren 
geconstrueerde bak. Tien- 
tallen projecten (zoals Fes-
to, Omron, Tele Denmark, 
Road Air, Brezan) brachten 
vragen met zich mee en op-
lossingen:

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

art.nr.:  5 - 6432 - LK17 loopkrans 17 mm

art.nr.:  5 - 6432 - LK23 loopkrans 23 mm

art.nr.:  5 - 6432 - V sandwich bodem

art.nr.:  5 - 6422 - G vlakke bodem

art.nr.:  5 - 6422 - LK17 loopkrans 17 mm

art.nr.:  5 - 6422 - LK23 loopkrans 23 mm

art.nr.:  5 - 6422 - V sandwich bodem

art.nr.:  5 - 6412 - LK17 loopkrans 17 mm

art.nr.:  5 - 6412 - LK23 loopkrans 23 mm

art.nr.:  5 - 6412 - V sandwich bodem

art.nr.:  5 - 6442 - LK17 loopkrans 17 mm

art.nr.:  5 - 6442 - LK23 loopkrans 23 mm

art.nr.:  5 - 6442 - V sandwich bodem

art.nr.:  5 - 6427 - G vlakke bodem

art.nr.:  5 - 6427 - LK17 loopkrans 17 mm

art.nr.:  5 - 6427 - LK23 loopkrans 23 mm

art.nr.:  5 - 6427 - V sandwich bodem

art.nr.:  5 - 6417 - G vlakke bodem

art.nr.:  5 - 6417 - LK17 loopkrans 17 mm

art.nr.:  5 - 6417 - LK23 loopkrans 23 mm

art.nr.:  5 - 6417 - V sandwich bodem



EuRONORm

OPvOuWBARE 
TRANSPORT-

BAKKEN 

Heen-en-weer etikethouder.

Lostrekken van klittenband 
en omklap pen, zodat retour-
adres zichtbaar wordt. Op 
maat leverbaar. Voorraad:

Optie: vergrendeling binnenzij-
de. Om onbedoeld openklap-
pen van de zijwand te voor-
komen. Alleen leverbaar in 
vouwbox 600 x 400 x 320 mm.

Onze transportbakken zijn bij 
enige afname ook leverbaar in 
semi-transparante kunststof.

Vouwbakken van nagenoeg onbreekbare polypropyleen, vorst- en 
hittebestendig. Met degelijke scharnieren en gladde binnenkanten. 
Stapelen op de RAKO serie. Met veel accessoires leverbaar, zoals 
verzegelingen, etikethouders, onderzetwagens.

Vier opvouwbare bakken; samen even hoog als één uitgevouwen 
bak!
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grondmaat 400 x 300 mm
(356 x 257 mm binnenwerks)
hoogte gevouwen 89 mm

grondmaat 600 x 400 mm
(556 x 357 mm binnenwerks)
hoogte gevouwen 72 mm

deksels 400 x 300 mm deksels 600 x 400 mm

art.nr. hoogte gewicht

34 - 4322 - 10 225 mm 2000 gr

34 - 4326 - 10 260 mm 2100 gr

34 - 4330 - 10 300 mm 2300 gr

art.nr. kaartformaat

ETI - HW1510 150 x 100 mm (A6)

art.nr. omschrijving

34 - 4301 - 1 uit één stuk, scharnierend 
aan de lange zijde (niet af-
gebeeld)

34 - 4301 - 2 gedeeld, scharnierend aan 
de korte zijden (art.nr. staat 
voor één helft)

art.nr. omschrijving

34 - 6401 - 1 gedeeld, scharnierend aan 
de lange zijden (art.nr. staat 
voor één helft)

34 - 6401 - 2 gedeeld, scharnierend aan 
de korte zijden (art.nr. staat 
voor één helft)

art.nr. hoogte gewicht

34 - 6422 - 10 225 mm 2600 gr

34 - 6426 - 10 260 mm 2800 gr

34 - 6430 - 10 300 mm 3000 gr

34 - 6432 - 10 320 mm 3050 gr



EuRONORm

OPvOuWBARE 
TRANSPORT-

BAKKEN 

Voor het verzenden of verhui-
zen van kwetsbare produc-
ten, zoals computers, leve-
ren wij opvouw bare bakken 
met bufferschuim platen op 
de bodems en klittenband 
straps voor het fixeren van 
de inhoud. Hieronder ziet u 
enkele voorbeelden.

Opzetframe, hier geplaatst op RAKO bak 220 hoog. Vormt zo samen 
met de boven afgebeelde deksels en sjorbanden een opvouwbare 
verpakking die een stootje verdragen kan.

Meermalige verzendverpakking.

RAKO bak met interieur,  be-
staan de uit polyether buf-
ferschuim 35 mm dik en 
dubbelzijdige klittenband 
straps, voorzien van opzet-
frame, deksel en sjorban-
den.  Hier is de toepassing 
het verzenden printers.

Opzetframes passen op 
onderzet wagens, vouwbakken 
en RAKO bakken.

Opvouwbare transportbakken 
voorzien van straps en deksels.
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800 x 600 x 465 mm  185 ltr.
(760 x 560 x 435 mm binnenwerks)
hoogte gevouwen 120 mm

deksels 800 x 600 mm

opzetframe
800 x 600 x 465 mm  185 ltr.
(760 x 560 x 435 mm binnenwerks)
hoogte gevouwen 120 mm

frame op RAKO bak

art.nr. buitenmaat

34 - 950 XL-KBB 800 x 600 x 670 mm

art.nr. buitenmaat

34 - 6432 KBB 600 x 400 x 320 mm

34 - 950 KBB 800 x 600 x 465 mm

art.nr. omschrijving

34 - 9501 - 21 2 helften, scharnierend
over korte zijden

58 - 1023 - 0 oplegdeksel,
niet afgebeeld

art.nr. omschrijving gewicht

34 - 950 - 4 dichte greep
geribde bodem

5600 gr

34 - 950 - 4V open greep
zware bodem

7700 gr

art.nr. omschrijving gewicht

34 - 950 - 0 dichte greep
geen bodem

3950 gr



SPEciAAL

RAKOBAKKEN
AfWiJKENDE

mATEN

Rakobakken met 400 x 400 mm bodemoppervlak. Deze passen ook 
perfect op Euronorm pallets: 2 naast en 3 achter elkaar. Alleen lever-
baar met versterkte bodem behalve bij de hoogste maat. 

De Euronorm afmeting is niet altijd de oplossing voor alle problemen. 
Voor verschillende klanten, zoals Bosch en Airbus, werden in het 
verleden bakken met afwijkende maten gemaakt, die beter bij hun 
specifieke producten pasten. Vaak zijn er ook deksels en andere 
accessoires zoals inzetbakken bij leverbaar.

RAKO specials kennen vaak 
hun eigen verhaal:

Ons OLA bakje van 300 x 
230 x 120 mm: de Bankgiro-
centrale, die de afhandeling 
van betaalverkeer tussen de 
banken onderling en de giro 
regelde, zocht een transport-
bakje voor haar “Optisch 
Leesbare Acceptgiro's”. 
De breedte werd aangepast 
van 200 naar 230 mm en de 
voorzijde eruit genomen om 
snel te kunnen controleren 
of de bak leeg is. Ook het 
deksel werd aangepast. Eén 
sluiting vond men afdoende.
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639 x 445 x 170 mm  36 ltr.
(600 x 405 x 150 mm binnenwerks)
gewicht 2,6 kg

600 x 200 x 220 mm  19 ltr.
(555 x 160 x 215 mm binnenwerks)
gewicht 1,5 kg

art.nr. afm. buitenwerks afm. binnenwerks inhoud gewicht

38 - 1927 - 0 400 x 400 x 70 mm 370 x 370 x 52 mm 7 liter 1,2 kg

38 - 1928 - 0 400 x 400 x 120 mm 370 x 370 x 102 mm 15 liter 1,3 kg

38 - 1932 - 0 400 x 400 x 220 mm 370 x 370 x 202 mm 28 liter 1,8 kg

38 - 1934 - 10 400 x 400 x 270 mm 370 x 370 x 258 mm 35 liter 1,7 kg

38 - 1966 - 0 bijpassend oplegdeksel

38 - 1966 - 1 bijpassend deksel met kunststof scharnieren

38 - 1966 - 2 bijpassend deksel met haken

3 - 862 snapsluiting (bij deksels met haken of scharnieren)

art.nr.:  38 - 3089 - 0 dubbele bodem uit-
stroomopeningen

art.nr.:  101 - 6222 - 1 twee schelpgrepen

In opdracht van Philips geconstrueerde kunststof normaalbak. Stapelt 
door elkaar met de oude zware stalen bakken. Met gladde bodem, 
exact rechthoekige binnenkant en A7 etikethouder op één korte zij-
de.

art.nr. afmeting mm binnenmaat inhoud gewicht

9 - 2016 528 x 348 x 170 mm Normaalbak 25 ltr 1,4 kg

210 - 11747 315 x 155 x 150 mm Inzetbak voor normaalbak 1/3 7 ltr 2 kg



voor een efficiënte opslag

NESTBARE
BAKKEN

draaistapelbakken

distributiebakken

beugelbakken
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DRAAISTAPEL
BAKKEN

STANDAARD

Vanaf 500 stuks zijn draaista-
pel bakken in andere kleuren 
leverbaar.

Leverbaar uit voorraad fabriek 
in de kleuren blauw en wit, in 
gesloten of geperforeerde uit-
voering.

Extra optie: voorzien van op-
druk en uitsparingen voor bar-
codelabels.

Extra optie: verstijfde bodem 
voor gebruik in automatisch 
magazijn.

Gladde (eventueel versterkte bodems) maken de draaistapel-
bakken bij uitstek geschikt voor automatische transportsystemen. 
Hierdoor is deze serie de ideale combinatie van een intern transport-
middel binnen het bedrijf en een meermalige bruikbare verpakking 
voor vervoer erbuiten.

Bakken met versterkte bodem op een distributie systeem voor boeken 
en cd's. (foto Vanderlande Industries)

600 x 400 x 150 mm  25 ltr.
(490 x 332 x 145 mm binnenwerks)
gewicht 1,4 kg

600 x 400 x 200 mm  35 ltr.
(490 x 332 x 195 mm binnenwerks)
gewicht 1,7 kg

600 x 400 x 300 mm  50 ltr.
(490 x 332 x 295 mm binnenwerks)
gewicht 2,1 kg

600 x 400 x 400 mm  70 ltr.
(490 x 332 x 395 mm binnenwerks)
gewicht 2,8 kg

art.nr.:  SN - 6440 open grepen

art.nr.:  SN - 6420 open grepen

art.nr.:  SN - 6430 open grepen

art.nr.:  SN - 6415 open grepen

type HR-L
600 x 400 x 270 mm  50 ltr.
(490 x 340 x 265 mm binnenwerks)
gewicht 1,8 kg

type HR-L
600 x 400 x 350 mm  66 ltr.
(490 x 340 x 345 mm binnenwerks)
gewicht 2,0 kg

art.nr.: GS - 6436 - SO dichte grepenart.nr.: GS - 6427 - SO dichte grepen
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NESTBARE
BAKKEN

HRUITVOERING
DRAAISTAPEL

BAKKEN

Universeel oplegdeksel, pas-
send op zowel de standaard 
als de hoog rendement draai-
stapelbakken hebben openin-
gen voor verzegelingen.

400 x 300 x 220 mm 18 ltr. 
(300 x 245 x 215 mm binnenwerks)
gewicht 1,0 kg 

600 x 400 x 180 mm 32 ltr. 
(490 x 340 x 175 mm binnenwerks)
gewicht 1,7 kg

600 x 400 x 270 mm 50 ltr.
(490 x 340 x 265 mm binnenwerks) 
gewicht 2,1 kg

600 x 400 x 220 mm 40 ltr. 
(490 x 340 x 215 mm binnenwerks)
gewicht 1,9 kg

800 x 400 x 350 mm 87 ltr.
(690 x 340 x 340 mm binnenwerks) 
gewicht 4,0 kg

400 x 300 mm 
oplegdeksel

600 x 400 mm 
vouwdeksel

600 x 400 mm 
universeel oplegdeksel

art.nr.: DSE-43220-0114-6 art.nr.: DSE-64180-0114-6

art.nr.: DSE-64270-0114-6art.nr.: DSE-64220-0114-6

art.nr.: DSE-84350-0114-6

art.nr.:  SND-64-0.700

art.nr.:  DSE-4030-D0-14-6

art.nr.:  DSE-6040-D0-14-6

oplegdeksel

art.nr.:  DSE-6040-D3-14-6

klemdeksel

art.nr.:  DSE-6040-D6-14-6

vouwdeksel

Hoog-rendement draaista-
pelbakken hebben door de 
constructie van de wanden 
en de wijze van stapelen 
een optimale inhoud.  Een 
“HR-bak” van 350 mm hoog 
heeft bijna dezelfde inhoud 
als de “standaard” van 400 
mm (66 ltr).

600 x 400 x 350 mm 66 ltr. 
(490 x 340 x 345 mm binnenwerks)
gewicht 2,3 kg

art.nr.: DSE-64350-0114-6

dichte grepen

dichte grepen

dichte grepen

dichte grepen

dichte grepen

dichte grepen

DRAAISTAPEL
BAKKEN

HOOG
RENDEMENT

Ruimte besparen in een handomdraai.

Draaistapelbakken kunnen, ook zonder deksel, op elkaar worden 
gestapeld en door ze een slag te draaien, in elkaar worden “genest”.  
Onze range kent twee uitvoeringen:

•	 Standaard: redelijk compatibel met Zuid-Europese draaistapel-
bare bakken, open  handgrepen, sterk “no-nonsense” design.

•	 Hoog-rendement, “HR”: compatibel met Scandinavische en 
Amerikaanse draaistapel modellen, dichte handgrepen. 

•	 Let op: HR-L en HR nesten niet optimaal onderling
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DRAAISTAPEL
BAKKEN

HYGIËNE

Hygiënische draaistapelbakken uit één stuk gespuitgoten.  De 
bovenrand is gevormd door een gasinjectie techniek, waardoor de 
rand volledig dicht en glad is en toch licht, want hol. De bak kan 
tegen een stootje en is eenvoudig te reinigen. Genest leveren ze een 
plaatswinst op van 70%.

Volledig gladde grijprand. 
Vuil kan zich niet nestelen. 

Optie: geperforeerde bodem.

De witte en zwarte noppen geven aan hoe de bakken gestapeld of 
genest kunnen worden.

600 x 400 x 200 mm 30 ltr. 
(450 x 330 x 195 mm binnenwerks)
gewicht 1,7 kg

600 x 400 x 300 mm 50 ltr. 
(450 x 330 x 295 mm binnenwerks)
gewicht 2,4 kg

600 x 400 x 400 mm 70 ltr. 
(450 x 330 x 397 mm binnenwerks)
gewicht 2,6 kg

600 x 400 x 200 mm 30 ltr. 
(450 x 330 x 195 mm binnenwerks)
gewicht 1,8 kg

600 x 400 x 300 mm 50 ltr. 
(450 x 330 x 295 mm binnenwerks)
gewicht 2,6 kg

600 x 400 x 400 mm 70 ltr. 
(450 x 330 x 397 mm binnenwerks)
gewicht 3,1 kg

art.nr.  DSE-64200-2214-7
bodem en wanden geperforeerd

art.nr.  DSE-64300-2214-7
bodem en wanden geperforeerd

art.nr.  DSE-64400-2214-7
bodem en wanden geperforeerd

art.nr.  DSE-64200-0214-7
bodem en wanden dicht

art.nr.  DSE-64300-0214-7
bodem en wanden dicht

art.nr.  DSE-64400-0214-7
bodem en wanden dicht

Onderstaande stapel- en 
nestbare kratten met afwij-
kende maten hebben een 
stapelnok waardoor ze zeer 
stabiel stapelen. 

Stapelnestbare geperforeer-
de kratten in de kleur bruin 
hebben rechte stapelnok-
ken. Ook verkrijgbaar met 
ronde stapelnokken in de 
kleur grijs.

Veel gebruikt om bakkers-
waren mee te vervoeren.

600 x 500 x 360 mm 75 ltr. 
(540 x 450 x 340 mm binnenwerks)

600 x 500 x 150 mm 33 ltr. 
(540 x 450 x 130 mm binnenwerks)

art.nr.  36-75-8
bodem en wanden geperforeerd

art.nr.  15-25-8
bodem en wanden geperforeerd
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DRAAISTAPEL
BAKKEN

NESTBARE 
HYGIËNEBAKKEN

800 x 600 x 220 mm 80 ltr. 
(680 x 540 x 210 mm binnenwerks)
gewicht 4,1 kg

800 x 600 x 505 mm 170 ltr. 
(680 x 540 x 495 mm binnenwerks)
gewicht 8,0 kg

600 x 400 mm          oplegdeksel
gewicht 1,1 kg

800 x 600 mm          oplegdeksel
gewicht 2,7 kg

800 x 600 x 330 mm 110 ltr. 
(680 x 540 x 320 mm binnenwerks)
gewicht 5,5 kg

art.nr.  DSE-86220-0002-0

art.nr.  DSE-6040-D0-02-0 art.nr.  DSE-8060-D0-02-0

art.nr.  DSE-86330-0102-0

Onderstaande hygiëne grootvolume bak heeft speciaal ontworpen 
poten zodat deze zowel genest als gestapeld kan worden door de 
bak 180° te draaien. Ook stapelbaar op bijbehorend deksel.

800 x 600 x 600 mm 170 ltr. 
(680 x 540 x 495 mm binnenwerks)
gewicht 8,8 kg

art.nr.  DSE-86505-0102-0 art. nr.: GV-806060-0402-0
met poten

600 x 400 x 220 mm 30 ltr. 
(515 x 345 x 210 mm binnenwerks)
gewicht 1,8 kg

600 x 400 x 325 mm 50 ltr. 
(515 x 345 x 310 mm binnenwerks)
gewicht 2,1 kg

610 x 440 x 150 mm 25 ltr. 
(550 x 375 x 145 mm binnenwerks)
gewicht 1,3 kg

710 x 490 x 185 mm 40 ltr. 
(635 x 420 x 175 mm binnenwerks)
gewicht 3,3 kg

art.nr.  DSE-64220-0002-0 art.nr.  DSE-64325-0002-0

art.nr.  NB-6144515-0002-0

art.nr.  NB-714918-0002-0

Onderstaande nestbare hy-
giëne bakken zijn:
•	 volledig glad
•	 licht en ergonomisch
•	 zeer efficiënt te nesten
•	 voorzien van versterkte 

bodem

Door de conische vorm van 
de bakken kunnen ze zeer 
stabiel en efficiënt genest 
worden.

De bodem is verstevigd met 
kunststof ribben.

Hygiëne bakken op deze pagina hebben zowel een gladde bin-
nenkant als buitenkant en de bovenrand is volledig rond waardoor 
de bakken zeer makkelijk te reinigen zijn. Er zijn geen zones waar het 
vuil zich kan ophopen. Ook met deksel verkrijgbaar.



400 x 300 x 265 mm 21 ltr.
(336 x 252 x 240 mm binnenwerks)
gewicht 1,6 kg

600 x 400 x 310 mm 53 ltr.
(517 x 349 x 283 mm binnenwerks)
gewicht 2,9 kg

art.nr.  ALR43265 

art.nr.  ALR64310 

600 x 400 x 365 mm 62 ltr.
(512 x 345 x 338 mm binnenwerks)
gewicht 3,1 kg

600 x 400 x 400 mm 68 ltr. 
(508 x 343 x 373 mm binnenwerks)
gewicht 3,4 kg 

art.nr.  ALR64365 

art.nr.  ALR64400 

400 x 300 x 310 mm 25 ltr. 
(332 x 249 x 285 mm binnenwerks)
gewicht 1,7 kg

art.nr.  ALR43310 

Onze distributiebakken zijn 
hèt duurzame alternatief 
voor kartonnen dozen. Al 
na vijf retourtransporten 
hebben ze zichzelf terug-
verdiend. Doordat ze veel 
sterker zijn dan karton, blijft 
de inhoud zonder transport-
schade en blijft iedereen 
taaie discussies over scha-
devergoeding bespaard. 
In plaats van plakband ge-
bruikt u een simpel zegeltje 
om zeker te zijn dat er on-
derweg niemand aan de in-
houd heeft gezeten. 

Door de openstaande deksels nemen de distributiebakken 100 mm 
meer breedte als de bakken genest zijn. Er gaan dan 4 stapels op 
een pallet van 1200x1000 mm. 

art.nr. ALR 714637

710 x 460 x 370 mm 80 ltr. 
(600 x 380 x 350 mm binnenwerks)
gewicht 4,5 kg
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NESTBARE
BAKKEN

DISTRIBUTIE
BAKKEN

Engels levert verzegelingen 
passend bij alle bekende dis-
tributiebakken. Zo ziet de ont-
vanger in één oogopslag dat 
niemand bij de inhoud van de 
bak geweest is. 

AL05

insteekverzegeling

Zie pagina 72 t/m 75 voor alle 
verzegelingen.

Vanaf 500 stuks ook in andere 
kleuren verkrijgbaar.

ArrowLock™ uitvoering

AL04.xx "twist to break" lip 
36x10 mm
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NESTBARE
BAKKEN

DISTRIBUTIE
BAKKEN

HEAVYDUTY

Eenvoudige sluiting.

Standaard etikethouder op 
gesloten ergonomische hand-
grepen.

Verzegelbaar d.m.v. noppen 
of strippen (UN-gekeurd).

400 x 300 x 275 mm 20 ltr
(325 x 227 x 238 mm binnenwerks)
gewicht 1,7 kg

600 x 400 x 275 mm 45 ltr
(528 x 328 x 238 mm binnenwerks)
gewicht 3,3 kg

600 x 400 x 374 mm 60 ltr
(527 x 315 xx 335 mm binnenwerks)
gewicht 4,2 kg

500 x 300 x 274 mm 25 ltr
(422 x 227 x 239 mm binnenwerks)
gewicht 2,2 kg

600 x 400 x 320 mm 52 ltr
(523 x 323 x 283 mm binnenwerks)
gewicht 3,4 kg

800 x 400 x 400 mm 90 ltr
(703 x 313 x 363 mm binnenwerks)
gewicht 4,9 kg

art.nr.  5105-00-825

art.nr.  5103-00-825

art.nr.  5100-01-825

art.nr.  5102-00-825

art.nr.  5107-00-825

art.nr.  5106-00-825

Deze robuuste bakken zijn volledig ontworpen met het oog op func-
tionaliteit en gebruiksgemak; beschermde scharnieren, ergonomi-
sche handgrepen, eenvoudige snelle sluiting en een facetbodem, 
die ze geschikt maakt voor rollenbanen. De bakken zijn nestbaar, 
wat in gestapelde toestand een ruimtebesparing kan opleveren van 
tot wel 70%.

Met geïntegreerd tweeledig deksel, uitermate geschikt voor distribu-
tie. Nooit meer een verloren deksel.

De dekselkisten op deze pa-
gina kunnen geleverd worden 
met extra sterke deksels, waar-
door ze het UN-keur (4H2) voor 
vaste stoffen mogen dragen. 

verzegeling omschrijving

5121-STAND standaard noppen, 
6400 stuks

5100-UN-Y noppen UN-Y, 6400 stuks

5100-UN-X strips UN-X, 
2500 stuks
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NESTBARE
BAKKEN

BEUGELBAKKEN
DEKSELKISTEN

Beugelbakken zijn door hun 
constructie sterk (uit één 
stuk) en handig in het ge-
bruik. Boven je hoofd zijn 
ze in één beweging op el-
kaar te zetten. Dankzij de  
beugels is precies mikken 
niet nodig. Voor deksels 
geldt hetzelfde voordeel. 

Beugelbakken zijn door hun grepen makkelijk door twee man te 
dragen. De afmetingen zijn geschikt voor ordners en archiefdozen. 
Vaak worden ze meterbakken genoemd vanwege hun binnen-
werkse lengte. Beugelbakken zijn inzetbaar voor veel meer dan 
alleen het archief, getuige de vele tienduizenden bakken in gebruik 
in allerlei toepassingen. Stalen beugels zorgen voor zeker stapelen. 

Perfect voor het verhuizen van één schap, bijvoor-
beeld uit het archief.

art.nr. A10130.500
incl. beugels

Ook opdruk is mogelijk 
(hier d.m.v. zeefdruk).

Het is lang niet altijd de be-
doeling dat iedereen de in-
houd kan zien (of inkijken). 
De variant met deksel be-
schermt dan de privacy en 
zijn zo nodig verzegelbaar.

art.nr. A10125.500
met deksel

Deze bakken worden ook veelvuldig ingezet in de verhuisbranche.
1160 x 480 x 360 mm 130 ltr.
1000 x 370 x 340 mm binnenwerks)
gewicht 7,3 kg

1160 x 480 x 345 mm 130 ltr.
1000 x 370 x 340 mm binnenwerks)
gewicht 7,3 kg



NESTBARE
BAKKEN

DISTRIBUTIE 
BEUGELBAKKEN

600 x 400 x 300 mm 50 ltr.
(530 x 340 x 272 mm binnenwerks)
gewicht 2,4 kg

600 x 400 x 300 mm 50 ltr.
(530 x 340 x 272 mm binnenwerks)
gewicht 2,0 kg

795 x 545 x 457 mm 134 ltr. 
(730 x 490 x 440 mm binnenwerks)
gewicht 4,9 kg
met beugels

600 x 400 x 200 mm 35 ltr. 
(530 x 340 x 172 mm binnenwerks)
gewicht 1,8 kg

600 x 400 x 200 mm 35 ltr.
(530 x 340 x 172 mm binnenwerks)
gewicht 1,6 kg

art.nr.  SNB-6420
bodem en zijwanden 
gesloten

art.nr.  SNBP-6420
bodem en zijwanden 
geperforeerd

art.nr.  SNB-6430
bodem en zijwanden 
gesloten

art.nr.  SNBP-6430
bodem en zijwanden 
geperforeerd

art.nr.  266-0-9         
was- en textielmand zonder beugels
bodem en zijwanden geperforeerd

art.nr.  266-1-9         
was- en textielmand met beugels
bodem en zijwanden geperforeerd

art.nr.  90456-A4
verkrijgbaar in A3-A4-A5-A6 formaat

L83

Wilt u niet dat de distributiebak 
na enige tijd helemaal onder 
de stickers zit? Zelfklevende 
"labeloppervlaktes" maken ie-
dere sticker semi-permanent 
waardoor ze eenvoudig te ver-
wijderen zijn.

Net zoals al onze bakken, 
kunnen distributiebakken 
voorzien worden van uw be-
drijfsnaam of logo: onuitwis-
baar bedrukken door hot-
stamp, tampon- of zeefdruk. 

Grote geperforeerde nest-
bare manden geschikt voor 
industrieel gebruik kunnen 
worden voorzien van stalen 
stapelbeugels.

Als distributiebakken makkelijk stapelbaar moeten zijn en een maxi-
male binnenmaat moeten hebben, dan zijn bakken met stapelbeu-
gels de oplossing. Doordat hun wanden niet zoals bij standaard 
draaistapelbakken geplooid zijn, is de bruikbare inhoud groter. Je 
kunt de bakken gemakkelijk op elkaar zetten, ook wanneer je boven 
je hoofd moet stapelen. 

Genest hebben distributiebakken met beugel dezelfde footprint als 
gestapeld. 



NESTBARE
BAKKEN

HYGIËNE
DRAAISTAPEL

KRATTEN

600 x 400 x 90 mm 16 ltr.
(558 x 359 x 80 mm binnenwerks)
gewicht 1,2 kg

600 x 400 x 190 mm 37 ltr.
(558 x 359 x 180 mm binnenwerks)
gewicht 1,8 kg

600 x 400 x 240 mm 47 ltr.
(558 x 359 x 230 mm binnenwerks)
gewicht 2,0 kg

600 x 400 x 190 mm 37 ltr.
(558 x 359 x 180 mm binnenwerks)
gewicht 1,8 kg

600 x 400 x 240 mm 47 ltr.
(558 x 359 x 230 mm binnenwerks)
gewicht 2,0 kg

600 x 400 x 90 mm 16 ltr.
(558 x 359 x 80 mm binnenwerks)
gewicht 1,2 kg

600 x 400 x 140 mm 6 ltr.
(558 x 359 x 130 mm binnenwerks)
gewicht 1,5 kg

600 x 400 x 140 mm 26 ltr.
(558 x 359 x 130 mm binnenwerks)
gewicht 1,5 kg

art. nr. DSE-6490-1306-7
wanden en bodem 
geperforeerd

art. nr. DSE-64190-1306-7
wanden en bodem 
geperforeerd

art. nr. DSE-64240-1306-7
wanden en bodem 
geperforeerd

art. nr. DSE-64190-3306-7
wanden geperforeerd, 
bodem gesloten

art. nr. DSE-64240-3306-7
wanden geperforeerd, 
bodem gesloten

art. nr. DSE-6490-3306-7
wanden geperforeerd, 
bodem gesloten

art. nr. DSE-64140-3306-7
wanden geperforeerd, 
bodem gesloten

art. nr. DSE-64140-1306-7
wanden en bodem 
geperforeerd
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Deze, speciaal voor de voedingsmiddelenindustrie ontworpen, 
range kratten worden steeds vaker gebruikt in West-Europa als alter-
natief op de standaard Euronorm bakken. Ze zijn al terug te vinden in 
verschillende pool-circuits. De kratten worden onder andere gebruikt 
voor opslag en transport van fruit, groenten, vlees en gevogelte en 
bakkerij producten.

De kratten zijn van PEHD gemaakt en hebben geperforeerde zijwan-
den in verband met de luchtcirculatie voor koeling. Maximaal intern 
volume wordt gerealiseerd door rechte zijwanden. De bodem kan 
dicht en geperforeerd worden uitgevoerd.

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

art.nr. E22-3

art.nr. E33-3

600 x 400 x 200 mm 39 ltr.
(558 x 359 x 190 mm binnenwerks)
gewicht 2,0 kg

Stapel- nestbare vleeskrat-
ten bieden dezelfde voor-
delen als de gestandaardi-
seerde pool "E' bakken en 
zijn samen met de pool bak-
ken te gebruiken. Bijkomend 
voordeel van de draaista-
pelkrat is dat deze genest 
een ruimtebesparing van 
50% oplevert. De rechte bin-
nenwanden voorkomen dat 
er op inhoud wordt ingele-
verd. 
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SPECIAAL
POST EN

AUTOMATISCH
MAGAZIJN

DISTRIBUTIE
BAKKEN

Poolbox postverzendbakken 
hebben stevig sluitende, ver-
zegelbare, spatwaterdichte 
deksels. Dankzij hun afge-
ronde hoeken doorstaan ze 
het bij postdistributie gebrui-
kelijke gooi en smijt werk. Ze 
zijn ontworpen als meerma-
lige verzendverpakking voor 
bijvoorbeeld medicijnen, 
brailleboeken en postorder-
goederen  zoals boeken, kle-
ding en CD’s.

Stapelbare poolboxen, met 
name voor verzending van 
platte zaken.

Meedenken: In automatische magazijnen en doorrolstellingen 
mogen bakken geen schuine wanden hebben, er gaat dan veel 
ruimte verloren en de constructie wordt er niet eenvoudiger op. Toch 
wilde onze klant de bakken in zijn magazijn ook gebruiken voor 
externe distributie, waarbij het prettig is als de bakken ruimte efficiënt 
verstuurd kunnen worden. Verdere eisen:
Systeembouwer    : bij 25 kilo geen doorbuiging van de bodem.
Brandverzekering  :  als sprinklers afgaan, blijft hooguit 1 liter water in 

de bak staan.
Gebruiker    :  minimaal retourvolume. Zicht op inhoud. Bij  

lekkende verpakking blijft 1 liter verf in de bak. 
Eigen vervoer, afsluiten niet belangrijk.

Oplossing    :   De AHDB (Automatic Handling Distibution Bin) 
600 x 400 x 195 mm met versterkte bodem.

De versterkte bodem van de 
AHDB neemt een liter vloeistof op 
voor overlopen.

Stapelen gaat net als bij de trans-
portbakken: op elkaar zetten en 
schuiven totdat de bovenste bak 
zijn plaats gevonden heeft.

Nesten: 50% ruimtebesparing. Stapelen: net als iedere andere 
Euronormbak.

De praktijk: orderpicken bij Royal Talens.

Stapel/nestbare poolboxen 
met geïntegreerde draaggre-
pen.

art.nr. afmetingen mm

39 - 2032 - 120 300 x 200 x 120

39 - 2032 - 170 300 x 200 x 170

39 - 2043 - 120 400 x 306 x 120 

39 - 2043 - 121 400 x 306 x 120
met een greep

art.nr. afmetingen mm

39 - 1043 - 220 400 x 300 x 220

39 - 1064 - 320 600 x 400 x 320

39 - 1086 - 600 800 x 600 x 600
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ROLLENBAAN
BAKKEN

EN ANDERE
SPECIALS

Stapels “rollenbaanbakken” voor transportband onvriendelijke ba-
gage. (foto Eindhoven Airport)

Trays met binnenwerkse afmetingen van 800x600 en 400x300 voor op 
transportbanen (Nike, ms. Etam).

Als bakken alleen dienen om producten te dragen op rollenbanen 
en lopende banden, moeten ze aan heel andere eisen voldoen als 
de meeste transport- en opslagbakken:
-  Ze hebben afgeronde hoeken om blokkeren in hoeken en 

bochten te voorkomen. 
-  Ze hoeven alleen maar zo gemakkelijk mogelijk genest te 

kunnen worden, niet gestapeld. Stapelbeugels of speciale 
vormgeving van de zijkanten kosten alleen geld en ruimte.

Hoewel we in deze docu-
mentatie 140 pagina's tot 
onze beschikking hebben 
om u onze bakken en hun 
toebehoren te tonen, is dit 
niet genoeg voor alle spe-
cials.

Voor veel klanten maakten 
we bakken die we vrij mo-
gen verkopen. Ook hebben 
we toegang tot de leverings-
programma's van onze col-
lega's. 

Hebt u niet gevonden wat 
u zocht? Bel ons toch maar 
op! 

Rollenbaanbakje bij incheck 
controle handbagage op 
luchthaven. 

art.nr. afmeting mm binnenmaat inhoud gewicht

3 - 863 400 x 300 x 86 mm 336 x 236 x 80 mm 7 ltr 0,6 kg

9 - 1542 R 590 x 380 x 90 mm 528 x 328 x 80 mm 15 ltr 1,1 kg

9 - 1610 600 x 500 x 140 mm 510 x 410 x 135 mm 30 ltr 2 kg

3 - 122 740 x 445 x 145 mm 615 x 335 x 140 mm 30 ltr 2 kg

3 - 123 - 1 765 x 475 x 205 mm 620 x 350 x 200 mm 50 ltr 2,3 kg



Vaten en IBC's

Wijdmondvaten

Potten en 
emmers

potten, emmers 
en vaten 



Deksels voor potten

art.nr. omschrijving

4350-3 deksel rood, 300-1300 ml

4355-3 deksel rood, 1500-2500 ml

4360 binnendeksel, 300-300 ml

4365 binnendeksel, 1500-2500 ml

Schroefdeksels zijn stan-
daard verkrijgbaar in wit, 
rood en zwart, andere kleu-
ren op aanvraag. 

De kleinvolumeverpakkin-
gen zijn ook verkrijgbaar 
met een twee-componenten 
deksel.

Een extra transparant bin-
nendeksel behoort ook tot 
de mogelijkheden. 

De klein-volumeverpakkingen zijn voorzien van een binnendeksel en 
schroefdeksel, waterdicht en levensmiddelengeschikt. Het schroef-
deksel is met een kwartslag te openen en te sluiten.  De binnenwan-
den zijn volledig glad. De klein-volumeverpakkingen hebben een 
tamper evident voorziening en voldoen aan het UN-kenmerk (1H2) 
voor vaste stoffen gevarenklasse 1, 2 en 3. 

transparant 
binnendeksel

Of in een UV-veilige uitvoe-
ring. met UV-bescherming 
binnen het bereik van 200 – 
400 nm.
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potten, emmers 
en vaten 

potten

ø99 x 82,4 mm
opening ø96,8
0,5 ltr

ø99 x 157,4 mm
opening ø96,8
1,0 ltr

ø99 x 55,4 mm
opening ø96,8
0,3 ltr

ø99 x 104,4 mm
opening ø96,8
0,6 ltr

ø99 x 197,4 mm
opening ø96,8
1,3 ltr

ø119 x 161 mm
opening ø116
1,5 ltr

ø119 x 266 mm
opening ø116
2,5 ltr

ø119 x 236 mm
opening ø116
2,0 ltr

art.nr. 4305-0

art.nr. 4310-0

art.nr. 4303-0

art.nr. 4306-0

art.nr. 4313-0 art.nr. 4315-0

art.nr. 4325-0art.nr. 4320-0



Waterdampdichte sluiting, 
opent en sluit met slechts een 
kwartslag. Beschikt over een 
tamper evident voorziening en 
gladde binnenwand.

art.nr. omschrijving

4504 900 per doos

art.nr. omschrijving

7800 1000 per doos

potten, emmers 
en vaten

nestbare
emmers

Eigenschappen emmers:

•	 nestbaar
•	 UN-X en UN-Y kenmerk voor 

transport van vaste stoffen
•	 met schroefdeksel
•	 waterdampdichte sluiting
•	 openen en sluiten met 

slechts een kwartslag
•	 tamper evident voorziening 

(slagpinverzegeling)
•	 gladde binnenwand

Tamper evident verzegelpin.

Tamper evident verzegelstrip.

Emmers uit de Click-pack serie zijn UN gekeurd voor verpakking van 
vaste stoffen. Om ongewenste toegang tot het product te voorko-
men is er een voorziening voor een verzegeling. Nestbare containers 
met UN-Y-kenmerk zijn compacter en hebben een geoptimaliseerd 
gewicht. Daarnaast zijn ze verzegelbaar met zowel pinnen als strips.

Kunststof emmers met het UN-X en het UN-Y kenmerk (1H2)

ø333 x 297 mm
opening ø295
15 ltr, UN-X

ø333 x 297 mm
opening ø295
25 ltr, UN-X

ø333 x 457 mm
opening ø295
20 ltr, UN-X

ø318 x 278 mm
opening ø288
15 ltr, UN-Y

ø240 x 215 mm
opening ø211
6 ltr, UN-Y

ø318 x 361 mm
opening ø288
20 ltr, UN-Y

art.nr. EM-4515-0

art.nr. EM-4525-0

art.nr.  EM-4520-0 art.nr.  EM-4415-0

art.nr.  EM-4406-0

art.nr.  EM-4420-0
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Pull-tight verzegelstrips passend 
voor zowel de wijdmond- als su-
perwijdmondvaten maken het 
vat tamper evident.

Het deksel heeft zes greepran-
den zodat het vat makkelijk  te 
dragen is. 

Voorziening voor duidelijk la-
belling van de inhoud. 

potten, emmers 
en vaten 

wijdmond-
vaten

Wijdmondvaten zijn vervaar-
digd uit hogedichtheid po-
lyethyleen (HDPE), vrij van 
cadmium en andere zware 
metalen. Wijdmondvaten 
zijn goedgekeurd voor ver-
pakking van voedingsmid-
delen, chemische en far-
maceutische producten en 
door hun UN-keurmerk (1H2) 
voor vaste stoffen ook ge-
schikt voor transport van 
gevaarlijke stoffen. De vaten 
blijven lucht- en vochtdicht 
afsluitbaar, ook na veelvul-
dig openen en sluiten. 
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ø198 x 266 mm
opening ø136
6,4 ltr

ø274 x 328 mm
opening ø203
15,4 ltr

ø198 x 175 mm
opening ø136
3,5 ltr

ø274 x 239 mm
opening ø203
10,4 ltr

ø274 x 400 mm
opening ø203
20 ltr

ø316 x 424 mm
opening ø203
26 ltr

ø410 x 518 mm
opening ø282
54 ltr

ø410 x 415 mm
opening ø282
41,5 ltr

ø410 x 632 mm
opening ø282
86,5 ltr

225 mm
1000 per doos

art.nr.  7006

art.nr.  7015

art.nr.  7003

art.nr.  7010

art.nr. 7020 art.nr. 7026

art.nr.  7055H  met handgrepenart.nr.  7042H  met handgrepen

art.nr. 7068H  met handgrepen

art.nr. 7800       pull-tight verzegelstrip



Superwijdmondvaten hebben 
een maximale opening.

potten, emmers 
en vaten 

(super)wijd-
mondvaten

Wijdmondvaten zijn er ook in 
ESD veilig materiaal.

En UV-veilig materiaal.
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ø338 x 359 mm
opening ø295
26,5 ltr

ø338 x 485 mm
opening ø295
39 ltr

ø338 x 250 mm
opening ø295
17 ltr

ø338 x 450 mm
opening ø295
34 ltr

ø410 x 502 mm
opening ø354
55 ltr

ø410 x 579 mm
opening ø354
64 ltr

ø410 x 685 mm
opening ø354
75 ltr

art.nr.  6947           zonder handgrepen
art.nr.  6947H  met handgrepen

art.nr.  6948           zonder handgrepen

art.nr. 6945           zonder handgrepen

art.nr.  6950           zonder handgrepen
art.nr.  6950H  met handgrepen

art.nr. 6942H  met handgrepen art.nr.  6943H  met handgrepen

art.nr.  6944H  met handgrepen

ø455 x 659 mm
opening ø392
90 ltr

ø455 x 787 mm
opening ø392
110 ltr

art.nr.  6990   90 ltr.
art.nr.  6994  110 ltr.

Technische informatie

•	 Alle vaten zijn geschikt voor 
voedingsmiddelen.

•	 Afwijkende kleuren en uit-
voeringen zijn op aanvraag 
verkrijgbaar.

•	 Alle vaten zijn verzegel-
baar.

•	 Maximum vultemperatuur 
is 80 C°.

•	 De inhoud moet tot 30 C° 
zijn afgekoeld voordat het 
vat volledig gesloten en 
gestapeld kan worden.

•	 Alle vaten zijn meermalig 
lucht-, water- en water-
dampdicht afsluitbaar.



art.nr. omschrijving

7800 lengte 225 mm, 1000 per doos

Leg het deksel op het vat 
en draai het rechtsom ste-
vig vast. Maak gebruik van 
gereedschap om het dek-
sel nog eens 30° te draaien. 
Daarna is is het vat vloeistof-
dicht gesloten en is het UN-
kenmerk geldig. 

potten, emmers 
en vaten 

wijdmondvaten 
nestbaar

Het deksel heeft een water-
dichte sluiting en bevat een 
tamper evident voorziening 
voor een verzegelstrip.

ø374 x 570 mm
opening ø326
40 ltr

ø374 x 770 mm
opening ø326 
60 ltr

ø374 x 408 mm
opening ø326
30 ltr

ø374 x 660 mm
opening ø326 
50 ltr

art.nr.   7240H

art.nr.  72360H

art.nr.  7230H

art.nr.   7250H

Nestbare vaten met schroef-
deksel hebben net als de 
wijdmondvaten een UN-ken-
merk (1H2) voor vaste stof-
fen en zijn geschikt voor het 
gebruik met levensmidde-
len. Bijkomend voordeel is 
dat ze in lege toestand min-
der plaats innemen doordat 
ze te nesten zijn. Makkelijk 
mee te nemen vaten door 
de handgrepen.

pull-tight 
verzegelstrip

Nestbare vaten van 30 t/m 60 liter. Ruimtebesparend en ergonomisch 
in gebruik. 
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Cilinders hebben een groot volume tot 200 liter en zijn tot 2/3 nest-
baar, zodat ze ook weer eenvoudig uitelkaar gehaald kunnen wor-
den. Niet al de cilinders zijn voorzien van handgrepen, maar ze zijn 
allemaal goed te tillen door de brede bovenrand. Ook te voorzien 
van deksel. Geschikt voor de opslag en vervoer voor de voedings-
industrie.

ø480 x 360 mm   kunststof mand
45 ltr.

ø520 x 460 mm   kunststof mand
55 ltr.

art.nr.  79-45-5                                 blauw

art.nr.  79-55-2                                oranje

Onze ronde kunststof man-
den worden veel ingezet in 
de visserij en textiel. 

Emmer met schenktuit 
12 liter wit
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potten, emmers 
en vaten 

emmers/
cilinders

en manden

ø420 x 445 mm
40 ltr.

ø670 x 790 mm
200 ltr.

ø510 x 530 mm
75 ltr.

ø515 x 733 mm
110 ltr.

oplegdeksel
ø534

klemdeksel
ø525

ø420 x 540 mm
50 ltr.

ø280 x 275 mm
12 ltr.

ø380 x 370 mm
28 ltr.

art.nr. CIL-4233-445-0
art.nr. CIL-428-D-0          oplegdeksel

art.nr. E012-0

art.nr. CIL-6754-790-0
art.nr. CIL-670-D-0          oplegdeksel

art.nr.  CIL-5141-530-0
art.nr. CIL-534-D-0          oplegdeksel
art.nr. CIL-525-DS-0            klemdeksel

art.nr.  CIL-5143-733-0
art.nr. CIL-534-D-0          oplegdeksel
art.nr. CIL-525-DS-0            klemdeksel

art.nr.  CIL-525-DS-0 art.nr.  CIL-534-D-0

art.nr.  CIL-4233-540-0
art.nr. CIL-428-D-0          oplegdeksel

art.nr.  E028-0
art.nr. E028D-0            klemdeksel



Vloeistofvaten zijn gemaakt 
uit HDPE en zijn resistent te-
gen de meeste chemische 
stoffen. Als je twijfels hebt, 
vraag ons dan om advies. 

Overige eigenschappen:

•	 Licht, geurloos en 
geschikt als verpakking 
voor vloeistoffen. 

•	 Lange levensduur en 
roesten niet.

•	 Voorziening voor een 
etiket.

•	 Eenvoudig te stapelen 
en palletiseren.

Hergebruiken is milieuvrien-
delijk en verkleint uw eco-
logische voetafdruk, maar 
is bovendien ook budget-
vriendelijk. Zo kunt u tot 40% 
besparen bij het aankopen 
van gerecycleerde verpak-
kingen.

Engels heeft ook een uitge-
breid programma kunststof en 
stalen lekbakken. Vraag naar 
onze milieufolder of neem een 
kijkje op onze website.
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potten, emmers 
en vaten 

vaten en ibc's

We leveren u graag nieuwe verpakkingen maar zijn ook de eerste 
om het hergebruik van vaten aan te bevelen. Dankzij het proces van 
reconditioneren kunnen gebruikte verpakkingen immers weer als 
nieuw worden ingezet. 

De gebruikte verpakkingen worden gespoeld en getest tot ze geur-
vrij en 100% gereinigd zijn. Dat zijn voorwaarden om ze een tweede 
leven te geven voor non-food toepassingen.

Op verzoek zijn ook nieuwe vaten, en vaten met UN-keur leverbaar.

Een IBC container (Intermediate Bulk Container) is een industriële 
verpakking met als grote voordeel meer volume inhoud per vier-
kante meter.

De vorm en afmetingen zijn afgestemd op standaard palletmaten 
om de capaciteit zo volledig mogelijk te benutten. Effectief wordt 
hierdoor meer vloeistof per vierkante meter opgeslagen. 
 
IBC containers zijn uitgevoerd met een stalen framewerk in combina-
tie met een kunststof pallet. De vloeistofbak is gemaakt van wit HDPE. 
Aan de bovenzijde zit een vuldop van 150 mm (225 mm op verzoek)
en aan de onderzijde is een klepkraan bevestigd.
 
Op verzoek zijn ook andere varianten leverbaar, bijvoorbeeld gere-
conditioneerd.

Gereconditioneerd
ø400 x L625mm
60 ltr.

1000x1200x1175 mm
1055 ltr.

Gereconditioneerd
ø581 x L965 mm
220 ltr.

 art.nr. 90297-SD 60-I

art.nr. 90352-FLUB-FX-SP
art.nr. 90352-FLUB-FX-UP (UN-keur)

 art.nr. 90297-SD 220-I

90352-FLUB-FX-SP

90352-FLUB-FX-UP



Toebehoren

LogisTiek

veiligheid voor alles

Containerverzegelingen

Staartverzegelingen

Transportrollers



TransporT 
roLLers

sTanDaarD

kunststof transportroller
belastbaar tot 250 kilo

Bovenstaande trolleys kunnen uitgevoerd worden met inox of gegal-
vaniseerde vorken.  

Zwaarlast onderzetwagens kunnen voorzien worden van een een-
voudig los te koppelen (deelbare) trekstang. Dit werkt makkelijker op 
ongelijke vloeren en voorkomt bukken. 

Voor het praktisch en ergo-
nomisch verantwoord ver-
plaatsen van bakken heeft 
Engels diverse transportrol-
lers in haar assortiment op-
genomen die perfect aan-
sluiten met haar euronorm 
bakken op pagina's 18 t/m 
20.

Het onderscheid is vooral 
terug te vinden in de maxi-
male belastbaarheid. Ook 
bij transportrollers wordt 
een onderscheid gemaakt 
in toepasbaarheid binnen 
bepaalde branches. 
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Transportrollers voor brood-
bakken om ze zonder extra 
manipulatie te verplaatsen 
vanuit koel-, diepvries- of op-
slagplaats

art.nr. omschrijving

WWA600 voor broodbakken, 600x400 
mm, staal

WWA700 voor broodbakken, 700x495 
mm, staal

Optioneel met display beugel.

zwaarlast kunststof transportroller
belastbaar tot 500 kilo

art.nr. omschrijving afm. mm max. belastbaarheid

80-270-1 open dek transportroller 400x300 mm 200 kg

80-151-1 gesloten dek transportroller 600x400 mm 200 kg

80-156-1 open dek transportroller 600x400 mm 200 kg

art.nr. omschrijving afm. mm max. belastbaarheid

88001-3 rood, inox vork 600x400 mm 250 kg

88001-5 blauw, inox vork

88001-6 groen, inox vork
88001-1 geel, inox vork
88001-108 beige, inox vork

art.nr. omschrijving afm. mm max. belastbaarheid

80-184-185 transportroller 800x600 mm 500 kg

80-954-85 transportroller 1200x800 mm 500 kg

 89-2-3-2DB trekstang - 200 kg

kunststof transportroller
belastbaar tot 200 kilo



TransporT 
roLLers

MaaTWerk

Maatwerk transportrollers uit 15 mm dik PE. 

Maatwerk transportroller voor 
meng- en spoelbak. Zie L106.

Maatwerk transportrollers voor
kunststof bakken. 

art. nr.:  66001-0
art. nr.:  66001-0-G

met rvs wielen
met galva wielen

dubbelwandig dek
2 zwenk- en 2 bokwielen ø125 mm

Engels fabriceert transportrollers uit plaatmateriaal vaak ook op 
maat. Afhankelijk van de toepassing worden deze gemaakt van 
kunststof of staal. Zo heeft Engels al verschillende klantspecifieke 
transportrollers gemaakt in directe samenwerking met de klant. 
Zo ook onderstaande hygiënische transportrollers voor grootvolume-
bakken (zie pagina 49). Alle maatwerk transportrollers zijn beschik-
baar met gegalvaniseerde of roestvast stalen vorken.

Engels heeft altijd kunsstof platen van diverse materialen, afmetin-
gen en diktes op voorraad. Deze worden op maat gezaagd en 
vervolgens aan elkaar gelast. Hieraan kunnen diverse bok- en of 
zwenkwielen met of zonder rem worden bevestigd.  Natuurlijk heeft 
u hier de keuze uit diverse soorten wielen, bijvoorbeeld nylon, poly-
propyleen of streeploos rubber. Ook voor bijpassende vorken kan 
worden gezorgd. 

De bovenstaande transportrol-
lers zijn hygiënische diepvries-
bestendige transportrollers 
en worden daardoor veel in 
de voedingsmiddelenbranche 
ingezet. Perfect samen te ge-
bruiken met de diepvriesbe-
stendige bakken op pagina's 
L58 en L59.
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Door het bevestigen van wielen op een palletboxdeksel, wordt deze 
een transportroller die de bak perfect fixeert.

art.nr. omschrijving afm. mm max. belastbaarheid

80-1210 transportroller 1200x1000x215 500 kg

art.nr. afmetingen omschrijving

66001-CIL410-0 ø 410 mm tbv 75L cilinder, 4 rvs wielen

66210-0-G 650 x 450 mm tbv 210 L grootvolume bak, 2 zwenk + 2 bokwielen

66400-0-G 750 x 550 mm tbv 400 L grootvolume bak, 2 zwenk + 2 bokwielen

66650-0-G 1000 x 750 tbv 650 L grootvolume bak, 2 zwenk + 2 bokwielen

600 x 400 mm



arroWLoCk
VerZegeLingen

Voor
DisTribUTie-

bakken

ArrowLock™ verzegelingen passend op distributiebakken pagina L80. 

Verzegelen? Dat doet u niet 
alleen wegens kans op dief-
stal, maar ook vanwege 
productaansprakelijkheid. 
Als uw zending geopend 
wordt, wilt u zekerheid dat 
erin zit wat u erin deed. Denk 
aan problemen die kunnen 
ontstaan door bijvoorbeeld 
drugssmokkel.

De twinned ArrowLock; sets 
van twee gekoppelde insteek-
verzegelingen met identieke 
nummering en/of barcode 
staan garant voor optimale ze-
kerheid.

Opvouwbare bak met twee U-
vorm zegels. Zie L72 en L73.

Opvouwbare bak met twee in-
steek zegels.

RAKO bak met “anti diefstal” 
deksel, twee insteekzegels.

Op onze website vindt u in een overzicht welke verzegeling 
er bij uw bak past. Ook ons sales-team adviseert u graag.

Wij leveren verzegelingen passend bij alle bekende merken distribu-
tiebakken, zowel opvouwbaar als nestbaar. Zo ziet de ontvanger in 
één oogopslag dat niemand bij de inhoud van de bak geweest is. 

Onze zegels zijn doordacht: ze zijn gemakkelijk te verwijderen,  
zonder hulp van mes of tang. Waar hogere veiligheidsniveaus 
gewenst zijn, voorzien wij de verzegelingen van uw firmalogo en/of 
doorlopende nummers en/of barcodes. Verkoopeenheid 1000 stuks. 
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AL05AL04

ArrowLock™ uitvoering

AL04.xx "twist to break" lip 36x10 mm

AL05.xx "twist to break" lip 36x10 mm



sTaarT-
VerZegeLingen

Voor
Zakken en  

bakken

BagLock™, simpel en strak slui-
ten van zakken.

AceLock™ sluiten en verzegelen in één.

Staartverzegelingen leveren we in 3 veiligheids klassen:

•	 PP standaard uit één stuk, zoals de LightLock™ en BagLock™.
•	 PP met acetaal(POM) sluitmechanisme, zoals de AceLock™ en 

PackLock™.
•	 PP met stalen sluitmechanisme, zoals de JawLock™, Mini 

JawLock™, Maxi JawLock™ en SmoothLock™

Kleuren en verkoopeenheid 
als AceLock™. Verkoopeen-
heid 1000 stuks.

LightLock™ zegels, geschikt voor bijvoorbeeld interventiematerialen 
en brandblussers.

AceLock™; de veelzijdige staartverzegeling, voorzien van een ace-
taal (POM) sluitmechanisme, waardoor de fraudebestendigheid 
hoog is. Door z’n compacte vormgeving ideaal voor toepassingen 
waarbij een beperkte verzegelruimte beschikbaar is. Gemakkelijk 
aan te brengen en door de “side tear off” ook gemakkelijk te verwij-
deren zonder mes of schaar. Verkoopeenheid 1000 stuks.

Door het aanbrengen van 
een staartverzegeling na het 
vullen van de interventiekit, 
kan in één oogopslag wor-
den waargenomen of deze 
nog volledig is. Dit kan van 
levensbelang zijn!

BagLock™, de eenvoudigste 
sterke stropverzegeling. Een-
zijdige vertanding, breek-
sterkte 20 kg met vast label. 

LightLock™ is onze basic verzegeling welke door z’n lage breek-
sterkte met de hand kapot te trekken is. Dit maakt de LightLock™ 
bij uitstek geschikt voor het verzegelen van brandblussers, brand-
haspels (legionellapreventie), EHBO-koffers en het controleren van 
interventieuitrusting. 
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LightLock™ lengte breeksterkte uitvoering

LL01.xx 220 mm 6,1 kg label 21x33 mm met unieke num-
mering, diameter ø 2,6 mm

AceLock™ lengte breeksterkte uitvoering

ACE20.xx 200 mm 12 kg “side tear off” label 30 x18 mm, 
staart ø 3,0 mm

ACE30.xx 300 mm 12 kg

BagLock™ lengte

BG01.xx 244 mm

BG02.xx 294 mm



UniVerseLe 
sTaarT-

VerZegeLingen

VerZegeLbare
Tassen

SmoothLock™ sluitingen: glad en daardoor soepel aan te brengen. 
Extreem veilig door hun stalen sluitmechanisme! 

De transparante zegelhou-
der toont onbevoegd ope-
nen feilloos aan! 

ZipLock™ ritssluiting zegels.

SentryLock™ verzegelingen, extra veilig door acetaal (POM) sluitme-
chanisme.

SmoothLock™: extreem veilig door hun stalen sluitmechanisme. Zeer 
gemakkelijk aan te brengen, omdat de gladde strap bij het aantrek-
ken nauwelijks weerstand ondervind. Probleemloos te verwijderen 
door de “side-tear off” scheurlijn. 
Verkoopeenheid 1000 stuks. 

Als u er zeker van wilt zijn dat 
de inhoud van uw zending 
voor iedereen ontoeganke-
lijk is, behalve voor de ont-
vanger.

SentryLock™: dankzij het ontoegankelijke sluitmechanisme is ope-
nen en hersluiten onmogelijk, zelfs met gereedschap. Eenvoudig 
te verwijderen door ‘side tear off’ scheurlijn. Verkoopeenheid 1000 
stuks. 

De tassen met hengsel (AB), 
zonder hengsel (AP) en de 
enveloppen (AE) zijn ver-
vaardigd door middel van 
een vlamdovende combi-
natie van PVC en polyester. 
Voorzien van labelhouders. 
Naden zijn zo afgewerkt, dat 
van buitenaf lospeuteren 
niet mogelijk is.
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SentryLock™ lengte breeksterkte uitvoering

SY25.xx 250 mm 20 kg label 50x28 mm met “twist tear 
off” scheurlijn, staart ø3,8 mm

SY35.xx 350 mm 20 kg

SmoothLock™ lengte breeksterkte uitvoering

SM20.xx 200 mm 25 kg label 67x30 mm met “side tear 
off” scheurlijn, staart 5,0 mm 
breed en 2,0 mm dik

SM30.xx 300 mm 25 kg

SM40.xx 400 mm 25 kg

art.nr. b h d / rits lengte

AB01
AB02
AB03
AB04
AB05

300
350
400
460
400

250
250
300
350
300

55
75
100
100
200

AP01
AP02
AP03

300
350
400

250
250
300

55
75
100

AE01
AE02
AE03

250
300
400

200
250
300

200
250
350

ZipLock™ uitvoering

ZL.xx met unieke nummering

ZL.xx B blanco



VLIEGTUIG-
CATERING EN
GELDCASSETTES

GLADDE STAART-
VERZEGELINGEN

gLaDDe sTaarT-
VerZegeLingen

Voor VLiegTUig-
CaTering en

geLDCasseTTes

Cateringtrolley met Mini-
JawLock™.

Cassettes met JawLock™.

Postzakken met Maxi-
JawLock™.

Zeker in de luchtvaart is se-
curity een hot item. Smok-
kelaars en terroristen testen 
constant beveiligingsmetho-
den. Voor gebruik in deze 
uitdagende omgeving leve-
ren we de JawLock™ verze-
gelingen. 
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JawLock™ lengte breeksterkte uitvoering

JL25.xx 250 mm 15 kg standaard label 55x28 mm met 
"side tear off" scheurlijn, staart ø 
2,2 mm.

Op aanvraag ook leverbaar zonder "side tear off" scheurlijn

MaxiJawLock™ lengte breeksterkte uitvoering

MX30.xx 300 mm 40 kg standaard label 67x30 mm 
met "side tear off" scheur-
lijn, staart ø 4,0 mm.MX40.xx 400 mm 40 kg

MX50.xx 500 mm 40 kg

Op aanvraag ook leverbaar zonder "side tear off" scheurlijn

MiniJawLock™ lengte breeksterkte uitvoering

MJ15.xx 150 mm 15 kg standaard labelgrootte 
30x18 mm, staart ø 2,0 mm

Op aanvraag ook leverbaar 
met groot label 55x18 mm 
en/of met "side tear off" 
scheurlijn

MJ20.xx 200 mm 15 kg

MJ25.xx 250 mm 15 kg

MJ30.xx 300 mm 15 kg

MJ35.xx 350 mm 15 kg

MJ40.xx 400 mm 15 kg

JawLock™ zegels.

Maxi JawLock™ zegels

MiniJawLock™ zegels



sLUiTZegeLs

Voor De 
TransporT

seCTor

AluLock™ aluminium/staal hangslot zegels.

De HanaLock en de UnoLock 3.0 zijn “High Security Bolt Seals” voor 
het verzegelen van containers en vrachtwagens en voldoen aan het 
C-TPAT (Customs – Trade Partnership Against Terrorism) en ISO/PAS 
17712-norm. 

Als openen alleen met een draadkniptang of betonschaar mag, 
kiest u voor AluLock™ of EinLock™. Inzetbaar tussen de -40º en +120º 
Celcius. Bij AluLock™ staat de wikkeling van de kabel onder span-
ning, na knippen staan de draden alle kanten op en is hersluiten 
onmogelijk. 

Beide type verzegeling zijn voorzien van een “spinblock”, waardoor 
de pin maximaal 130˚ gedraaid kan worden in het slothuis. De verze-
geling zal altijd in tact blijven, ook indien het plastic ABS huls, bewust 
danwel onbewust kapot gaat. Indien er geknoeid is met de verzege-
ling zal dat bij de HanaLock direct zichtbaar zijn door de beschadi-
ging van de coating van de pin. De UnoLock 3.0 gaat nog een stap 
verder door gebruik van een transparant polycarbonaat slothuis. Dit 
maakt eventuele pogingen fraude of sabotage nog beter zichtbaar 
en beschermt tevens de bedrukking van de unieke nummering. 

HybridLock™ en TwinLock™ 
Sluitzegels, niet om strak te 
trekken, meer een soort hang-
slot.

HybridLock™: Sluitzegels: 
niet strak, de punt ervan 
wordt in de kop geklikt. De 
strap en label zijn bedruk-
baar.

De TwinLock™ is extra veilig 
door een dubbel sluitme-
chanisme.
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HybridLock™

TwinLock™

HanaLockUnoLock 3.0

Barrièreverzegelingen

art.nr. omschrijving

RL02.xx lengte 200 mm, staartbreedte 9 mm, 
staartdikte 1,4 mm, breeksterkte 15 kg, 
geen label

art.nr. omschrijving

HL01.xx lengte 200 mm, staartbreedte 9 mm, 
staartdikte 1,4 mm, breeksterkte 10,5 kg, 
geen label

art.nr. lengte breeksterkte uitvoering

ALU1.5 300 mm 200 kg slotgrootte 32x22x6 mm, staart ø 1,5 mm

ALU2.0 300 mm 400 kg slotgrootte 32x22x8,8 mm, staart ø 2,0 mm

ALU2.5 300 mm 500 kg slotgrootte 32x22x8,8 mm, staart ø 2,5 mm

ALU3.5 300 mm 1000 kg slotgrootte 32x22x8,8 mm, staart ø 3,5 mm

ALU5.0 300 mm 1700 kg slotgrootte 45x40x12 mm, staart ø 5,0 mm

Art.nr. pin nuttige 
lengte 

treksterkte uitvoering

HAN01C.xx ø8 mm 50 mm 1350 kg Gecoate, stalen pin met 
ABS slothuis.

UN30.xx ø8 mm 44 mm 1300 kg Gecoate stalen pin met 
ABS/Polycarbonaat slothuis.



GROOTVOLUME
BAKKEN

EN 
PALLETBOXEN

voor meer inhoud

Palletboxen

Opvouwbare palletboxen

Grootvolumebakken



GROOT-
VOLUMEBAKKEN

 SPUITGEGOTEN

L104

Bodem en zijwanden gesloten, identiek aan 1425/B, maar 120 mm 
lager.

Bodem en zijwanden geperforeerd , alleen opneembaar met hef-
trucks.

Langmateriaal bakken, zijwan-
den geperforeerd, bodems 
dicht.

•	Uit	 sterke	 levensmiddelen	
echte,	vorst-	en	chemicaliën-
bestendige,	 slagvaste	 kunst-
stof	(HDPE).

•		Perfect	 stapelbaar,	 ook	 met	
deksels	of	wielen.

•		Gemakkelijk	 in	 gebruik,	
licht,	 met	 grote	 handvatten.	
	Spe	ciaal	ontworpen	voor	hef-
trucks	en	pompwagens.

Met en zonder wielen stapel-
baar, ontworpen voor gebruik 
met heftrucks.

Bodem en zijwanden gesloten, meest ingezette uitvoering.

1170	x	465	x	370	mm,		180	ltr.
1045	x	380	x	295	mm,	100	ltr.

1040	x	640	x	550	mm,	200	ltr.
(930	x	590	x	395	mm	binnenwerks)

1040	x	640	x	580	mm,	300	ltr.
(930	x	590	x	530	mm	binnenwerks)

art.nr. omschrijving gewicht	

1425/F bak op poten 11,5 kg

1425/FR bak op 4 zwenkwielen ø 100 mm 14,5 kg

1	COP	BR01 vacuümgevormd deksel 2,0 kg

art.nr. omschrijving gewicht	

1400/A bak, bodemvrijheid 40 mm 10,5 kg

1400/AR bak op frame met 2 zwenk- en 2 blokwielen  ø 100 mm 17,0 kg

1	COP	BR01 vacuümgevormd deksel 2,0 kg

art	nr. afmeting

1425I 1170 x 465 x 370 mm

1425L 1045 x 380 x 295 mm

1040	x	640	x	670	mm,	285	ltr.		
(930	x	590	x	515	mm	binnenwerks)

art.nr. omschrijving gewicht	

1425/B bak op poten 13,5 kg

1425/BR bak op 4 zwenkwielen ø 100 mm 16,5 kg

1	COP	BR01 vacuümgevormd deksel 2,0 kg



GROOT-
VOLUMEBAKKEN

 SPUITGEGOTEN
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Opdruk door middel van hot-
stamp met cliché of gezette 
letters.

Uitloopkraan of stop, plaats en  
uitvoering in overleg.

De grootvolume serie wordt in diverse branches ingezet, zoals de tex-
tiel- en de vleesverwerkende industrie.

Bodem en zijwanden gesloten, grootste bak uit deze serie.

Bodem en zijwanden gesloten, sterkste bak uit deze serie.

Roestvast stalen sluiting per 
twee gemonteerd.

Roestvast stalen universeel  
scharnier per 2 gemonteerd.

	art.nr.:	90005-274	SCHAR-

	art.nr.	:	90005-1425-

1200	x	800	x	800	mm,	550	ltr.		
(1120	x	750	x	650	mm	binnenwerks)

1030	x	600	x	840	mm,	400	ltr.		
(950	x	550	x	725	mm	binnenwerks)

art.nr. omschrijving gewicht	

1425/A bak op poten 22,0 kg

1425/AR bak op 4 zwenkwielen ø 125 mm 27,5 kg

1425/AT bak op 2 palletsleden 24,5 kg

1	CO	14251 spuitgegoten deksel 2,5 kg

art.nr. omschrijving gewicht	

1425/C bak op poten 21,5 kg

1425/CR bak op 4 zwenkwielen ø 125 mm 25,0 kg

1	COP	CR01 vacuümgevormd deksel 2,0 kg
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De GV-806055-JB02-0 heeft 
standaard inox vorken en ny-
lon wielen. 

Deksel voor de 140 liter hygi-
ene bakken.

Zwaarlast hygiëne grootvolumebakken zijn uw beste keus voor trans-
port en opslag van zware inhoud als reinigen belangrijk is. De brede 
grijprand zorgt dat de bak goed te tillen of te slepen is. 

Bak met versterkte bodem.

GROOT-
VOLUMEBAKKEN

HyGIëNIScH 
STAPELBAAR

800	x	600	x	550	mm	140	ltr.	
(720	x	515	x	400	mm	binnenwerks)
gewicht	15,0	kg

804	x	625	x	40	mm	
gewicht	2,9	kg

art.	nr.:	GV-806055-JB02-0
met 2 zwenk- en 2 bokwielen

art.	nr.:	GV-8062-D0-02-0	
deksel

800	x	600	x	405	mm	140	ltr.
(720	x	515	x	400	mm	binnenwerks)
gewicht	11,0	kg

art.	nr.:	GV-806040-0002-0
zonder poten

800	x	600	x	510	mm	140	ltr.	
(720	x	515	x	400	mm	binnenwerks)
gewicht	12,0	kg

art.	nr.:	GV-806051-J402-0
met poten

980	x	605	x	610	mm	100	ltr.	

art.	nr.:	OWTB0100-4WR-1
snijtafel met afneembaar blad en opstaan-

de randen en afvoeropening voor het 

schoonmaken van vis en vlees

art.	 nr.	 GV-975631-040J-0	
i.c.m.	art.	nr.	OW0100-4GW
970	x	560	x	315	mm,	100	ltr.

art.	nr.	0210-OS
1080	x	623	x	515	mm,	200	ltr.

art.nr. afmetingen omschrijving

GV-975631-040J-0 970	x	560	x	315	mm Mengbak wit, 100 ltr.

GV-975631-940J-0 970	x	560	x	315	mm Spoelbak wit, 100 ltr. met uitloopstop

OW0100.00 600	x380	x	550	mm Onderstel tbv spoel / mengbak (100 ltr.)

OW0100-4GW 600	x380	x	680	mm Onderstel tbv spoel / mengbak (100 ltr.) op wielen

0210-OS 1080	x	623	x	515	mm Mengbak wit, 200 ltr. met onderstel en stop
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Voor	 een	 eenvoudigere	 ver-
plaatsing	 van	 de	 hygiëne	
bakken	 leveren	 wij	 trans-
portrollers	met	twee	bok-	en	
twee	 zwenkwielen,	 zie	 pa-
gina	L57,	voor	zowel	de	210	
-	400	als	de	650	liter	bak.

Hygiëne grootvolume transportbakken onderscheiden zich met 
name door de roestvast stalen randverstevigingen en gladde wan-
den met ruime, afgeronde hoeken. Hierdoor zijn deze bakken een-
voudig en snel te reinigen. 

De bakken zijn veelzijdig inzetbaar en geschikt voor hygiënische 
opslag van ingrediënten of levensmiddelen. De standaard poten zijn 
hoog genoeg voor verplaatsing met een heftruck, pompwagen of 
maatwerk transportroller. De bakken zijn bovendien onderling nest-
baar, wat  kosten spaart bij leeg transport.

Grootvolume	hygiëne	bak-
ken	worden	o.a.	toegepast:
•	voor	opslag	en	menging	

van	levensmiddelen	en	
ingrediënten	

•	voor	farmaceutische	
producten

•	als	transportmiddel

Hygiëne grootvolumebakken worden vaak gebruikt als pekelbak, 
voor bijvoorbeeld het zouten van hammen. De bakken worden 
gevuld met een mengsel van zout en water, waarin de hammen 
worden gedompeld en op hun plek worden gehouden door een 
dompelplaat.

Indien gewenst kunnen de 
bakken worden voorzien van 
uw logo of een barcode.

Onderzetwagens voor iedere 
maat bak, zie L97.

GROOT-
VOLUMEBAKKEN

HyGIëNIScH
NESTBAAR

800	x	600	x	680	mm	210	ltr.
(720	x	540	x	580	mm	binnenwerks)
gewicht	10,0	kg

art.	nr.:	GV-796068-0402-0
met poten
art.	nr.:	GV-8060-D0-02-0
deksel 804x625x40 mm

945	x	725	x	830	mm	400	ltr.
(890	x	650	x	710	mm	binnenwerks)
gewicht	17,5	kg

art.	nr.:	GV-947283-0402-0
met poten
art.	nr.:	GV-9574-D0-02-0
deksel 952x745x47 mm

art.	nr.:	GV-119083-0502-0
op 5 poten
art.	nr.:	GV-1299-D0-02-0
deksel 1255x995x65 mm

1200	x	920	x	825	mm	650	ltr.	
(1100	x	820	x	710	mm	binnenwerks)
gewicht	23,7	kg
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•	  De afgebeelde bodemuitvoering (2 of 3 sleden, alt. 4 poten) en 
geperforeerde/gesloten bodems en/of zijwanden zijn in iedere 
gewenste combinatie te produceren (ook indien hieronder niet 
genoemd).

•	 Palletboxen worden standaard gefabriceerd uit vorstbestendige 
HDPE en zijn belastbaar tot maximaal 3500 kilo in de stapel (af-
hankelijk van bodemuitvoering). De bodems zelf, mits geplaatst op 
een vlakke vloer, dragen tot 1000 kilo.

Europallet compatibele palletboxen.

Blokpallet compatibele palletboxen.

Box op 4 poten.

Geperforeerde bodem en 
zijwanden.

Gesloten bodem en zijwanden.

Box op 3 sleden.

Palletbox uit recyclingmateri-
aal. Kwalitatief gelijkwaardig, 
goed voor het milieu, attrac-
tief geprijsd. Uit voorraad le-
verbaar in de afmeting 1200 x 
1000 x 780 mm op 3 sleden of 
4 poten.

1200	x	800	x	760	mm,	475	ltr.
1200	x	800	x	780	mm	(sleden)
(1110	x	710	x	605	mm	binnenwerks)

1200	x	800	x	580	mm,	333	ltr.
1200	x	800	x	600	mm	(sleden)
(1110	x	710	x	425	mm	binnenwerks)

1200	x	1000	x	760	mm,	610	ltr.
1200	x	1000	x	780	mm	(sleden)
(1110	x	910	x	605	mm	binnenwerks)

De	1091/C3T	(1200x1000,	3	sleden,	dicht)		is	uit	voorraad	leverbaar	in	de	kleuren	
groen,	rood	en	blauw,	andere	typen	op	aanvraag.

1200	x	1000	x	580	mm,	430	ltr.
1200	x	1000	x	600	mm	(sleden)
(1110	x	910	x	425	mm	binnenwerks)

1200	x	800 580/600	hoog,	333	ltr 760/780	hoog,	475	ltr

4 poten 2 sleden 3 sleden 4 poten 2 sleden 3 sleden 
bodem/zijwanden
gesloten

1090/C4 1090/CT6 1090/C3T 1089/C4 1089/CT6 1089/C3T

27 kg 29,9 kg 33,3 kg 31,1 kg 34 kg 37,4 kg

zijwanden	en	
bodem	geperforeerd

1090/F4 1090/FT6 1090/F3T 1089/F4 1089/FT6 1089/F3T

25,8 kg 28,7 kg 32,2 kg 30,1 kg 33 kg 36,4 kg

1200	x	1000 580/600	hoog,	430	ltr 760/780	hoog,	610	ltr

4 poten 2 sleden 3 sleden 4 poten 2 sleden 3 sleden 
bodem/zijwanden
gesloten

1092/C4 1092/CT6 1092/C3T 1091/C4 1091/CT6 1091/C3T

31,7 kg 35,2 kg 38,6 kg 37 kg 40,5 kg 43,9 kg

zijwanden	en	
bodem	geperforeerd

1092/F4 1092/FT6 1092/F3T 1091/F4 1091/FT6 1091/F3T

30,7 kg 34,2 kg 37,6 kg 35,4 kg 38,9 kg 42,3 kg



 
PALLETBOXEN

  
"STRONGBOX"
MET VLAKKE

BINNENKANT
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In	deze	twee	omgekeerd	op	
elkaar	 gezette	 palletboxen	
staat	een	derde	op	zijn	kant.	
Dit	 geeft	 33%	 ruimtebespa-
ring	 bij	 leeg	 vervoer.	 (al-
leen	 bij	 1200x1000	 mm	 en	
1200x1100	mm	boxen.

2	vaste	en	2	zwenkwielen.	Bij		
buitenwerkse	hoogte	50	mm	
optellen.	 Leverbaar	 onder	
alle	 palletboxen	 afgebeeld	
op	 pagina’s	 L60	 t/m	 L63.	
Boxen	blijven	stapelbaar.

Op	deze	wielen	staat	de	bak	
150	 mm	 hoger.	 Leverbaar	
onder	alle	palletboxen	afge-
beeld	 op	 pagina’s	 L60	 t/m	
L63,	met	uitzondering	van	de	
grondmaat	 1200x800	 mm.	
Boxen	op	wielen	blijven	sta-
pelbaar.

Wijnbouw palletboxen.

Voor de opslag en verwerking van vlees.

Agriboxen. Palletbox met zwenkwielen on-
der de vier hoeken.

Lege palletboxen tijdens ver-
voer.

Palletbox op wielen in kruis-
vorm. Slechts 40 mm hoger.

1130	x	1130	x	760	mm,	660	ltr.
1130	x	1130	x	780	mm	(sleden)
(1040	x	1040	x	605	mm	binnenwerks)

1130	x	1130	x	580	mm,	460	ltr.
1130	x	1130	x	600	mm	(sleden)
(1040	x	1040	x	425	mm	binnenwerks)

1200	x	1100	x	760	mm,	680	ltr.
1200	x	1100	x	780	mm	(sleden)
(1110	x	1010	x	605	mm	binnenwerks)

1200	x	1100	x	580	mm,	480	ltr.
1200	x	1100	x	600	mm	(sleden)
(1110	x	1010	x	425	mm	binnenwerks)

1130	x	1130 580/600	hoog,	460	ltr 									760/780	hoog,	660	ltr

4 poten 2 sleden 4 poten 2 sleden

bodem/zijwanden
gesloten

1096/C4 1096/CT6 1095/C4 1095/CT6

30 kg. 33 kg. 37,5 kg. 40,5 kg.

zijwanden	en	
bodem	geperforeerd

1096/F4 1096/FT6 1095/F4 1095/FT6

28 kg. 31 kg. 36 kg. 39 kg.

1200	x	1100 580/600	hoog,	480	ltr 760/780	hoog,	680	ltr

4 poten 2 sleden 3 sleden 4 poten 2 sleden 3 sleden

bodem/zijwanden
gesloten

1094/C4 1094/CT6 1094/C3T 1093/C4 1093/CT6 1093/C3T

31,8 kg 35,3 kg 38 kg 37,8 kg 41,3 kg 44 kg

zijwanden	en	
bodem	geperforeerd

1094/F4 1094/FT6 1094/F3T 1093/F4 1093/FT6 1093/F3T

30,5 kg 34 kg 36,7 kg 36,5 kg 40 kg 42,7 kg



 
PALLETBOXEN 
1200 x  800
1200 x 1000

"MAXI BOX"
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In plaats van rechte binnenkanten hebben maxiboxen naar buiten 
stulpende zijwanden en daardoor een veel hoger rendement. Hun 
nuttige inhoud is 12% groter dan die van de klassieke palletboxen 
op voorgaande pagina’s met gelijke buitenwerkse maten.

	art.	nr.:	1081-P4-700

art.	nr.:	1091-P4-700 art.	nr.:	1091-L3-700	(grijs)

art.	nr.:	1091-FL3-700

art.	nr.:	1081-L3-700

1200	x	800	x	760	mm	535	ltr.
(1100	x	710	x	610	mm	binnenwerks)
gewicht	34,5	kg

1200	x	1000	x	760	mm	670	ltr.
(1100	x	910	x	610	mm	binnenwerks)
gewicht	39,5	kg

1200	x	1000	x	760	mm	670	ltr.
(1100	x	910	x	610	mm	binnenwerks)
gewicht	38,5	kg	geperforeerd

1200	x	1000	x	790	mm	670	ltr.
(1100	x	910	x	610	mm	binnenwerks)
gewicht	45,5	kg

1200	x	1000	x	790	mm	670	ltr.
(1100	x	910	x	610	mm	binnenwerks)
gewicht	44,5	kg	geperforeerd

1200	x	800	x	790	mm	535	ltr.
(1100	x	710	x	610	mm	binnenwerks)
gewicht	41,0	kg
	

Binnenkant maxibox, de zij-
wanden stulpen naar buiten 
voor een grotere inhoud.

Ook leverbaar met geperfo-
reerde wanden en bodem.

Alle maxi palletboxen hebben vier plaatsen waar een kraan of uit-
loopstop gemonteerd kan worden. Twee 1 duims op één lange en 
één korte zijde en daar tegenover twee 1/2 duims.

art.nr. oplegdeksel

D-1081-700 1200 x 800 mm

D-1091-700 1200 x 1000 mm

art.nr. afmetingen

1081-DP4-700 1200 x 800 x 760 mm

1091-DP4-700 1200 x 1000 x 760 mm

Palletbox 1200x1000x760 mm 
met standaard scharnierende 
klep op de lange zijde. De 
open klep hangt strak tegen 
de box aan.

art.	nr.:	1091-FP4-700

op	4	poten

op	4	poten

op	4	poten

op	3	sleden

op	3	sleden

op	3	sleden



 
PALLETBOXEN
1200 x 1000
1200 x 1100

"MAXI BOX" XL
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In plaats van rechte binnenkanten hebben de maxiboxen op deze 
pagina's naar buiten stulpende zijwanden en daardoor een veel 
hoger rendement. Hun nuttige inhoud is 12% of meer groter dan die 
van de klassieke palletboxen op voorgaande pagina’s bij gelijke 
buitenwerkse maten.

De grootste maat maxibox die nog 3 in 2 te vervoeren en op te slaan is.

Blokpallet compatible maxiboxen.

Alle maxiboxen op deze pa-
gina’s zijn leverbaar in 3 hoog-
tes: 650, 780 en 870 mm. Van 
de laagste uitvoering noemen 
wij geen bestelnummers,  om-
dat deze alleen in grote aan-
tallen leverbaar is.

Standaard staan onze boxen op  
4 poten, of 2 dan wel 3 sle-
den in lengte-richting. Ze 
kunnen eventueel ook ge-
produceerd worden met  
2 sleden over de korte kant van  
1000 mm.

Bij geperforeerde bakken is 
de inwerpklep zelf ook geper-
foreerd.

Alle maxi palletboxen (met uit-
zondering van de 1200x1200)
hebben vier plaatsen waar 
een kraan of uitloopstop ge-
monteerd kan worden, twee 
1 duims op één lange en één 
korte zijde en daar tegenover 
twee 1/2 duims.

1200	x	1000	x	850	mm,	760	ltr.
1200	x	1000	x	870	mm	(sleden)
(1110	x	910	x	695	mm	binnenwerks)

1200	x	1000	x	760	mm,	680	ltr.
1200	x	1000	x	780	mm	(sleden)
(1110	x	910	x	605	mm	binnenwerks)

1200	x	1100	x	850	mm,	830	ltr.
1200	x	1100	x	870	mm	(sleden)
(1110	x	1010	x	695	mm	binnenwerks)

1200	x	1100	x	760	mm,	720	ltr.
1200	x	1100	x	780	mm	(sleden)
(1110	x	1010	x	605	mm	binnenwerks)

1200	x	1000 760/780	hoog,	680	ltr 850/870	hoog,	760	ltr

4 poten 2 sleden 3 sleden 4 poten 2 sleden 3 sleden 
bodem/zijwanden
gesloten

1176/C4 1178/C2 1178/C3 1185/C4 1187/C2 1187/C3

38 kg 41 kg 44 kg 41 kg 44 kg 47 kg

zijwanden	en	
bodem	geperforeerd

1176/F4 1178/F2 1178/F3 1185/F4 1187/F2 1187/F3

37 kg 40 kg 43 kg 40 kg 43 kg 46 kg

1200	x	1100 760/780	hoog,	720	ltr 850/870	hoog,	830	ltr

4 poten 2 sleden 3 sleden 4 poten 2 sleden 3 sleden 
bodem/zijwanden
gesloten

1076/C4 1078/C2 1078/C3 1085/C4 1087/C2 1087/C3

42 kg 45 kg 48 kg 45 kg 48 kg 51 kg

zijwanden	en	
bodem	geperforeerd

1076/F4 1078/F2 1078/F3 1085/F4 1087/F2 1087/F3

41 kg 44 kg 47 kg 44 kg 47 kg 50 kg



 
PALLETBOXEN
1200 x 1200

"MAXI BOX" XL
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Het extra volume van maxiboxen komt vooral tot zijn recht bij los ge-
storte inhoud, zoals in de agri-industrie en bij de oogst van fruit.

Maxiboxen 1200x1200 mm: grotere volumes, de vrachtwagen snel-
ler geladen, stapelen zonder nadenken. Deze serie is extreem sterk 
geconstrueerd, draagt 4500 kilo in de stapel en buigt, gevuld met 
vloeistof, niet uit.

De 1200 x 1200 mm bodemmaat serie is de sterkste palletbox uit ons 
programma. De eerste 300 mm van de zijkanten is dubbelwandig 
uitgevoerd, voor grotere stijfheid. Gevuld met water buigen de wan-
den vrijwel niet uit. 

Onze palletboxen worden gespoten uit HDPE met een lage MFI, niet 
te vergelijken met die van onze gewone transportbakken: 4,5 ton 
stapelbelasting is geen probleem! (dus 6 hoog gestapeld, elk 900 
kilo) 

Binnenkant Maxibox XL, de 
zijwanden stulpen naar buiten 
tot onderaan toe voor een nog 
grotere inhoud.

Onuitwisbare reliëfdruk door 
middel van een wisselstuk in 
de mal (alleen Maxibox XL).

Bedrukking met cliché. Hier-
voor is bij de geperforeerde 
boxen op iedere zijde een veld 
voorzien (alleen Maxibox XL). 

A5 etikethouder, 1 stuks stan-
daard op alle Maxiboxen XL.

1200	x	1200	x	850	mm,	900	ltr.
1200	x	1200	x	870	mm	(sleden)
(1110	x	1110	x	695	mm	binnenwerks)

1200	x	1200	x	760	mm,	780	ltr.
1200	x	1200	x	780	mm	(sleden)
(1110	x	1110	x	605	mm	binnenwerks)

1200	x	1200 760/780	hoog,	780	ltr 850/870	hoog,	900	ltr

4 poten 2 sleden 3 sleden 4 poten 2 sleden 3 sleden 
bodem/zijwanden
gesloten

1276/C4 1278/C2 1278/C3 1285/C4 1287/C2 1287/C3

44 kg 47 kg 50 kg 47 kg 50 kg 53 kg

zijwanden	en	
bodem	geperforeerd

1276/F4 1278/F2 1278/F3 1285/F4 1287/F2 1287/F3

43 kg 46 kg 49 kg 46 kg 49 kg 52 kg

In	 tegenstelling	 tot	 de	 stan-
daard	 Maxibox	 heeft	 de	
Maxibox	 XL	 vele	 standaard	
mogelijkheden	voor	bedruk-
king	of	etikettering.



 
PALLETBOXEN

HyGIëNE
UITVOERING
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Europallet compatibele hygiëne palletboxen met gladde zijwanden 
en open constructie, dus goed reinigbaar.

Pharmaceutische industrie, 
hier in gebruik bij een cosme-
tica producent.

Ook geschikt voor de vleesver-
werkend industrie. 

Agrarische sector, hier in ge-
bruik bij het wassen van wor-
telen.

Hygiëne palletboxen hebben een minimum aan randen en ribben 
waar vuil en bacteriën zich kunnen nestelen. De poten zijn tot boven 
volledig open en zonder stoppen om dezelfde reden. Ondanks zijn 
beperkte eigengewicht, kan deze box een hoog draagvermogen 
aan. De bak is verkrijgbaar met of zonder deksel.

Hygiëne	palletboxen	
kennen	vele	uitvoeringen:

•	 Diverse	kleuren:	geel,	wit,	
blauw,	rood	en	lichtgrijs	
op	voorraad.	Andere	
kleuren	op	aanvraag.

•	 Met	wielen	onder	de	
poten	of	de	bodem	van	
de	bak.

•	 Met	geperforeerde	
bodem	en	wanden.

•	 Met	inwerpklep,	uitneem-
bare	wand,	kraan	en/of	
stop.

1200	x	800	x	740	mm	520	ltr.
(1120	x	720	x	600	mm	binnenwerks)
gewicht	32,5	kg

1200	x	1000	x	740	mm	630	ltr.
(1128	x	928	x	605	mm	binnenwerks)
gewicht	36,5	kg

1200	x	800	x	740	mm	520	ltr.
(1120	x	720	x	600	mm	binnenwerks)
gewicht	32,5	kg

De	 hygiëne	 palletbox	 leve-
ren	 we	 aan	 diverse	 bran-
ches,	zoals:

oplegdeksel,	wit

art.nr.:		75-520-500 op 2 sleden, geperfo-
reerde wanden

art.nr.:		70-520-100 op 2 sleden, dichte 
wanden

art.nr.:		70-630ACE-100 op 3 sleden, dich-
te wanden

art.nr. oplegdeksel

DE70-520-000 1200 x 800 mm

DE70-630-000 1200 x 1000 mm



 
PALLETBOXEN

JUMBO XXL
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4 bakken in vrachtwagen.

•		Per	palletplaats	in	een	vracht-
wagen	leveren	de	linksboven	
afgebeelde	 bakken	 2	 hoog	
gestapeld	 een	 nuttig	 volume	
van	2240	liter.	(775	mm	hoge	
boxen	 3	 hoog	 gestapeld	
maar	1980	liter.)

•	-Bij	het	laden	bespaart	2	hoog	
in	plaats	van	3	hoog	stapelen	
30%	werktijd.

Spuitgegoten uit massieve polypropyleen. De afgebeelde uitvoe-
ring is uit voorraad leverbaar. Overige opties, zoals geperforeerde  
zijwanden, of poten in plaats van sleden, op aanvraag.

De hoogste blokpallet formaat palletbox ter wereld.

1200	x	1000	x	1200	mm,	1120	ltr.		
(1100	x	900	x	1020	mm	binnenwerks)

De grootste spuitgegoten bak ter wereld. Leverbaar in blauw en grijs. 
Per stuk belastbaar tot 1000 kg en bij deze belasting 6 hoog stapel-
baar.

Anti-slip rubbers.

Binnenkant 1400 liter box.

Spuitgieten kent zijn technische grenzen qua gewicht en wand-
dikte. Het Amerikaanse "Structural Foam procedé" vormt hierop een  
antwoord. Drijfgas vormt belletjes in de kern van dikkere kunststof 
delen, waardoor grotere gewichtshoeveelheden kunststof in grotere 
mallen gespoten kunnen worden. De hieronder afgebeelde bakken 
zijn volgens deze methode gemaakt.

art.nr. uitvoering	 afmeting	mm

P1400-0 3 sleden, gesloten bodem en zijwanden, kleur grijs, 68 kg 1300 x 1150 x 1250

P1400-5 3 sleden, geperforeerde bodem en zijwanden, kleur blauw, 65 kg 1300 x 1150 x 1250

1300	x	1150	x	1250	mm,	1400	ltr.
(1240	x	1080	x	1095	mm	binnenwerks)

art.nr. uitvoering	 afmeting	mm

742FON7 3 sleden, gesloten bodem en zijwanden, 
56,5 kg

1200 x 1000 x 1200
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Verlengde palletboxen, hier met 1680 en 2180 mm lengte, in donker-
grijze recycle uitvoering.

Op elkaar gelaste palletboxen. 1120 en 1315 mm hoogte.

Wat we ook kunnen: een rol-
deur monteren. Onze klant 
wilde zo veilig mogelijk com-
puters distribueren.

Of klapdeuren met legplanken 
voor de logistiek van waarde-
volle retourgoederen.

Of gekoppeld tot een treintje 
vormen deze opelkaar gelas-
te palletboxen de ideale ver-
plaatsbare onderdelenkasten 
voor NedTrain.

Onze assemblageafdeling specialiseert zich in het aanpassen van 
standaard producten dus ook palletboxen. We voorzien ze van dek-
sels en sloten, lassen ze aan elkaar tot grotere hoogtes en lengtes en 
voorzien ze van uitneembare zijkanten.

art.nr. omschrijving afmeting	mm

1091C4-TLXL palletbox op 4 poten met scharnierdeksel, grijs 1680 x 1000 x 760 mm

1091C3T-TLXL palletbox op 6 halve sleden met scharnierdeksel, grijs 1680 x 1000 x 780 mm

1091C3T-TLXXL palletbox op 3 sleden met scharnierdeksel, grijs 2180 x 1000 x 780 mm

art.nr. omschrijving	 afmeting	mm

1089/CT6	XL palletbox 740 liter op 2 sleden, grijs 1200 x 800 x 1110 mm

1089/CT6	XXL palletbox 900 liter op 2 sleden, grijs 1200 x 800 x 1280 mm

1091/C3T	XL palletbox 930 liter op 3 sleden, grijs 1200 x 1000 x 1110 mm

1091/C3T	XXL palletbox 1100 liter op 3 sleden, grijs 1200 x 1000 x 1280 mm
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Binnenliner uit LDPE, kwaliteit 60 µm. 

Sterke zakken, die uw palletbox schoon en vloeistof op zijn plaats 
houden. Afmeting zodanig gekozen dat bij de standaardhoogte 
palletbox ook de gehele buitenkant bedekt is. Lengte 1850 mm.

Palletbox deksels: robuust, spuitgegoten uit vrijwel onbreekbare HDPE.

Maxibox XL 1200 x 1000 x 870 
mm met scharnierende klep op 
de lange zijde.

De open klep hangt strak te-
gen de box aan.

Kunststof uitloopstop met 
schroef-draad, 1 of 2 duims.

Uitloopkraan, past op lange of 
korte zijde.

Standaard vakverdeling.

Verder	 kunnen	 grijpope-
ningen	 en	 scharnierende	
kleppen	 handmatig	 aange-
bracht	 worden,	 waar	 u	 het	
wenst	en	in	de	afmeting	die	
u	wenst.

UN-keur palletboxen, vervoeren conform ADR!

UN-keur palletboxen zijn toegelaten voor het vervoer van vaste 
en pasteuze gevaarlijke stoffen. Voorzien van afsluitbare deksels,  
eventueel met rubber pakking. Toelatingsnummer UN 11H2/Y/S 
Maand/Jaar/ENGELS/020042/1750/480. De scharnierende, afsluit-
bare deksels zijn als optie ook op alle andere palletboxen leverbaar. 

11H2/Y/S/	Maand/Jaar
ENGELS/020042/1750/480

art.nr. voor	bodemmaat gewicht/verpakking

1089/liner 1200 x 800 mm 8,0 kg per 25 stuks

1091/liner 1200 x 1000 mm 11,5 kg per 25 stuks

art.nr. voor	bodemmaat gewicht

4409.820 1200 x 800 mm 6,5 kg

4410.620 1200 x 1000 mm 8,5 kg

1	CO	12111 1200 x 1100 mm 9,2 kg

1	CO	12121 1200 x 1200 mm 10 kg

art.nr. voor	bodemmaat gewicht/inhoud

1091/C3T-UN 1200 x 1000 x 820 mm 54 kg/610 ltr

1091/XL-UN 1200 x 1000 x 1150 mm 69,5 kg/930 ltr

1091/XXL-UN 1200 x 1000 x 1345 mm 74,5 kg/1100 ltr

1187/C3-UN-3K 1200 x 1000 x 870 mm 57 kg/760 ltr
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Etikethouder, één op de korte 
en één op de lange zijde, for-
maat A5 conform voorschrift 
Odette.

Opvouwbare automotive palletboxen, standaard en “light” (donker-
grijs). Volumebesparing: 7 opgevouwen boxen zijn even hoog als 3 
gestapelde.

Staalversterkte bodems stan-
daard leverbaar, evenals door 
aan elkaar lassen verkregen 
maten.

De	 nieuwe	 generatie	 GLT	
(Gross	 Ladungs	 Träger).	
Leverbaar	 in	 twee	 hoog-
tes,	 conform	 automobiel	
industrie	 protocollen	 Galia	
(Frankrijk)	 en	 VDA	 (Duits-
land)	 .	 Etikettering	 conform	
Europese	 afspraak	 “Odet-
te”.	 	 De	 binnenkant	 van	 de	
box	 is	 vlak.	 De	 buitenkant	
heeft	 weinig	 versterkings-
ribben:	de	hoeken	zijn	dub-
belwandig.	 Hierdoor	 wordt	
de	 Klapa	 minder	 snel	 vuil,	
beschadigt	 minder	 snel	 en	
is	hij	belastbaar	tot	4125	kg	
(veiligheidsfactor	1,5).	

Ook in grotere lengtes in ver-
sterkte uitvoering leverbaar.

800	x	600	x	770	mm,	261	ltr.
(744	x	544	x	645	mm	binnenwerks)

1000	x	600	x	700	mm,	263	ltr.
(920	x	520	x	550	mm	binnenwerks)

1200	x	800	x	950	mm,	603	ltr.
(1120	x	720	x	748	mm	binnenwerks)

1200	x	1000	x	975	mm,	822	ltr.
(1120	x	920	x	798	mm	binnenwerks)

art	nr. uitvoering gewicht

34-8677-0 4 poten en staal-
versterkte bodem, 
inwerpkleppen op 
2 lange zijden

25 kg

200-8060-1 Deksel 
800 x 600 mm

art	nr. uitvoering gewicht

34-121010 met 4 poten, 
inwerpkleppen 
op alle zijden

76 kg

40-1210-2-50 Deksel  
1200 x 1000 mm

art	nr. uitvoering gewicht

34-1208-0 2 sleden en 
3poten, inwerp-
klep op alle zij-
den

45 kg

40-1208 Deksel  
1200 x 800 mm

art	nr. uitvoering gewicht

34-1060-0 4 staalverterkte 
poten en staalver-
sterkte bodem, 
inwerpklep op 1 
lange zijde

43 kg

34-1060-
008

Deksel 
1000 x 600 mm
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Geen	holle	ruimtes,	een	mi-
nimum	 aan	 versterkingsrib-
ben,	 geen	 plaatsen	 waar	
ongerechtigheid	achter	kan	
blijven.		Dankzij	de	vormge-
ving	 een	 maximum	 rende-
ment	 (verhouding	 volume/
buitenmaat).	 Opgevouwen	
vormen	 deze	 palletboxen	
een	strak	en	glad	pakket,	er	
blijft	bijvoorbeeld	geen	wa-
ter	op	staan.
Lange	 termijn	 belastbaar	
tot	1000	kg	per	box	en	5000	
kg	 in	 de	 stapel	 (tot	 10.000	
kg	 korte	 termijn	 belasting	
getest).	Hoogtes	aangepast	
aan	optimale	belading	van	
standaard	vrachtwagens	of	
aan	de	normen	van	de	auto-
mobielindustrie.	 Onze	 serie	
Smartbox™	legt	de	 lat	voor	
de	 competitie	 weer	 aan-
zienlijk	hoger!

Bodemuitvoeringen: 2 of 3 sle-
den, geperforeerd of gesloten.

Europallet compatibele Smartboxen.

Opgevouwen perfect stapel-
baar en glad. Ruimtebesparing 
bij 805 mm hoog 3:1, bij 978 
mm  hoog 7:3.

•	 Opvouwbare Smartboxen zijn door elkaar heen te gebruiken met 
vrijwel alle niet opvouwbare palletboxen met dezelfde grondmaat. 

•	 Ook qua levensverwachting zijn ze vergelijkbaar met palletboxen 
uit een stuk.

•	 Beschadigde onderdelen (bijvoorbeeld aanrij schade door hef-
trucks) zijn gemakkelijk, zonder gebruik van gereedschap, te ver-
vangen. 

•	 Genoemde inhoudsmaten zijn netto gemeten, in gestapelde toe-
stand.

Blokpallet compatibele Smartboxen.

Semi-transparante onbreekba-
re etikethouder.

1200	x	800	x	978	mm,	655	ltr.
(1120	x	720	x	803	mm	binnenwerks)

1200	x	800	x	805	mm,	515	ltr.
(1120	x	720	x	630	mm	binnenwerks)

1200	x	1000	x	978	mm,	839	ltr.
(1120x920x803	mm	binnenwerks)

1200	x	1000	x	805	mm,	668	ltr.
(1120x920x630	mm	binnenwerks)

	1200	x	800 805	hoog,	515	ltr. 978	hoog,	655	ltr.

2 sleden 3 sleden 2 sleden 3 sleden

bodem/zijwanden
gesloten

1387C2 1387C3 1389C2 1389C3

40 kg 43 kg 45 kg 48 kg

zijwanden	en	
bodem	geperforeerd

1387F2 1387F3 1389F2 1389F3

38 kg 41 kg 43 kg 46 kg

	1200	x	1000 805	hoog,	668	ltr. 978	hoog,	839	ltr.

2 sleden 3 sleden 2 sleden 3 sleden

bodem/zijwanden
gesloten

1307C2 1307C3 1309C2 1309C3

45,5 kg 48,5 kg 54,5 kg 57,5 kg

zijwanden	en	
bodem	geperforeerd

1307F2 1307F3 1309F2 1309F3

44,5 kg 47,5 kg 53,5 kg 56,5 kg
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Inwerpklep op één of twee lan-
ge zijdes, hoogte alternatief 
280 of 370 mm.

Inwerpklep op één of twee kor-
te zijdes voor de 800 en 1000 
mm brede versies, hoogte 375 
mm.

De deksels van onze Maxi en 
Strong- box serie passen ook 
perfect op de SmartboxTM (Zie 
pagina L66). Eventueel ook af-
sluitbaar, net als op de niet op-
vouwbare bakken.

Grootvolume Smartboxen.

Alle service en accessoires die u van ons kent op het gebied van 
palletboxen uit één stuk, leveren wij ook bij onze Smartbox serie. Wij 
bedrukken ze met uw naam, repareren ze eventueel en houden 
daarvoor onderdelen op voorraad. Verder lassen we uit twee stuks 
één lange palletbox (zie ook pag. L92), bijvoorbeeld voor bumpers 
en TL buizen.

Bijvoorbeeld voor het vervoer van 
oude TL buizen naar de recycling  
vervaardigen we extra lange op-
vouwbare palletboxen, tot wel 
2200 mm binnenwerks. 

Door hun hoge belastbaarheid zijn Smartboxen ook uitstekend in te 
zetten voor opslag en transport van losgestorte onderdelen in de toe-
leverings-industrie.  Er kan eventueel ook met tussenleggers gewerkt 
worden, die in de lege box retour komen. Bij de industriehoogte is 
hierin voorzien.

1200	x	1200	x	978	mm,	1041	ltr.
(1120	x	1120	x	803	mm	binnenwerks)

1200	x	1200	x	805	mm,	821	ltr.
(1120	x	1120	x	630	mm	binnenwerks)

* = eventueel ook verkrijgbaar in 1200x1100 mm, inhoud 645 ltr.

	1200	x	1200 805	hoog,	821	ltr. 											978	hoog,	1041ltr.

2 sleden 3 sleden 2 sleden 3 sleden

bodem/zijwanden
gesloten

1327C2 1327C3 1329C2 1329C3

51 kg 54 kg 60,5 kg 63,5 kg

zijwanden	en	
bodem	geperforeerd

1327F2* 1327F3* 1329F2 1329F3

50 kg 53 kg 59,5 kg 62,5 kg
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Inklappen gaat in een hand-
omdraai. Rekening houden 
met volgorde is niet nodig. 
Handgrepen zijn op ergonomi-
sche hoogte geplaatst.

Uiterst robuuste bakken, o.a. gebruikt in de automobiel- en recycling-
industrie.

In de stapel belastbaar tot boven de 4 ton! Standaard voorzien van 
stalen heftruck aanrijdbeveiliging op de hoeken. Op 3 stalen pal-
letsleden. Bij het opzetten haken de 40 mm dikke zijwanden over  
de volle hoogte in elkaar, kwetsbare kunststof grendels zijn niet 
nodig.

Klassieke Amerikaanse opvouwbare palletboxen, no-nonsense 
design, extreem sterk. Dikkere zijwanden en versterkingsribben 
dankzij productie uit structural foam HDPE. Stalen scharnierpennen, 
stalen versterking van de sleden, stalen aanrijdbeveiligingen op de 
hoeken. Wij leverden er duizenden,  bijvoorbeeld voor distributie van 
ongeadresseerde post of de recycling van sloopauto onderdelen. 

Oplegdeksels uit structural 
foam.

Verhoogstuk 254 mm. Wordt 
bevestigd tussen palletvoet en 
scharnie ren de wanden. Zelf 
niet opvouwbaar.

1200	x	1000	x	860	mm,	690	ltr.
(1120	x	920	x	673	mm	binnenwerks)

1200	x	1000	x	760	mm,	600	ltr.
(1120	x	920	x	572	mm	binnenwerks)

1210	x	1130	x	865	mm,	811	ltr.
(1124	x	1030	x	689	mm	binnenwerks)

1210	x	1130	x	760	mm,	684	ltr.
(1124	x	1048	x	581	mm	binnenwerks)

Bij enige aantallen zijn beide hoogtes ook leverbaar met grondmaat 
816 x 762 mm. Zie rechterfoto.

	1210	x	1130 760 hoog, 684 ltr.            865 hoog, 811 ltr.

2 sleden 3 sleden 2 sleden 3 sleden

bodem/zijwanden
gesloten

732-113 732-113-1K 733-133 733-133-1K

68 kg 68,5 kg 73 kg 73,5 kg

verhoogstuk, voegt 254 mm toe aan de hoogte.   12,5 kg. 845-0

	1200	x	1000 	760	hoog,	600	ltr. 											860	hoog,	690	ltr.

2 sleden 3 sleden 2 sleden 3 sleden

bodem/zijwanden
gesloten

722 722-1K 723 723-1K

64 kg 64,5 kg 68 kg 68,5 kg

art.nr. afmeting

840-700 1229 x 1027 x 54 mm

845-700 1226 x 1149 x 57 mm
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Bij luchtvervoer speelt gewicht de belangrijkste rol. Hier raden wij 
lichte pallets aan van recycle polyethyleen, ofwel "HDPE-R". Geschikt 
door kleinere wanddiktes en een lager gewicht per pallet.

Waarom kunststof pallets?

Richtlijn 15 uit het ISPM (International Standards for Phytosanitary 
Measures) van de FAO (de Food and Agriculture Organization van 
de Verenigde Naties) schrijft voor hoe houten verpakkingen, zoals 
pallets, gesteriliseerd moeten worden om wereldwijde verspreiding 
van plagen en parasieten te voorkomen. (U kunt deze richtlijn down-
loaden op onze site www.engels.eu). Steeds meer landen sluiten zich 
bij deze richtlijn aan, zie onderstaande wereldkaart.

Maar waarom moeilijk doen met methybromide behande-
lingen of verhitting, als u ook gewoon gebruik kunt maken 
van kunststof één- of meerweg exportpallets?

Kunststof exportpallets hebben meer voordelen ten opzichte van 
houten pallets dan alleen ongevoeligheid voor insecten en schim-
mels: 

•	 Ze zijn licht en splinteren niet, dus plezieriger om mee te werken. 
•	 Ze zijn over het algemeen goed te reinigen, een noodzaak bij 

productie conform HACCP richtlijnen. 
•	 Ze stapelen beter en nestbare soorten nemen veel minder plaats 

in. 
•	 Ze kennen geen onderhoud en gaan langer mee. 

We leveren ook een volledig 
programma gecertificeer-
de verzegelingen, zie L102:

HanaLock™

art.nr. omschrijving

HAN01C breeksterkte 1000 kg, 
abs slothuis met spin-
blok 41x ø8,0 mm

De artikelnummers in deze 
folder zijn gemarkeerd met 
PO of PE. Wat is het verschil?

PO is een recycle kuns-
stof, een mix van poly-
ethyleen en polypropy-
leen, gevuld met 20%  
celstof. Dit harde en wat 
zwaardere materiaal leent 
zich uitstekend voor de ver-
vaardiging van export pal-
lets. Dit resulteert in goed-
kope, eenmalig bruikbare 
pallets. Ze worden vaak ge-
bruikt bij container vervoer.

PE staat voor pallets die 
vervaardigd zijn uit recycle 
polyethyleen. Een materiaal 
bedoelt voor de productie 
van pallets. De grondstof 
PE is duurder in aanschaf, 
maar PE is dan ook sterker 
en lichter dan PO. Wij zien 
de pallets uitgevoerd in PE 
kwaliteit dan ook als high-
end export pallets en raden 
deze zeker aan voor meer-
malig gebruik.

PO = Eenmalig gebruik
PE = Meermalig gebruik

Bovenstaande landen onderschrijven de ISPM richtlijn. 
(www.ispm15.com april 2013)
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Standaard Euronorm exportpallet.

Exportpallets zijn nestbaar, voor goedkoop vervoeren en compact 
opslaan. Wilt u ze beladen op elkaar zetten, of gebruiken op rol-
lenbanen? Dan leveren we ze op sleden, die er eenvoudig onder te 
klikken zijn. Voorzien van sleden zijn de HDPE versies van de CPP 210 
en de CPP 790 ook inzetbaar in stellingen, tot een maximale belas-
ting van 500 kilo. 

Isonorm exportpallets, standaard en ultra light.

Traditioneel staan export-
pallets op poten (nestbaar, 
het lichtst). Soms voldoet dit 
niet, bijvoorbeeld bij blok-
stapeling in scheepsruimen 
of containers. 

De CPP 300 pallets kunnen 
worden voorzien van onder-
frames met drie sleden in de 
lengte en rondom voor een 
betere spreiding van de be-
lastbaarheid.

De blokstapel pallet.

*Aantallen in stapels zijn gebaseerd op een transporthoogte van 2,40 m. 

De poten van onze ultra light 
pallets zijn zo afgeschuind  
dat ze passen in gestan-
daardiseerde IATA lucht-
vracht containers (Geldt 
voor CPP 790 en CPP 110).

Palletslede, klemt zich in de 
voeten.

art.nr.
op poten

wordt op 
sleden

met sleden 
'rackable'

CPP 790 CPP 793 in HDPE

CPP 210 CPP 213 in HDPE

CPP 110 CPP 113 nee

CPP 110C CPP 113C nee

CPP 300 CPP 303 in PO* 
in HDPE

1200 x 800 x 130 mm (CPP 790)
1200 x 800 x 140 mm (CPP 210)

1200 x 1000 x 130 mm (CPP 110)
1200 x 1000 x 140 mm (CPP 300)

art.nr. gewicht belastbaarheid (gelijkmatig verdeeld) stuks per 
stapel

vloer/stapel heftruck
CPP 790 PO 5,0 kg 1200 kg 400 kg 60

CPP 790 PE R 4,5 kg 1200 kg 400 kg 60

CPP 210 PO 9,0 kg 2400 kg 600 kg 50

art.nr. gewicht belastbaarheid (gelijkmatig verdeeld) stuks per 
stapel

vloer/stapel heftruck

CPP 110 PO 6,5 kg 1600 kg 400 kg 55

CPP 110 PE R 6,0 kg 1600 kg 400 kg 55

CPP 300 PO 11,0 kg 4000 kg 750 kg 50
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Oersterke export pallets, 
met full perimeter sleden 
en sledenkruis of midden-
slede. Ze worden standaard 
vervaardigd van PO, gege-
vens HDPE op aanvraag.

Supermarkten gebruiken 
het liefst kunststof pallets, 
zoals de display pallets hier-
onder (vaak met kartonnen 
opbouw). Door hun lage 
prijs zijn ze ook geschikt als 
export pallet!

Gesloten dek exportpallets van recycle polypropyleen. De dynami-
sche belastbaarheid is hoger dan die van export pallets met een 
open dek!

1200 x 800 x 134 mm (PAL-1208-LD)
1200 x 1000 x 134 mm (PAL-1210-LD)

Nestbare display pallets, de 
afstand tussen de poten is ge-
schikt voor standaard pomp-
wagens.

Een export pallet met gesloten dek voorkomt het druppelen van de 
goederen door opwarming of condensvorming in de vrachtruimte. 
Het gewicht van de lading is ook beter verdeeld over de pallet.

De CPP 400 serie pallets zijn uitgevoerd op 9 poten en standaard 
leverbaar in PO en PE. De maten van deze pallets zorgen voor een 
optimale benutting van de ruimte in zeecontainers.

*Aantallen in stapels zijn gebaseerd op een transporthoogte van 2,40 m. 

1200 x 1000 x 150 mm
(CPP 306, sleden rondom met sledenkruis)

(CPP 305, sleden rondom met middenslede)

art.nr. afmeting mm

CPP 090 PE 600 x 400 x 140

CPP 190 PO 800 x 600 x 160

art.nr. gewicht st. p. stapel

CPP 305 PO 15,5 kg 15

CPP 306 PO 16,0 kg 15

1100 x 1100 x 140 mm (CPP 400 PO)
1120 x 1120 x 140 mm (CPP 420 PO)
1140 x 1140 x 140 mm (CPP 440 PO)

art.nr. gewicht belastbaarheid (gelijkmatig verdeeld) stuks per 
stapel

vloer/stapel heftruck

PAL-1208-LD 6,0 kg 2400 kg 800 kg 48

PAL-1210-LD 7,6 kg 3000 kg 800 kg 48

art.nr. gewicht belastbaarheid (gelijkmatig verdeeld) stuks per 
stapel

vloer/stapel heftruck

CPP 400 PO 11,5 kg 4000 kg 1500 kg 37

CPP 420 PO 12,0 kg 4000 kg 1500 kg 37

CPP 440 PO 12,5 kg 4000 kg 1500 kg 37
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RECYCLE
POOL

De standaard opstaande ran-
den maken zwaarlast pallets 
perfect stapelbaar en houden 
de goederen op hun plaats.

Zeefdruk.

Markering d.m.v. brandstem-
pel. Simpel en goedkoop.

Vervaardigd van plastic zak-
ken, een mix van LDPE en 
HDPE, homogeen, sterk en 
goed te kleuren. Pallets die 
qua uitstraling en belast-
baarheid gemakkelijk kun-
nen concurreren met pallets 
uit virgin materiaal.

De H1-Recycle is zeer robuust en veilig, zelfs bij hoge belasting. 
De speciale uitvoering met een opstaande antisliprand (11 mm) is 
geschikt voor het transport van RAKO bakken.

Zwaarlast recycle pallet: no-nonsense ontwerp, sterker dan hout.

Pool-pallets zijn vervaardigd uit slagvast PPCop, zonder metaalver-
sterking. Uitermate geschikt voor semi-hygiënische toepassingen en 
voor hoog rotatief gebruik zoals in gesloten of open poolsystemen.

U vindt alle variaties van poolpallets in onze brochure  kernassorti-
ment: www.engels.eu

1200 x 800 x 155 mm 
(ZP-120815 serie)

1200 x 1000 x 160 mm 
(ZP-121015 serie)

art.nr. gewicht belastbaarheid (in kg, gelijkmatig 
verdeeld)

stuks per stapel

vloer/stapel heftruck stelling

ZP-120815 serie 18,0 kg 4000 kg 2000 kg 1000 kg 15

open of gesloten dek, 3, 5 of 6 sleden, grijs of zwart recycle, PPCop

ZP-121015 serie 21,5 kg 5000 kg 2500 kg 1250 kg 15

open of gesloten dek, 3, 5 of 6 sleden, grijs of zwart recycle, PPCop

1200 x 800 x 150 mm
(PAL-1208-S)

1200 x   800 x 160 mm
(FP-H1-R20-9)
1200 x 1000 x 160 mm
(FP-H3-R20-9)

art.nr. gewicht belastbaarheid (in kg, gelijkmatig 
verdeeld)

stuks per stapel

vloer/stapel heftruck stelling

FP-H1-R20-9 16,0 kg 4000 kg 1000 kg - 15

FP-H3-R20-9 19,5 kg 5000 kg 1000 kg - 15

open dek, 3 sleden, PE-R

PAL-1208-S 23,0 kg 5000 kg 1500 kg - 15

gesloten dek, 3 sleden, PE-R
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PALLETS

OPEN DEK

ZwAARLAST
HYGIËNE

De golvende structuur van de 
pallet zorgt voor een optimale 
doorbuigsterkte.

Speciaal ontworpen nokjes 
zorgen voor een strakke en 
veilige sealing.

Zwaarlast: voor ladingen tot 
1000 kg in hoogbouwmagazij-
nen. Vormvast en stijf. Kan zelfs 
in hoogbouwmagazijnen met 
hoge omgevingstemperaturen 
worden ingezet.

De op deze pagina afgebeelde pallets zijn eenvoudig te reinigen. 
De constructie bevat geen ruimtes of ribben waar vocht of vuil in kan 
blijven staan. Vuil en water "slaan" erdoorheen.

Het kiezen van de juiste pallet voor uw bedrijfsomgeving vraagt 
know-how. Wij adviseren u graag.

*Aantallen in stapels zijn gebaseerd op een transporthoogte van 2,40 m. 

art.nr. gewicht belastbaarheid (gelijkmatig verdeeld) stuks per 
stapel

vloer/stapel heftruck stelling

CPP - 878 PO 13,0 kg  8.000 kg 2500 kg  500 kg 16

CPP - 878 PE R 11,5 kg  8.000 kg 2500 kg  500 kg 16

CPP - 888 PO 21,0 kg 14.000 kg 3500 kg 1000 kg 15

CPP - 888 PE R 18,0 kg 14.000 kg 3500 kg 1000 kg 15

art.nr. gewicht belastbaarheid (gelijkmatig verdeeld) stuks per 
stapel

vloer/stapel heftruck stelling

CPP - 873 PO 14,0 kg  8.000 kg 2500 kg 600 kg 16

CPP - 873 PE R 12,5 kg  8.000 kg 2500 kg 600 kg 16

CPP - 875 PO 21,0 kg 14.000 kg 3500 kg 1000 kg 16

CPP - 875 PE R 18,0 kg 14.000 kg 3500 kg 1000 kg 16

CPP - 881 PO 23,5 kg 14.000 kg 3500 kg 1000 kg 15

CPP - 881 PE R 20,5 kg 14.000 kg 3500 kg 1000 kg 15

1200 x 800 x 150 mm (CPP 878) 
1200 x 800 x 160 mm (CPP 888)

1200 x 1000 x 150 mm (CPP 873) 
1200 x 1000 x 160 mm (CPP 875)
1200 x 1000 x 160 mm (CPP 881) 
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PALLETS

ZwAARLAST
HYGIËNE
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Maatwerk hygiëne pallet.

Door spiegellassen van 
panelen en het daarna 
eronder bevestigen van 
kunststof poten of balken 
kunnen wij iedere maat 
pallet maken, tot wel 2000 x 
2000 mm!

Onze H-serie pallets hebben 
de volgende eigenschap-
pen: 

•	 Lange levensduur.
•	 Eenvoudig te reinigen.
•	 Ideaal voor opslag in de 

stelling en rollerbanen.
•	 Ideaal voor de opslag 

van eurobakken.
•	 Bruikbaar van -40C° tot 

+70C°.

Pallets in combinatie met euro-
vleeskratten op rollerbanen.

Standaard met middenkruis voor een exacte en solide positionering 
van de E kratten. Voor gebruik buiten de poolsystemen is de H1 pal-
let ook verkrijgbaar zonder middenkruis. 

Hygiëne pallets, door sandwich constructies erg sterk voor hun ge-
wicht. Grijs en zwart (recycle HDPE) uit vooorraad. De kleuren blauw, 
wit en beige zijn op aanvraag verkrijgbaar.

*Aantallen in stapels zijn gebaseerd op een transporthoogte van 2,40 m. 

1200 x   800 x 155 mm (P1208)
1200 x 1000 x 160 mm (P1210)

art.nr. gewicht belastbaarheid (in kg, gelijkmatig 
verdeeld)

stuks per stapel

vloer/stapel heftruck stelling

FP-H1-RS19-7 18,0 kg 5000 kg 1250 kg 1000 kg 15

FP-H2-RS19-7  9,0 kg 2000 kg  500 kg - 15

FP-H3-RS19-7 22,0 kg 5000 kg 1250 kg 850 kg 15

art.nr. gewicht belastbaarheid (in kg, gelijkmatig 
verdeeld)

stuks per stapel

vloer/stapel heftruck stelling

P1208-3.700
18,0 kg 4000 kg 2000 kg 1000 kg

15

P1208-3R 15

gesloten dek, 3 sleden, grijs of zwart recycle, HDPE of PE-R

P1210-4.700
23,0 kg 5000 kg 2500 kg 1250 kg

15

P1210-4R 15

gesloten dek, 5 sleden,  grijs of zwart recycle, HDPE of PE-R

P1210-3.700
23,0 kg 5000 kg 2500 kg 1250 kg

15

P1210-3R 15

gesloten dek, 3 sleden,  grijs of zwart recycle, HDPE of PE-R

1200 x  800 x 160 mm (H1)
 800 x  600 x 160 mm (H2)
1200 x 1000 x 160 mm (H3)
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1200 x 800 x 160 mm

Optie: omlopende veiligheids-
rand, onderbroken.

Standaard opties voor onze 
Smartpallet.

Smartpallets, ontworpen voor onder andere de automotive industrie, 
naar keuze staalversterkt en/of anti slip.

De lat wordt steeds hoger gelegd. Pallets moeten steeds sterker 
zijn en toch ook weer lichter. Dezelfde pallet moet leverbaar zijn in 
recycle en virgin plastic, maar evengoed in electrisch geleidende, 
dus antistatische kunststof, voor de automotive en electronische 
industrie. Ons antwoord: de smartpallet. Als basisvariant licht en dus 
goedkoop te produceren, dankzij standaard extra's in staat alle vra-
gen uit de markt te beantwoorden!

Ook een optie: Door de frontpanelen van palletboxen weg te frezen, 
ontstaan kunststof pallets met opstaande randen.

Optie: glad dek , onderbroken.

Optie: gelaste stroken van 
EPDM, een stroeve kunststof. 
Functioneren als “anti-slip 
strips”.

Optie:  staalversterking, voor 
verbetering van de ”rackabi-
lity” ofwel de belastbaarheid 
in stellingen. Alleen in combi-
natie met anti-slip strips. 

 
INDUSTRIE

PALLETS

HIGHTECH
SMARTPALLET

art.nr. gewicht belastbaarheid (in kg, gelijkmatig 
verdeeld)

omschrijving

vloer/stapel heftruck stelling

3 3 - 12 0 8 S -
630-00 

14 kg 6000 kg 1500 kg 500 kg zonder rand, dek 
met 2 sleuven

3 3 - 12 0 8 S -
830-00 

16 kg 6000 kg 1500 kg 500 kg met opstaande 
rand, dek met 2 
sleuven

3 3 - 12 0 8 S -
630-01 

19 kg 7500 kg 1500 kg 1250 kg zonder rand, dek 
gesloten staalver-
sterkt

3 3 - 12 0 8 S -
830-01 

19 kg 7500 kg 1500 kg 1250 kg met opstaande 
rand, dek geslo-
ten, staalversterkt
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PALLETS

VERZEND
EENHEDEN

verzendeenheid 1200 x 1000 mm

verzendeenheid 1200 x 1000 mm

Glijdend verstelbare sjorbanden houden alles tussen pallet en top-
cap op zijn plaats. Normaal gesproken zijn 2 sjorbanden voldoende.  
Hier afgebeeld: versie met heavy duty topcap.

Geschikt voor vervoer van euronorm bakken en productdragers,  
5 stapels van 600x400 mm of 10 stapels van 400x300 mm. De  
sjorbanden zijn glijdend aan de pallet bevestigd. De heavy duty 
topcap is zo ontworpen dat alle bekende merken pallets en pallet-
boxen erop stapelen. Bij de light uitvoering stapelt alleen het eigen 
type pallet erop.

Vacuümgevormde “light” ver-
sie topcap.

Voor iedere bak en elk ge-
wicht leveren wij een passend 
type productdrager.

Gebruiksvriendelijker: de sjorbanden die het deksel op zijn plaats hou-
den, zijn oprolbaar. Gemakkelijk in het gebruik, geen losse eindjes.

Band in de topcap klikken, uit-
trekken, zichzelf op laten rol-
len en vast! Om de topcap af 
te nemen, de knop indrukken.

Net als een veiligheidsgordel 
rolt de sjorband zich vanuit de 
palletvoet uit. 

 
PALLETS

VERZEND
EENHEDEN

art.nr. verzendeenheid

P1210-4 TOP-A 1200 x 1000 mm nominaal (1220 x 1020 mm) pallet, topcap en 2 automa-
tisch straktrekkende banden compleet

art.nr. verzendeenheid

P1210-3 TOP 1200 x 1000 mm nominaal (1235 x 1035 mm) pallet, topcap en 4 genie-
te banden compleet

P1210-3 TOP-2 1200 x 1000 mm nominaal (1235 x 1035 mm) pallet, topcap en 2 genie-
te banden compleet

P1210-3 TOP-2 LD 1200 x 1000 mm nominaal (1220 x 1020 mm) pallet, light topcap en 2 
geniete banden compleet
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Extra grote verzendeenheden 
zijn ook mogelijk. Deze pallet 
is verlengd tot 240 mm. 

Pallets met opzetwanden 
vormen een logistiek in-
teressant alternatief voor 
palletboxen. Hun belast-
baarheid is stukken lager 
(scheelt zo’n 80%), maar 
opgevouwen nemen ze veel 
minder plaats in, hebben  
ruimere binnenmaten en zijn 
een stuk goedkoper dan op-
vouwbare palletboxen met 
deksels.

Deze meermalige transportverpakkingen bestaan uit sterke, nest-
bare, extreem lichte, holle kunststof pallets (productie via “twin-sheet 
vacuümvormen). De pallets zijn voorzien van een groef waarin 
kunststof kanaalplaat opzetranden worden gezet. Hierop passen 
weer dubbelwandige kunststof deksels. De complete transportver-
pakking is verzegelbaar. (Minimale afname is afhankelijk van afme-
ting en uitvoering).

Meermalige transportverpak-
kingen bestaande uit lichte, 
holle kunststof pallets, kunst-
stof kanaalplaat opzetranden 
en kunststof deksels.

De hoogte van de kanaalplaat 
opzetwanden is in principe 
naar keuze. 

De deksels kunnen vergrendeld worden aan de opzetwanden zodat 
een stabiele verpakkingseenheid ontstaat.

treksluiting, 
deksel

treksluiting, 
pallet

buitenmaat* binnenmaat inhoud gewicht belastbaarheid

statisch dyna-
misch

800x600x800 mm 728x522x590 mm 224 ltr. 6,5 kg 1000 kg 500 kg

1000x600x800 mm 922x525x585 mm 283 ltr. 8,2 kg 1000 kg 500 kg

1200x800x995 mm 1130x720x772 mm 628 ltr. 12,9 kg 1500 kg 500 kg

1200x1000x995 mm 1116x920x757 mm 777 ltr. 17,9 kg 1400 kg 500 kg

1500x1200x1495 mm 1430x1130x1297 mm 2096 ltr. 26,3 kg 1250 kg 350 kg

1600x1200x1495 mm 1530x1130x1290 mm 2230 ltr. 28,1 kg 1250 kg 350 kg

*bovenstaande hoogtes zijn de standaard, hoogte in principe naar keuze.

De kanaalplaat opzetwanden worden vastgezet door grendels aan 
de kunststof pallets. 

 
PALLETS

MET
KANAALPLAAT

OPZETwANDEN



Hulpdiensten

BrancHe-
specifiek

maatwerk

Defensie

automotive
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Toen in 1989 de Bescher-
ming Burgerbevolking opge-
heven werd, namen de regi-
onale brandweerkorpsen de 
rampenbestrijding over. Het 
materieel werd grondig ver-
nieuwd, gekozen werd voor 
haakarmbakken, ingericht 
per soort calamiteit, identiek 
per regionaal korps. Red-
dingsmateriaal werd zoveel 
mogelijk in bakken verpakt, 
gestapeld in rolcontainers. 
Engels verwierf de order 
voor deze bakken en hun 
interieurs. Hierdoor werd 
de RAKO bak de standaard 
voor de Nederlandse brand-
weer. Dankzij het winnen van 
een vergelijkbare tender in 
Lyon in 2006, is onze RAKO 
bak ook begonnen aan een 
opmars in Frankrijk. 

Een kwaliteitsbak als onze RAKO is geschikt voor de meest zware klus-
sen, zoals het transporteren van persluchtflessen.

Vroeger moesten we onze bakken vaak aanpassen aan de ruimte 
in de wagens (denk aan smaller maken door er een stuk af te fre-
zen, of twee bakken aan elkaar lassen voor de goede lengte). De 
fabrikanten passen hun wagens tegenwoordig aan, waardoor dit 
niet meer nodig is. Wel verzorgen we nog vaak sterke valgrepen, 
vakverdelingen, etikethouders, versterkte deksels, hang- en sluitwerk 
en ga zo maar door.

BranDweer
 en rampen-
BestriJDinG

RAKO bakken met verband-
stoffen in een medische haak-
armbak 

Het “haakarm calamiteiten container concept” wordt ook toe-
gepast voor ondersteuning bij rampen in het buitenland. Er 
gaan altijd wel wat RAKO bakken mee. 

Bij iedere calamiteit laadt de 
vrachtwagen een passende 
haakarmbak
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Inhoud reddingscontainer voor vervoer per vliegtuig. Zowel de tassen 
als de bakken worden voorzien van een verzegeling.

Aangezien reddingsoperaties niet altijd ver vantevoren gepland kun-
nen worden, moet het materiaal te allen tijde gereed staan. Door 
het aanbrengen van een staartverzegeling na het vullen van een 
de materiaalkoffer of interventiekit, kan in één oogopslag worden 
waargenomen of deze compleet is. Dit kan van levensbelang zijn!

Een echte special voor de 
brandweer is onze pers-
luchtcilinder bak. Door twee 
bakken met grondmaat 
600x400 mm op elkaar te 
bevestigen, de bo-venste 
met gaten in de bodem met 
de diameter van een pers-
luchtfles, de onderste met 
een vakverdeling, maken 
we een persluchtflessenbak, 
sterk, en passend op andere 
standaard RAKO bakken 

Veel korpsen hebben een uniforme inrichting van hun wagens waar-
door het personeel van ieder korps blind de benodigde spullen in 
een container van een ander korps kan vinden. Stress is onvermijde-
lijk bij rampenbestrijding. Maar naar de nodige gereedschappen 
zoeken, is verspilde energie. 

Door het aanbrengen van 
een staartverzegeling (art. 
nr.  LL01, pagina L99) na het 
vullen is in één oogopslag 
zichtbaar of de bak com-
pleet is.

BranDweer
 en rampen-
BestriJDinG

art. nr. hoogte b e s te m d 
voor 

38-209H633-
FL5

633 mm 5 flessen 
Ø 165 mm

38-209H844-
FL5

844 mm 5 flessen 
Ø 175 mm

38-209H633-
FL6B

633 mm 6 flessen 
Ø 150 mm

38-209H633-
FL6

633 mm 6 flessen 
Ø 162 mm

Engels voorziet de bak van een opdruk, label of etiket zodat de con-
centratie bij het verrichten van de taak blijft. En daar gaat het om.
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pOLitie en
JUstitie

Standaard RAKO koffers

RAKO bakken en koffers lenen zich uitstekend voor het opber-
gen en meenemen van een grote variëteit aan spullen: ze zijn 
erg sterk, modulair stapelbaar en indien gewenst afsluitbaar. 
Ook zijn ze in kofferuitvoering leverbaar, “standaard” en “hea-
vy duty”.

Alles past in RAKO bakken, zoals u in bovenstaande foto ziet. 

Vaak, als politie of hulpdien-
sten in het nieuws komen, 
zijn onze bakken ook te zien. 
Of het nu gaat om een trans-
portverpakking van bewijs-
stukken, of kratten met hulp-
materiaal, we zijn er altijd 
een beetje trots op wanneer 
we ze tegenkomen in de 
pers.

Bij een ongeluk met gevaarlij-
ke stoffen, RAKO bak met hulp-
materiaal.

Bewijsstukken afgevoerd in 
een RAKO bak.

RAKO bakken met gereed-
schap voor forensisch onder-
zoek. 

Zie voor meer info pagina L48 (of raadpleeg het internet: www.
engels.eu).

Een politiewagen heeft meer bij zich dan de meeste mensen besef-
fen: pilons en linten om een de plaats van een ongeluk af te zetten, 
een camera om het zaken vast te leggen, zaklantaarns, eerste hulp 
dekens, verbandmateriaal. En vaak ook een teddybeer om kinderen 
na een ongeluk te troosten! 
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pOLitie en
JUstitie

Echte specials voor de poli-
tie hebben we eigenlijk niet. 
Wel leveren we voor ons re-
delijk standaard bakken en 
containers die binnen Politie 
en Justitie hun eigen toepas-
sing hebben gevonden. Zie 
hieronder.

Bak met vakverdeling gebruikt 
bij de training van politiehon-
den voor opslag van geurmon-
sters.

Bewijsmateriaal archief.
RAKO bakken zijn verzegel-
baar en daarom geschikt als 
opslagbak én als verzendeen-
heid. 

Mobiele werkplaats KLPD met RAKO bakkenmagazijn en rode indus-
triekwaliteit afvalbak. 

Ook bij milieuzorg binnen politie en marechaussee is Engels al heel 
lang betrokken. Hier de officiële overhandiging van de eerste papier-
korf voor het bedrijfsinterne milieuplan van de marechaussee, mid-
den 90er jaren.

RAKO bakken worden door hun strakke vormgeving en vele acces-
soires (zelfklevende houders, zelfklevend magnetische vlakken, 
barcode stickers met notitieveld, verzegelingen, verzegelingen met 
barcode en embleem) minstens even vaak voor opslag-, als voor 
transport doeleinden gekozen. Zie hieronder!

Aluminium draagrails maken 
onze koffers geschikt voor A4 
hangmappen.

Blokschuimplaten, perforatie 
20x20 mm. Door het losscheuren 
van blokjes, maakt u uw eigen 
interieur.

Afvalscheidingsmodule “rest-
afval en confidentieel papier” 
waarbij de papierunit optio-
neel afsluitbaar is.
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Defensie

Sinds 1983 levert Engels de 
Nederlandse strijdkrachten 
opslag en transportbakken, 
meestal aangepast aan 
specifiek militair gebruik. Nu 
staat onze expertise ook in 
dienst van de strijdkrachten 
van Portugal en Frankrijk. 

Al in 1983 ontwierpen we bij-
voorbeeld transportbakken 
voor reserve onderdelen met 
schuimrubber bodems en 
sjorbanden, zodat er geen 
vulmiddelen nodig waren 
die bij uitpakken zwerfafval 
zouden veroorzaken.

De belangrijkste activiteit naast de operationele taken binnen 
Defensie bestaat uit logistiek. De uitvoering van taken vindt zelden 
plaats waar personeel en middelen al aanwezig zijn. Alles wat voor 
een actie noodzakelijk is, van verbandmiddelen tot munitie, staat 
opgeslagen en wordt vervoerd naar de plaats van inzet. 

Sjorbanden in plaats van kunst-
stof snippers. NSN (Nato Stock 
Number) 8115-17-100-3284.

Ook de nu in heel Europa ge-
bruikelijke akkubakken ont-
stonden in samenwerking 
met Defensie. Zuurbesten-
digheid tijdens opslag was 
de eis, akku’s eruit krijgen 
zonder zware fysieke arbeid 
kwam er later bij. Sleden 
maakten mechanisch kie-
pen mogelijk. 

Zeker verbandmiddelen, pijnstillers en dergelijke dienen veilig, verze-
geld en spat- en druipwaterdicht vervoerd en opgeslagen te worden.

De eerstelijns verbandkist is onderverdeeld met lades voor verschil-
lende type verbanden en is bovendien sterk genoeg om op te zitten.

Samen met de luchtmacht (voor de luchtmobiele brigade) werd 
deze eerstelijns verbandkist ontworpen.

•	 lades, zodat je overal snel bij kunt, met flexibele vakverdeling 
voor orde

•	 met sleutel afsluitbare frontklep, wegens aanwezige opiaten voor 
verdoven

•	 druipwaterdicht, met grepen om door twee man gedragen te 
worden

•	 je kunt erop zitten als je geholpen wordt

Zuurbestendig vervoeren met 
accu palletbox: NSN 3990-17-
101-8860. Ook met deksel: NSN 
3990-17-101-8861. Zie L108.
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Defensie

De pallets en deksels nesten in elkaar en de opzetranden worden 
in de resterende palletbox verpakt. (vier opgevouwen verpakkingen 
nemen de plaats in van een gevulde). Meer informatie op L130.

Wanneer vervoer door de lucht plaatsvindt, is gewicht extra belang-
rijk. Deze meermalig bruikbare verpakking van 1200x1000 mm lever-
den we aan defensie Nederland in drie hoogtes voor het terugver-
voer van hun materiaal uit Uruzgan. Eerder door ons geleverde niet 
opvouwbare bakken bleken voor lucht transport te zwaar. 

Niet altijd gaat het om projecten met duizenden bakken. Ook één 
bak kan in noodsituaties het verschil maken. Hier een RAKO bak in 
gebruik bij een blusvoertuig van de luchtmacht.

Wiel-containers in vele soorten  
en maten, waaronder de MGB 
660: NSN 7240-17-110-9262.

Onderzetwagens 800x600 mm 
NSN 3510-17-109-2238 (L96).

25 jaar ervaring drukt zich uit 
in vele tientallen natostock-
nummers, toegewezen aan 
onze producten. Hieronder 
een kleine bloemlezing:

NSN 3990-12-325-5377
NSN 3990-12-325-5378
NSN 3990-17-916-2253
NSN 3990-12-325-5379
NSN 3990-12-325-5381
NSN 3990-12-314-6047
NSN 3510-17-109-2238

Ons volledige assortiment 
RAKO bakken (L43) is opgeno-
men in de NATO nummering: 



L138

 
aUtOmOtive

interieUrs

Pallets met kanaalplaat opzet-
wanden en deksels in combi-
natie met een schuiminterieur 
om automotive onderdelen op 
hun plaats te houden.

Een volledig uit staal vervaar-
digde productdrager voor een 
onderdeel van een landbouw 
voertuig. De productdrager 
is passend gemaakt voor ge-
bruik in combinatie met een 
Smartbox.

Smartbox gebruikt voor "insteps". Speciaal aan deze smartbox is het 
volledig uitneembare voorfront voor eenvoudige handling van de in-
steps. De insteps worden op hun plaatst gehouden door op maat 
gemaakte interieurs van EPP schuim.

Schuiminterieurs maken 
d.m.v. stansen is goedkoop 
en snel, maar vraagt een 
éénmalige investering in 
een stansmes. Een alterna-
tief is waterstraal snijden: 
al vanaf enkele stuks verzor-
gen wij maatwerk, uitgaan-
de van door u ter beschik-
king gestelde tekeningen 
of, nog gemakkelijker, het te 
verpakken product.

Vanuit een actieve samenwerking met de klant formuleert onze 
verkoop afdeling een afgebakende vraag met vereisten waaraan 
het product moet voldoen. Hierna gaat de afdeling productontwik-
keling werken aan het ontwerp. Meedenken en het leveren van 
praktische, duurzame en kosteneffectieve producten zijn hierbij uit-
gangspunt. Wij kunnen putten uit meer dan 30 jaar materiaalkennis 
en ervaring in het leveren van klantspecifieke producten. 

Maatwerk interieur van PE schuim, voor spoilerverlengers. Het geheel 
past precies in een Smartbox van 1200 x 800 mm. 



L139

Pallet met gemonteerde posi-
tioneringsstrips en vacuümge-
vormde productdragers voor 
ABS units.

Hier is kanaalplaat ingezet als 
interieur om vakverdelingen te 
creëren. Licht, makkelijk en al 
bij kleine series interessant om 
te maken. 

 
aUtOmOtive

interieUrs

Vacuümvormen is een me-
thode om uit een plaat 
kunststof een product te 
maken, zoals een product-
drager. Deze kan precies op 
maat worden gemaakt. Va-
cuümvormen loont meestal 
al bij series vanaf 250 stuks.

Een bak dient samen met een vacuümgevormde productdrager 
als verpakkingseenheid. Voor deze klant zijn interieurs gemaakt van 
schuim, kanaalplaat, vacuümvormen en/of combinaties daarvan. 

Vacuümgevormde productdragers in combinatie met RAKO bakken, 
deze worden ingezet als meermalige verpakkingen van versnellings-
bak onderdelen en tandwielen. 

DC-MLT bak in combinatie met 
bevestigd textielinterieur voor 
vervoer van spoilers.

Voor onderstaand project zijn de interieurs zo ontworpen dat ze 
maximaal inzetbaar zijn. 14 verschillende spuitgegoten automotive 
producten kunnen ondergebracht worden in 10 verschillende interi-
eurs en 8 bijbehorende bakken. Oorspronkelijk omvatte het project 
21.400 bakken met interieurs en 1200 pallets met afdekplaten. In een 
later stadium is het aantal interieurs nog verder uitgebreid. 

Interieurs zijn om twee redenen belangrijk voor de automo-
bielindustrie: 
•	ze beschermen de inhoud tijdens opslag en transport

•	ze standaardiseren en ordenen het aanleveren van de producten, 

waardoor automatische manipulatie mogelijk is.

Wij leveren maatwerk interieurs van verschillende materialen en 
gebruiken diverse productiemethoden. Elk materiaal heeft zijn eigen 
voor- en nadelen. Per vraagstuk wordt gekeken welke materialen 
het beste ingezet kunnen worden. Om een complete verpakking te 
creëren worden de interieurs vaak gebruikt in combinatie met onze 
bakken en palletboxen vermeld op voorgaande pagina's. 
Ook leverbaar in ESD veilig materiaal. 
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De Engels Group levert een uitgebreid assortiment van produc-
ten 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, geproduceerd en samengesteld maatwerk.  

Aanvullend produceren wij verschillende typen stalen afvalcontai-
ners, met name persen, gericht op intelligente inzameling van afval. 
Dankzij zelf ontwikkelde software en elektronica voor container-          
management is onze groep klaar voor de moderne afvalinzameling.

www.engels.eu

België
Engels Logistics NV

Industriezone 
Ravenshout 8212
Schemkensstraat 15
B-3583 PAAL-BERINGEN

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

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
Shop: shopnl.engels.eu

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.   
(zie: www.engelsgroup.com)

Het onderhouden van een      
warme relatie met onze klanten 
en het creëren van een familiare 
werkomgeving voor ons perso-
neel zijn de leidende “zachte” 
waarden binnen Engels. Deze 
verplichten ons betrouwbaar 
te zijn, verassend uit de hoek te 
komen en het beste te bieden 
in plaats van “me too” produc-
ten. De relatie met onze klanten, 
leveranciers en personeel is ons 
echte kapitaal.

Engels Group NV

INDUSTRIE

AFVALSCHEIDING

OPSLAG LEKPREVENTIE

MAATWERK

FOOD HANDLING

Lokaal gevestigd in Nederland, 
België, Frankrijk, Duitsland en 
Portugal.

Engels Group heeft een duidelijke focus op kwaliteit. 
Alle betrokken afdelingen werken in de dagelijkse 
praktijk met een kwaliteit waarborging systeem. Engels 
Logistiek BV is ISO 9001:2008 gecertificeerd door TÜV.


