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Al onze vestigingen beschikken 
over een showroom, waar u 
met eigen ogen de producten 
kunt zien en de kwaliteit kunt 
beoordelen.

ENGELS
GROUP

MISSION
STATEMENT

Engels Manutention et Environnement SARL

Engels Logistiek BV 

Engels Logistics NV 

Engels Logística e Ambiente, Lda

Engels Behältertechnik GmbH

De Engels Group levert pro-
ducten in dienst van logistiek 
en een beter milieu, met een 
sterke nadruk op duurzaam-
heid. We willen onze groei 
naar een Europese toppositie 
in stand houden door een pro-
fessionele partner te zijn voor 
zowel onze klanten als leveran-
ciers. Dit door: 

Kwaliteit van onze producten, 
advies en service

Creativiteit van de door ons 
voorgestelde oplossingen

Duidelijkheid en toegankelijk-
heid van onze communicatie

Volledigheid van ons leverings- 
programma 

Ons assortiment geeft ant-
woord op alle vragen naar 
magazijn- en transportbakken, 
meermalige verpakkingen, 
pallets en palletboxen, lekbak-
ken, transportbakken gecertifi-
ceerd voor vervoer van gevaar- 
lijke stoffen en afvalbakken 
uit kunststof of staal. Dit wordt 
ondersteund door onze elektro- 
nica, software en service voor 
afvalinzameling en logistiek.

Showroom Eindhoven
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ENGELS
GROUP

INTERESSANTE
PROJECTEN

Groente opslagbak speciaal voor gebruik in gekoelde, automatische 
magazijnen. Levensmiddelenecht, met massieve, extra dikke bodem, 
bestand tegen continu lopende  banden. Onze klant Vezet levert alle 
kant en klaar groenten aan Albert Heijn.

Voor Royal Smilde, een full service voedingsproducent met klanten 
en consumenten in meer dan 60 landen, heeft Engels 10.000 kratten 
mogen leveren. Belangrijk was dat de kratten op meerdere plaatsen 
in het productieproces konden worden ingezet zoals bij de kratten-
wasser en aardappel kook. Door de versterkte geperforeerde bodem 
heeft de krat een hoge belastbaarheid en een goede ventilatie. 

Draaistapelbakken voor distributie en orderpicken, geleverd aan 
groothandel Horeca Van Zon. De buitenmaten van de bak zijn 
375x325x225 mm geworden, waardoor er precies vier bakken op de 
bodem van een rolcontainer passen. Geheel passend in de huisstijl, 
is er gekozen voor een oranje kleur en op de lange zijde een reliëf 
print van hun slogan.

Het Engels assortiment omvat 
veel verschillende producten, 
van standaard tot maatwerk, 
zodat er altijd een branche- 
specifieke oplossing bestaat 
op  het gebied van logistiek en 
milieu. In deze folder tonen wij 
ons assortiment gericht op de 
voedingsindustrie. 

Engels kunststof producten 
vindt u terug in de gehele ke-
ten, bij het oogsten, (intern en 
extern) vervoeren, verwerken, 
opslaan en zelfs (na gebruik) 
afvoeren van de voedingsmid-
delen.

Kunststof opslag- en transport-
middelen lenen zich bij uitstek 
voor de voedingsmiddelen 
industrie. Kunststof is glad en 
uiterst hygiënisch en daardoor 
eenvoudig en grondig te reini-
gen. Kunststof is vormvast, ook 
bij hoge temperaturen of in 
vriesruimtes. Euronorm kunst-
stof bakken zijn eenvoudig sta-
pelbaar en te palletiseren. 

Op zoek naar een maatwerk-
oplossing? Engels is specialist 
op het gebied van maatwerk 
en wij denken graag mee met 
de klant. Zo heeft u altijd een 
product dat precies binnen uw 
productie, magazijn of trans-
port past.

In het verleden hebben wij al 
heel wat mooie producten mo-
gen ontwerpen. Op deze pagi-
na tonen we graag een aantal 
voorbeelden. 

Wij kunnen altijd een up-to-
date certificaat afleveren voor 
onze foodgrade producten.



4 Prijzen en voorraadaantallen staan vermeld op onze website www.engels.eu

Kunststof stapelbare groente- en fruitkrat bestemd voor het transport, 
export en opslag van landbouwproducten.

art.nr. afmetingen inhoud omschrijving

SBE-64100-120X-6 600x400x100 mm 18 ltr. open handgrepen korte zijden

SBE-64150-120X-6 600x400x150 mm 28 ltr. open handgrepen korte zijden

SBE-64200-120X-6 600x400x200 mm 39 ltr. open handgrepen korte zijden

SBE-64230-120X-6 600x400x230 mm 45 ltr. open handgrepen korte zijden

FOOD EN  
FOODPROCESSING

STAPELBARE  
BAKKEN

Normbox bakken zijn vervaar-
digd van food grade kunststof, 
dus toegestaan voor 
direct contact met 
voedingsmiddelen.

Normbox bakken in gebruik bij 
slagerij La Boucherie.

art.nr. omschrijving
afmeting, inhoud, grepen

EN-2112-1-7 200x150x117 mm, 2 l, dicht

EN-3212-1-7* 300x200x120 mm, 5 l, dicht

EN-3222-1-7* 300x200x220 mm, 9 l, dicht

EN-4306-1-7 400x300x60 mm, 6 l, dicht

EN-4312-1-7 400x300x120 mm, 10 l, dicht

EN-4317-1-7 400x300x170 mm, 15 l, dicht

EN-4322-1-7* 400x300x220 mm, 20 l, dicht

EN-4327-1-7 400x300x270 mm, 25 l, dicht

EN-4332-1-7* 400x300x325 mm, 30 l, dicht

Normbox Food Grade bakken zijn zeer goed toepasbaar in automa-
tische magazijnen. Door de gladde bodem zijn ze zeer geschikt voor 
toepassingen op rollerbanen. 

Normbox stapelbare bakken hebben diverse uitvoeringen zoals 
open- of dichte handgrepen en diverse bodems en zijwanden. Dit 
maakt de Normbox tot de perfecte bak voor iedere situatie. Veel 
maten Normbox kunststof bakken zijn naast het standaard grijs ook 
in de kleuren rood, blauw en donkergrijs op voorraad te verkrijgen.

art.nr. omschrijving
afmeting, inhoud, grepen

EN-6407-1-7 600x400x75 mm, 14 l, dicht

EN-6412-1-7 600x400x120 mm, 20 l, dicht

EN-6417-1-7 600x400x170 mm, 30 l, dicht

EN-6422-1-7* 600x400x220 mm, 40 l, dicht

EN-6422-2-7* 600x400x220 mm, 40 l, open

EN-6428-1-7 600x400x278 mm, 53 l, dicht

EN-6428-2-7 600x400x278 mm, 53 l, open

EN-6432-1-7* 600x400x325 mm, 60 l, dicht

EN-6432-2-7* 600x400x325 mm, 60 l, open

EN-6442-1-7 600x400x425 mm, 90 l, dicht

EN-8612-1-7 800x600x120 mm, 45 l, dicht

EN-8622-1-7 800x600x220 mm, 90 l, dicht

EN-8632-1-7 800x600x325 mm, 134 l, dicht

EN-8642-1-7 800x600x425 mm, 175 l, dicht

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed
Leverbaar na overleg. 

Standaard met gladde bodem.

Rasterbodem met sleufwanden. 
Alleen bij projectleveringen. 

Volop accessoires voor de 
       serie, bijvoorbeeld 
etiketveren. 

Niet helemaal wat u zoekt? Wij 
hebben ook allerlei accessoires 
voor de Normbox in ons 
assortiment en verschillende 
maatwerk mogelijkheden. Onze geperforeerde groente- en fruitkratten, gemaakt van HDPE, zijn 

extra sterk en diepvriesbestendig.
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FOOD EN  
FOODPROCESSING

RUIMTE 
BESPARENDE  

BAKKEN

Onderstaande robuuste klap-
kratten zorgen ingeklapt en 
opgestapeld voor een volume 
reductie van maar liefst 70%. 

Draai-stapelbakken zijn praktisch in gebruik 
bij o.a. het orderpickproces en in het ver-
voer van diverse goederen. Uitermate geschikt 
voor automatische transportsystemen door de 
gladde (en evt. versterkte) bodems.

Rechtwandige draai-stapelbakken zijn speciaal ontworpen voor 
de voedingsmiddelenindustrie. Deze bakken worden onder andere 
gebruikt voor opslag en transport van fruit, groenten, vlees, gevo-
gelte en bakkerijproducten. Elk formaat is verkrijgbaar met een 
gesloten of een geperforeerde bodem. 

600 x 400 x 90 mm, 17 ltr.
(558 x 359 x 80 mm binnenwerks)

art.nr. omschrijving

DSE-6490-1306-7 wanden en bodem
geperforeerd

600 x 400 x 140 mm, 28 ltr.
(558 x 359 x 130 mm binnenwerks)

art.nr. omschrijving

DSE-64140-
3306-7

wanden geperforeerd, 
bodem gesloten

600 x 400 x 190 mm, 38 ltr.
(558 x 359 x 180 mm binnenwerks)

art.nr. omschrijving

DSE-64190-1306-7 wanden en bodem
geperforeerd

600 x 400 x 240 mmm, 48 ltr. 
(558 x 359 x 230 mm binnenwerks)

art.nr. omschrijving

DSE-64240-
3306-7

wanden geperforeerd, 
bodem gesloten

600 x 400 mm
(605 x 405 binnenwerks)
belastbaar tot 200 kg

art.nr. omschrijving

TR-614116-101S-5 onderzetwagen

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

Legenda

art.nr. belastbaarheid

VBE-64150-131P-7 maximaal 15 kg

600 x 400 x 150 mm, 31 ltr.
(576 x 376 x 141 mm binnenwerks)
hoogte gevouwen: 27,7 mm

art.nr. belastbaarheid

VBE-64185-131P-7 maximaal 18 kg

art.nr. belastbaarheid

VBE-64220-131P-7 maximaal 20 kg

art.nr. belastbaarheid

VBE-64260-131P-7 maximaal 20 kg

600 x 400 x 185 mm, 39 ltr.
(576x376x176 mm binnenwerks)
hoogte gevouwen: 27,7 mm

600 x 400 x 219 mm, 46 ltr.
(576 x 376 x 210 mm binnenwerks)
hoogte gevouwen: 27,7 mm

600 x 400 x 259 mm, 55 ltr.
(576 x 376 x 251 mm binnenwerks)
hoogte gevouwen: 48 mm

art.nr. afmetingen binnenwerks inhoud omschrijving

SN-6415.500 600x400x150 mm 490x332x145 mm 25 ltr. open handgrepen

SN-6420.500 600x400x200 mm 490x332x195 mm 35 ltr. open handgrepen

SN-6430.500 600x400x300 mm 490x332x295 mm 50 ltr. open handgrepen

SN-6440.500 600x400x400 mm 490x332x395 mm 70 ltr. open handgrepen
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FOOD EN  
FOODPROCESSING

BROOD

Een van de meest voorkomende 
broodkratten zijn de Broban 
kratten; deze zijn stapelbaar en 
nestbaar en hebben een unieke 
tussenstapelstand, waardoor 
er in 3 verschillende hoogtes  
(tussenruimtes van 50, 100 of 
160 mm) geladen kan worden. 
Engels levert ook de bij- 
behorende transportroller met 
display stand.

art.nr. omschrijving

WA700 broodkrat met beugel 
700x495x190 mm

WWA700 transportroller met polya-
mide wiel 700x495 mm

600 x 500 x 360 mm, 75 ltr. 
(540 x 450 x 340 mm binnenwerks)
2 open grepen

600 x 500 x 150 mm, 33 ltr. 
(540 x 450 x 130 mm binnenwerks)
2 open grepen

art.nr. omschrijving

WO 36-75-7 bodem en wanden 
gesleufd

art.nr. omschrijving

WO 15-25-7 bodem en wanden 
gesleufd

Gelukkig kennen we nog altijd honderden bakkerijen en banket-
bakkers, want vers van de bakker is altijd het lekkerste! Voor het 
makkelijk en beschermd vervoeren van deze lekkernijen leveren we 
verschillende stevige kunststof broodbakken en bijbehorende tran- 
sportrollers.

Onze geperforeerde broodkratten zijn speciaal gemaakt voor de 
broodindustrie. Deze hittebestendige kratten zijn bestand tegen tem-
peraturen van -20°C tot +85°C, of op verzoek tot 120°C. Hieronder 
een kleine greep uit ons assortiment.

600 x 400 x 90 mm, 18 ltr.
(590 x 365 x 80 mm binnenwerks)
gewicht 1,1 kg

600 x 400 x 150 mm, 29 ltr.
(569 x 365 x 140 mm binnenwerks)
gewicht 1,4 kg

art.nr. omschrijving

EF 6409 broodkrat

art.nr. omschrijving

EF 6415 broodkrat

600 x 400 x 240 mm, 47 ltr.
(570 x 365 x 225 mm binnenwerks)
gewicht 1,7 kg

600 x 400 x 320 mm, 64 ltr.
(570 x 365 x 305 mm binnenwerks)
gewicht 1,9 kg

art.nr. omschrijving

EF 6424 broodkrat

art.nr. omschrijving

EF 6432 broodkrat

maatwerkroller 800 x 600
(geschikt voor bakken van 600 x 400 
mm en 800 x 600 mm)
belastbaarheid tot 500 kg

art.nr. omschrijving

55001-0-I-5 5 INOX zwenkwielen, wit

55001-0-G 4 galva zwenkwielen, wit

55001-8-G 4 galva zwenkwielen, 
roodbruin

art.nr. afmetingen binnenwerks inhoud omschrijving

4960-8 692x578x197 mm 635x518x185 mm 54 ltr. broodkrat met 
beugel
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FOOD EN  
FOODPROCESSING

BROOD EN 
PATISSERIE

Kunststof rekken voldoen aan 
de HACCP eisen en zijn tempe- 

ratuurbestendig van -40°C tot 
90°C. Nooit meer gedoe met de 
Voedsel- en Warenautoriteit over 

houten schappen. 

Cupcake productie bij Choco-
delice. 

Voor (banket)bakkers hebben 
we een range platte stapelbare 
bakken in verschillende afmetin-
gen. We helpen u graag bij uw 
keuze.

We hebben een 
ruim assortiment aan bak-
wagens, dispensers en toe-
behoren op voorraad. Bekijk 
onze website voor meer infor-
matie.

Ieder land kent z'n eigen 
standaard broodkratten. De 
meeste voeren wij uit voorraad. 

Afval weggooien zonder 
het deksel aan te hoeven raken. 

Onze hygiënische pedaal-  
emmers voldoen aan de 
HACCP richtlijnen. Kijk voor de 
voordelen op onze website.

Deegkrat 
E 6407
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Euro vleeskratten zijn de huidige standaard in de vleesverwerkende 
industrie. De open wanden en handvatten garanderen een goede 
luchtcirculatie. Eventueel water of condens blijft niet op de rand 
liggen.

art.nr. E2-3

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

art.nr. omschrijving

E2-3 gesloten bodem, gesloten 
wanden (m.u.v. bovenrand)

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

art.nr. omschrijving

E3-3 gesloten bodem, gesloten 
wanden (m.u.v. bovenrand)

EURO VLEESKRATTEN:
• Voldoen aan de meest 

recente EHI en DIN 55 423 
normen en hebben een 
gladde bodem waardoor ze 
goed te gebruiken zijn op 
roller- en transportbanen

• Zijn te gebruiken bij 
temperaturen van -30°C tot 
+60°C 

Op aanvraag: blauw, geel, groen en wit.

FOOD EN  
FOODPROCESSING

VLEES

Uit voorraad leverbaar in de 
kleur rood. Daarnaast ook ver-
krijgbaar in het blauw, groen, 
geel, grijs en wit (bepaalde af-
metingen op aanvraag).  

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Leverbaar na overleg. 

Legenda

Onze EURO vleeskratten zijn 
gestandaardiseerde transport- 
bakken geschikt voor de 
vleesverwerkende industrie.

Euro vleeskratten en H1 pallets als display in een groothandel.

600 x 400 x 125 mm, 25 ltr.
(565 x 365 x 120 mm binnenwerks)
gewicht 1,5 kg

art.nr. omschrijving

E1-3 gesloten bodem, gesloten 
wanden (m.u.v. bovenrand)

600 x 400 mm 
gewicht 0,9 kg

art.nr. omschrijving

SBE-6040-
D0-02-3

oplegdeksel voor Euro 
vleeskratten

Euro vleeskratten en palletboxen in gebruik bij een vleesverwerker.
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Onderstaande transportrollers 
zijn hygiënische diepvries-
bestendige transportrollers 
gemaakt van virgin HMPE 
plaatmateriaal.

maatwerkroller 625 x 425 mm
(geschikt voor bakken van 600 x 400 
mm)
belastbaarheid tot 500 kg

art.nr. omschrijving

66001-0 4 INOX zwenkwielen, wit

66001-0-G 4 galva zwenkwielen, wit

66001-8 4 INOX zwenkwielen, 
roodbruin

66001-8-G 4 galva zwenkwielen, 
roodbruin

FOOD EN  
FOODPROCESSING

VLEES

Stapel-nestbare vleeskratten bieden dezelfde voordelen als de 
gestandaardiseerde pool bakken (Euro vleeskratten) en zijn in 
combinatie met de Euro vleeskratten te gebruiken.

Bijkomend voordeel van de draai-stapelbak is dat deze genest 
een ruimtebesparing van 50% oplevert. De rechte binnenwanden 
voorkomen dat er op inhoud wordt ingeleverd. 

600 x 400 x 280 mm, 55 ltr. 
(558 x 359 x 270 mm binnenwerks)
gewicht 2,5 kg

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

art.nr. omschrijving

E22-37 gesloten bodem, 
gesloten wanden (m.u.v. 
bovenrand)

art.nr. omschrijving

E33-3 gesloten bodem, 
gesloten wanden (m.u.v. 
bovenrand)

De draai-stapel vleeskratten 
zijn perfect stapelbaar met de 
pool en E-performance vlees-
kratten.

E-performance Euro vleeskratten zijn een sterk verbeterde uitvoering 
van de tot nu toe gebruikelijke Euro vleeskrat. Gemaakt van licht-
blauw polyethyleen, met een exact gespecificeerde kleur. Hierdoor 
is gebruik van niet-virgin (niet gegarandeerd levensmiddelenechte) 
kunststof uitgesloten. Een unieke barcode is standaard.

600 x 400 x 125 mm, 26 ltr.
(556 x 357 x 123 mm binnenwerks)
gewicht 1,5 kg

600 x 400 x 200 mm, 35 ltr.
(556 x 357 x 198 mm binnenwerks)
gewicht 2 kg

art.nr. omschrijving

E1P-5 gesloten bodem, 
gesloten wanden (m.u.v. 
bovenrand)

art.nr. omschrijving

E2P-5 gesloten bodem, 
gesloten wanden (m.u.v. 
bovenrand)

600 x 400 x 300 mm, 60 ltr.
(556 x 357 x 298 mm binnenwerks)
gewicht 3 kg

art.nr. omschrijving

E3P-5 gesloten bodem, 
gesloten wanden (m.u.v. 
bovenrand)

Met verbeterde constructie van 
de hoeken voor probleemloos 
gebruik op transportsystemen, 
maar wel door elkaar te ge-
bruiken met klassieke rode Euro 
vleeskratten.

Onze bakken kunnen wij ook 
produceren in een magnetisch 
detecteerbare kunststof:

art.nr. omschrijving

90113-
89009-RVS2

kantelonderstel RVS 
655x410x170 mm

Zeer geschikt voor gebruik in 
de voedingsindustrie.

kantelonderstel met tussendragers
belastbaarheid tot 360 kg
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FOOD EN  
FOODPROCESSING

AFVAL-
INZAMELING

Elke pedaalemmer wordt  
geleverd met een stickervel 
met zes afvalfractie symbolen.

Vanwege de multi-inzetbaar-
heid van de 2-wiel containers 
hebben we voor deze pro-
ducten diverse opties, waar-
door het aanbod aan kunststof 
rolcontainers voor specifieke  
toepassingen onuitputtelijk is 
geworden. Alle accessoires 
kunt u los of door ons gemon-
teerd bestellen.

art.nr. omschrijving

MGB 
240.600 DO

580x740x1070 mm, 240 ltr. 
met pedaal, groen

2-wiel container 
met pedaal

Optie: vuilniszakhouder.

MGB-RING

art.nr. omschrijving

MGB 
240.6-SWILL

Rubberen afdichting deksel 
keukenafval, t.b.v. MGB 240

MGB 
120.6-SWILL

Rubberen afdichting deksel 
keukenafval, t.b.v. MGB 120

SWILL

Deze serie hygiënische pedaalemmers is speciaal in het assortiment 
opgenomen om te kunnen voldoen aan eisen die gesteld worden 
aan het werken conform de HACCP regelgeving. Ze zijn eenvoudig 
schoon te houden vanwege de ronde hoeken en een glad opper-
vlak.

Deze afvalbak is er in 4 formaten en met keuze uit 6 verschillende 
kleuren deksel: geel, rood, blauw, groen, grijs en wit en twee kleuren 
rompen: wit of grijs.

Onze containers staan bekend als de sterkste op de markt en 
worden dus ook ingezet als opslagcontainer van bijvoorbeeld vloei- 
stoffen of los gestort materiaal. Wij houden 10 kleurcombinaties en 7 
maten 2-wiel containers op voorraad. Uw bedrijfskleuren terug laten 
komen in uw afvalcontainers is bij ons geen probleem. Rompen en 
deksels zijn in diverse kleuren uit voorraad leverbaar. U heeft dus een 
uitgebreid kleurenpallet voor uw container.

Onze 2-wiel containers kunnen op aanvraag voorzien worden van 
zeefdruk, stickers of hotstamp.

art.nr. afmetingen inhoud omschrijving

SO-1230 410x400x435 mm 30 ltr. kunststof afvalbak met pedaal

SO-1245 410x400x600 mm 45 ltr. kunststof afvalbak met pedaal

SO-1270 495x412x673 mm 70 ltr. kunststof afvalbak met pedaal

SO-1290 500x412x820 mm 90 ltr. kunststof afvalbak met pedaal

art.nr. afmetingen inhoud omschrijving

MGB 80. 445x530x940 mm 80 ltr. kunststof afvalcontainer 2-wiel

MGB 120. 480x550x940 mm 120 ltr. kunststof afvalcontainer 2-wiel

MGB 140. 480x550x1070 mm 140 ltr. kunststof afvalcontainer 2-wiel

MGB 240. 580x740x1070 mm 240 ltr. kunststof afvalcontainer 2-wiel

MGB 360. 600x890x1100 mm 360 ltr. kunststof afvalcontainer 2-wiel
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FOOD EN  
FOODPROCESSING

EMMERS EN 
VATEN

Cilinders hebben een groot volume tot 200 liter en zijn tot 2/3 nest-
baar, zodat ze ook weer eenvoudig in en uit elkaar kunnen. Cilinders 
zijn voorzien van handgrepen, maar zijn ook te tillen aan de brede 
bovenrand. Indien gewenst te voorzien van opleg- of klemdeksel. 
Geschikt voor opslag en vervoer in de voedingsindustrie.

Onze kunststof emmers met 
inhoudsmarkering  en   schenk-
tuit zijn geschikt voor levensmid-
delen. Dankzij de schenktuit 
is de emmer gemakkelijk te 
legen, zonder te morsen.

Emmers met hengsel, 
schenktuit en inhoudsmarkering

art.nr. omschrijving

E015-0 ø280xH320, 15 ltr. 1 kg

E018-0 ø370xH340, 18 ltr. 1,1 kg

E021-0 ø380xH340, 21 ltr. 1,3 kg

Wijdmondvaten

art.nr. afm. mm. opening inhoud max. bruto totaal gewicht

7003 ø198 x H171 ø136 3,6 ltr. 12 kg

7006 ø198 x H263 ø136 6 ltr. 20 kg

7010 ø274 x H238 ø204 10 ltr. 22 kg

7015 ø274 x H327 ø203 15 ltr. 22 kg

7020 ø274 x H417 ø203 20 ltr. 27 kg

7026 ø316 x H415 ø203 26 ltr. 33 kg

7042H* ø410 x H415 ø282 42 ltr. 51 kg

7055H* ø410 x H518 ø282 54 ltr. 66 kg

7068H* ø410 x H632 ø282 68 ltr. 81 kg

* vaten zijn voorzien van twee handgrepen

Wijdmondvaten met schroefdeksel hebben een grote opening 
waardoor de inhoud gemakkelijk en volledig kan worden verwij-
derd. De vaten zijn water(damp)dicht, fraudebestendig, verzegel- 
baar en UN-gecertificeerd voor vaste stoffen. Wijdmondvaten zijn 
stabiel stapelbaar en palletiseerbaar, waardoor optimale veiligheid 
gerealiseerd wordt bij transport en opslag.

Klemdeksel voor cilinders.

Wijdmondvaten en cilinders in 
gebruik.

art.nr. afmetingen inhoud gewicht omschrijving

CIL-4233-445-0 ø420xH445 mm 40 ltr. 1,7 kg clinder, wit

CIL-4233-540-0 ø420xH540 mm 50 ltr. 2 kg clinder, wit

CIL-5141-530-0 ø510xH530 mm 75 ltr. 3,7 kg clinder, wit

CIL-5143-733-0 ø515xH733 mm 110 ltr. 5,5 kg clinder, wit
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FOOD EN  
FOODPROCESSING

MENGBAKKEN EN  
WERKSTATIONS

Onze spoel/mengbakken zijn van HDPE en levensmiddelengeschikt. 
Ze kunnen gebruikt worden bij temperaturen van -30°C tot max 60°C.

Hieronder een kleine greep uit ons aanbod. Wij bieden zowel product-  
combinaties als losse onderdelen aan. Meer informatie hierover? 
Kijk dan zeker even in onze webshop, of neem contact met ons op.

art.nr. omschrijving

OWTB0100-4WR-1 visschoonmaaktafel luxe, bestaat uit: onderstel met onder-
blad en wielen, 100 ltr. meng-spoelbak, tafelblad

art.nr. omschrijving

0210.00 meng-spoelbak, zonder onderstel, 1080x623x515 mm, 200 ltr.

Voorbereidingstafels zijn han-
dige werkstations waar u alle 
producten direct bij de hand 
heeft. De bovenzijde heeft een 
HMPE afneembaar werkblad 
op de ideale werkhoogte.

Werkstation in gebruik in een 
grootkeuken.

Mengen van ingrediënten bij 
kaasmakerij Karditsel.

Spoel- en mengbakken worden 
vaak ingezet voor de (bulk)
opslag van voedsel (olijven, 
chocolade pellets, etc.), als 
pekelbak en voor het bewaren 
van droge stof zoals specerijen, 
additieven en andere meng-
goederen.

art.nr. omschrijving

RVT2-4-64120-I0C voorbereidingstafel, 1000x666x920 mm, 6 zwenkwielen, 
geschikt voor 8 bakken (600x400x120 mm), excl. bakken
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Onze ronde kunststof manden (PE) worden vaak ingezet bij de vis-
serij. Art.nr. 79-45- (in oranje en blauw) en art.nr. 79-55-2 (oranje).

FOOD EN  
FOODPROCESSING

VIS

In de havens van Sesimbra en 
Setúbal in Portugal worden de 
netten en andere benodigdhe-
den van de kleinere vissers op-
geruimd in boxen van Engels. 

Onze visnettenbakken in de 
haven van Setúbal. 

Deze visbakken zijn flexibel 
te stapelen. Ook met de bin-
nenkant van de scheepsromp 
mee. Ze zijn gemaakt van hoge 
dichtheid HDPE en overleven in 
havens daardoor langer dan 
bakken van standaard materi-
aal. 

op aanvraag

We leveren diverse bakken en toebehoren voor de visserijbranche. 
Onder meer speciale transport- en opslagbakken, snijtafels, (hygië-
nische) palletboxen en manden. Een impressie hiervan geven we 
weer op deze pagina. Voor meer mogelijkheden en maatwerko-
plossingen kunt u contact opnemen met onze afdeling Verkoop. 

Stapelbare transport- en opslag-
bak met inzet zorgt ervoor dat 
de vis niet in het smeltwater ligt.

art.nr. afmetingen

SB-724813-
9101-0

725 x 485 x 130 mm
(680 x 475 x 118 mm  
binnenwerks)
gesloten bodem incl. 
afwaterende uitloop-
gaten

art.nr. afmetingen

E1PV-5 bak, 600 x 400 x 150 mm

E1PVI-0 insert, 600 x 400 mm

E1PVD-5 deksel, 600 x 400 mm

art.nr. afmetingen

79-45- mand, 45 ltr. 
ø 480 x 360 mm

79-55- mand, 55 ltr. 
ø 520 x 460 mm
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FOOD EN  
FOODPROCESSING

PALLETBOXEN

art.nr. omschrijving gewicht belastbaarheid (gelijkmatig verdeeld)

statisch dynamisch gestapeld

PB-121076-
0400-

HDPE, 4 poten, met gesloten 
vlakke bodem en gesloten 
wanden, 610 ltr.

33,5 kg 650 kg 510 kg 5000 kg

PB-121076-
0F00-

HDPE, 3 sleden, met gesloten 
vlakke bodem en gesloten 
wanden, 610 ltr.

37,5 kg 650 kg 510 kg 5000 kg

1200 x 1000 x 760 mm

Palletboxen leveren wij in diverse afmetingen en uitvoeringen, 
bijvoorbeeld op drie sleden of vier poten en kenmerken zich door 
het uitgekiende, hygiënische, moderne ontwerp.

Onze Palox industriële palletbox is gemaakt uit virgin HDPE, dus 
levensmiddelengeschikt en licht van gewicht. Ze kunnen worden 
ingezet op plaatsen waar een robuuste, sterke en taaie palletbox 
nodig is. 

Productkenmerken Palox:
• Vervaardigd uit vrijwel on-

breekbare kunststof (HDPE). 
• Geschikt voor inzet in koel- en 

diepvriescellen.
• Food grade of recycle mate-

riaal.
• Hygiënisch ontwerp.
• Weer- en UV-bestendig.
• Met uitloopvoorzieningen.

Palox met 3 sleden is in  
meerdere kleuren leverbaar.

1200 x 1000 x 760 mm

Hygiëne palletboxen (Dolav’s) hebben een minimum aan randen 
en ribben waar vuil en bacteriën zich kunnen nestelen. De poten zijn 
tot boven volledig open en zonder losse onderdelen. Ondanks zijn 
beperkte eigen gewicht, kan deze box een hoog draagvermogen 
aan. De bak is verkrijgbaar met of zonder deksel. 

art.nr. omschrijving

70-630ACE2- 3 sleden met gesloten vlakke bodem en gesloten wanden, 630 ltr.

Palletboxen nemen gestapeld weinig ruimte in beslag.

Hygiëne palletboxen leveren 
we in meerdere uitvoeringen:
• in diverse kleuren: geel,  

blauw, lichtgrijs en groen 
op voorraad. Andere 
kleuren zoals wit, oranje, 
bruin, rood op aanvraag.

• met wielen: onder de 
poten of de bodem.

• met perforatie: in bodem 
en/of wanden.

• veel opties zoals: inwerp- 
klep, uitneembare wand, 
kraan en/of stop.

Onze klanten bevinden zich 
in diverse branches, zoals de 
agrarische sector, vleesver-
werkende industrie en de  
farmaceutische industrie.

art.nr. omschrijving

D-1091-700 1200x1000 mm, grijs

oplegdeksel voor
palletbox
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FOOD EN  
FOODPROCESSING

HYGIËNE PALLETS

De Euro H1 pallet is de standaard hygiëne pallet die in poolsystemen 
in de vleesverwerkende industrie wordt gebruikt, maar ook voor 
andere voedingstoepassingen ingezet wordt. Door de specifieke 
eigenschappen van deze H1 pallets zijn ze uitstekend geschikt voor 
inzet in deze gereguleerde branches.

De Euro H1 hygiëne pallets zijn statisch belastbaar tot 5000 kilo en 
dynamisch tot 1250 kilo en zeer geschikt voor opslag in de stelling.

art.nr. omschrijving gewicht belastbaarheid (gelijkmatig verdeeld)

statisch dynamisch stelling

FP-H1-
RS19-7

grijs, 3 gesloten sleden, open dek, 
met stapelrand, met middenkruis

18 kg 5000 kg 1250 kg 1000 kg

1200 x 800 x 160 mm

Hygiëne pallets gemaakt van HDPE zijn door hun sandwich con-
structie met interne verstevigingen erg sterk voor hun gewicht. De 
standaard kleur is lichtgrijs, op aanvraag leveren wij ook blauw, wit, 
rood en beige.
Deze pallets zijn erg geschikt voor de inzet in de farmaceutische, 
chemische, food of cleanroom omgeving doordat er geen moge- 
lijkheid is voor de ophoping van vuil of vloeistof en de pallets goed 
reinigbaar zijn, ook met de hand.

art.nr. omschrijving gewicht belastbaarheid (gelijkmatig verdeeld)

statisch dynamisch stelling

HP-120815-
030B-7

PE, grijs, 3 sleden, volledig 
gesloten dek

18 kg 4800 kg 1200 kg 1000 kg

HP-120815-
033B-R

PE, recycle donkergrijs, 3 sle-
den, volledig gesloten dek

18 kg 4800 kg 1200 kg 1000 kg

1200 x 800 x 153 mm

Bij de hygiëne pallet zoals 
hiernaast, worden boven- en 
onderkant apart spuitgegoten 
en vervolgens tegen elkaar 
gelast. Hierdoor zitten alle ver-
sterkingsribben aan de binnen-
kant en zijn ze aan  de buiten-
kant rondom glad. Er zijn geen 
kieren, naden en verborgen  
plekken waar zich schimmels 
of bacteriën kunnen nestelen.

Volledig gladde buitenkant 

Onze pallets op deze pagina 
hebben de volgende eigen-
schappen: 
• lange levensduur
• eenvoudig te reinigen
• ideaal voor opslag van 

euronormbakken
• bruikbaar van -40°C tot 

+60°C

Optie: RFID

Wij voeren de complete serie 
H (eurovlees) pallets. 
H2 800 x 600 mm 
H1 1200 x 800 mm 
H3 1200 x 1000
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Bezoek dan onze website om alle brochures 
per branche en product(groep) te bekijken.

Meer zien?

OPSLAG- EN  
TRANSPORTBAKKEN

PALLETS, GROOTVOLUME-
BAKKEN EN PALLETBOXEN

KUNSTSTOF AFVAL-
BAKKEN, 2- EN 4-WIEL 
CONTAINERS

STALEN 
 (ONDERGRONDSE)
AFVALCONTAINERS

Scan de QR-code om de 
complete catalogus in te 
zien.


