
TIÈRSO ECO

mooi en goedkoop in gebruik

Licht van gewicht

Eenvoudig  
te installeren en ledigen

Geïmpregneerd  
houten afwerking

ENGELS
voor een beter milieu
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TIÈRSO ECO

VOORDELEN

Eenvoudig en snel te installe-
ren.

Eenvoudig te ledigen.

Voordelen:

•	 Prijstechnisch	interessant:	Door het eenvoudige ontwerp en 
mix van materialen, is de Tièrso Eco voordelig in aanschaf en 
een prima alternatief voor de traditionele 4-wiel container.  

•	 Klantspecifieke	accessoires:	Op een houten afwerking kan 
eenvoudig een plaat met logo gemonteerd worden. De dek-
sels kunnen in alle mogelijke RAL kleuren worden voorzien en 
eveneens worden uitgerust met logo of gebruiksinstructie. 

•	 Makkelijk	te	plaatsen:	De Tièrso Eco is licht van gewicht en 
daarom eenvoudig op te slaan en te plaatsen met een rela-
tief licht kraan. Vaak kan er voor de plaatsing gebruik worden 
gemaakt van het eigen inzamel materieel. 

•	 Hygiëne: Eventuele vloeistoffen van het afval worden opge-
vangen in een lekbak, gemakkelijk leeg te pompen zodat de 
hygiëne niet wordt belemmerd. Door een polypropyleen rooster 
op de bodem van de tilhoes komt deze niet in aanraking met 
de vloeistoffen.

•	 Verstevigde	bodem: Door het ontwerp van de bekuipings-Door het ontwerp van de bekuipings-
bodem heeft deze een ongekende stevigheid en weerstand 
tegen druk van het grondwater.

Tièrso ECO 3000 liter en een Tièrso ECO 5000 liter uitgevoerd met 
dubbele inwerpklep en sticker met afvalfractie of gebruiksinstructie.

3000	L	ø	1300	mm5000	L	ø	1710	mm 1300	L	ø	1000	mm
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TIÈRSO ECO

BASIS

A

B

C

De semi-ondergrondse container Tièrso Eco is de voordelige  
vervanger voor de traditionele 4-wielcontainer gemaakt uit polyethy-
leen (HDPE), rotatiegevormd, 100% recycleerbaar en UV-bestendig.  
De Tièrso Eco is ontwikkeld voor een maximale levensduur.

versie omschrijving

T-ECO-1300 inhoud: 1300 ltr.

A  ø 1000 mm

B   totale hoogte 2700 mm

C  waarvan ondergronds 1600 mm

T-ECO-3000 inhoud: 3000 ltr

A  ø 1300 mm

B  totale hoogte 2800 mm

C  waarvan ondergronds 1700 mm

T-ECO-5000 inhoud: 5000 ltr.

A  ø 1710 mm

B  totale hoogte 2800 mm

C  waarvan ondergronds 1700 mm

Door een polypropyleen roos-
ter op de bodem komt de bin-
nenzak niet in aanraking met 
de vloeistoffen.

Basis	uitvoering	opties:	

•	Polyethyleen	deksel	met	
inwerpklep.

•	Geïmpregneerd	houten			
afwerking.

•	Sterke,	UV-bestendige		
geribde	polyetyleen	buiten-
kuip	voor	betere	verankering.

•	Lekbak	in	de	bodem
•	1300	L:	nvt
•	3000	L:	45	ltr.
•	5000	L:	60	ltr.

•	8	verankeringspunten	geïnte-
greerd	in	de	bodemplaat.

•	1-haak,	2-haak,	3-haak	of	
Kinshofer	opnamesysteem,	
afhankelijk	van	de	gekozen	
oplossing	voor	de	inhoud.

•	Inhoud:
•	Polyethyleen	draagzak	

(eventueel	versterkt	voor	
glas)

•	Stalen	binnenbak
•	Inwerpopeningen:

•	1300	L:	ø	35	cm
•	3000	L:	ø	35	cm
•	5000	L:	ø	50	cm

Deksel met verstevigde hand-
grepen. Ook verkrijgbaar in 
diverse kleuren voor scheiding 
van diverse fracties.

Leverbaar na overleg. 
Legenda
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TIÈRSO ECO

UITVOERING 
DRAAGZAK

Draagzak:

•	 2	typen:	met	koordsluiting	
of	met	kunststof	scharnier-
bodem	

•	 Vervaardigd	uit	polyethy-
leen

•	 Spinlock	met	dubbele	be-
veiliging

•	 1-Haak-systeem	(stan-
daard).	De	draagzak	is	aan	
het	deksel	bevestigd.	De	va-
riant	met	kunststof	bodem	
leveren	we	ook	een	Kinsho-
fer-	of	meerhaaks-opname

Zie foto’s rechts: 
Het snoer van de tilhoes, voor 
het opheffen van de container 
tijdens het ledigen, heeft een 
dubbele vergrendeling. Om on-
gewenste opening te vermijden 
werd het snoer aan de zijkant, en 
niet aan de onderkant van de 
hoes geplaatst. Op deze manier 
is het zowel beveiligd als ergono-
misch.

Voordelen	draagzak	met	koordsluiting:

•	 Voordelige oplossing
•	 Maximale benutting van volume
•	 Draagzak zit aan het deksel bevestigd wat bijdraagt aan een 

snelle lediging
•	 Geen problemen met hangsloten
•	 Kleinere kans op beschadigde deksels
•	 Safe working load: 1250 kg

De Tièrso Eco is uitvoerbaar met 2 typen draagzak of draagbak. Er 
is een draagzak met kunststof bodem met scharniermechanisme en 
een variant zonder deze bodem maar met een eenvoudig koordslui-
ting. De draagzakken zijn geschikt voor restafval, papier en plastic. 
De variant met de kunststof bodem leveren we ook in een uitvoering 
die geschikt is voor bio-afval en/of glas. De standaard uitvoering 
voor deze draagzakken is gebaseerd op een 1-haak systeem. De 
variant met de kunststof bodem met scharniermechanisme kan ook 
worden geleverd voor een Kinshofer- of een meerhaaks-opname. In 
die situatie bestaat de bodem uit 2 scharnierende delen.

Voordelen	draagzak	scharnierende	bodem:

•	 Lediging op afstand door aantik-mechanisme. Minder arbeids-
intensief en veiliger voor de chauffeur

•	 Safe workingload is deze zak getest tot 7500 kg
•	 Diverse opnamesystemen mogelijk
•	 Voordelige oplossing
•	 Maximale benutting volume
•	 Volgt de bodem van de put doordat de bodem dezelfde vorm 

heeft als de put
•	 Beschikbaar voor de T-ECO-3000 en T-ECO-5000

Draagzak met kunststof bodem 
met scharniermechanisme.

1-Haak systeem met aantikme-
chanisme om bodem te openen. 

Om vloeistoffen uit het afval te 
laten lopen is de scharnierende 
bodem voorzien van een dub-
bele bodem met een opslagca-
paciteit van 200 liter. 
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TIÈRSO ECO

UITVOERING
DRAAGBAK

Het ledigen van stalen bin-
nenbak met enkele klep gaat 
d.m.v. een 1-haak systeem met 
speciale haak.

Voordelen	draagbak:

•	 Lediging kan volledig met bedieningspaneel, minder arbeidsin-
tensief voor de chauffeur

•	 Snelle lediging
•	 Volledig afgesloten
•	 Minder kans op ophoping
•	 Duurzaam
•	 Diverse opnamesystemen mogelijk

De Tièrso ECO met stalen binnenbak kan voorzien worden van 
diverse opnamesystemen.

Dubbele bodemklep, welke 
gecontroleerd geopend kan 
worden. Aan de binnenzijde 
van de container met dubbele 
klep zijn er geen bewegende 
delen van het bedieningssys-
teem. 

Stalen	binnenbak:

•	 Beschikbaar	voor	T-
ECO-3000	en	T-ECO-5000

•	 Wandenset:	Sendzimir	
DX51D+Z275

•	 Onder-	en	bovenframe:	
verzinkt	staal	S235JR

•	 Afhankelijk	van	het	type	zijn	
open	lus	,	enkele	haak,		
dubbele	haak,	driehaaks	
en	/of	is	een	Kinshofer		
opnamesysteem	mogelijk

•	 Enkele	of	dubbele		
bodemklep

•	 Geïntegreerde	lekbak:
•	3000	L:	volume	60	ltr.
•	5000	L:	volume	100	ltr.		

•	 Safe	Working	Load:	2500	kg

Naast de verschillende draagzakken is er ook een draagbak, deze 
is geschikt voor alle soorten afval. Ondanks de stalen binnenbak is 
de Tièrso ECO licht genoeg om met een pompwagen vervoerd te 
worden. Aangezien de binnenbak in eigen beheer wordt gemaakt, 
behoren aanpassngen, zoals verschillende opnamesystemen tot de 
mogelijkheden.
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TIÈRSO ECO

BASISUITVOERING

Tierso met toegangscontrole 
en gedifferentieerde tarief-
berekening. Ideaal voor cam-
pings en recreatieparken,  
voorkomt zwerfafval.

art.nr. omschrijving

Tièrso	Eco	1300 basisuitvoering met enkele haak opnamesysteem, houten bekleding,  
2 afsluitbare inwerpkleppen, 1300L inhoud en binnenzak.

Bovenstaand artikel is een standaard basisuitvoering van 1300L.  
We bieden voor de verschillende modellen extra opties aan, zoals 
een tweede inwerpklep, andere opnamesystemen, diverse wandaf-
werkingen, elektronische toegang en binnenbakken of binnenzak.  
Voor meer informatie en prijzen kunt u contact opnemen met onze 
afdeling Verkoop. 

1. 1 of 2 invoerkleppen 2. Afsluitbare kleppen

3. Losse plastic zak in de 
binnenzak

4. Duo-zak voor verschil-
lende fracties

Ook leverbaar in de volgende uitvoeringen: 

Voor meer informatie over uitvoeringen en opties kunt u contact 
opnemen met onze afdeling Verkoop. Wij denken graag met u mee. 

Toegangscontrole	en	DifTar	
De	 Tièrso	 Eco	 kan	 geleverd	
worden	met	toegangscontrole,	
zodat	 alleen	 gebruikers	 met	
toegangspas,	 zoals	 bewoners,	
de	afvalvoorziening	kunnen	ge-
bruiken.	 Meer	 informatie	 hier-
over	 vindt	 u	 in	 het	 hoofdstuk	
Dienstverlening,	 vanaf	 pagina	
369.

Ook	 DifTar	 (gedifferentieerde	
Tarieven)	is	mogelijk.	Door	mid-
del	 van	 een	 chip	 wordt	 gere-
gistreerd	 hoeveel	 afval	 wordt	
aangeboden.	 Hoe	 meer	 afval,	
hoe	 hoger	 de	 afvalstoffenhef-
fing.	Dit	stimuleert	betere	afval-
scheiding.

Uitgebreidere	 informatie	 over	
DifTar	vindt	u	op	pagina	372.

Leverbaar na overleg. 
Legenda
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TIÈRSO ECO

REFERENTIES

Service	en	onderhoud
Het	 serviceteam	 van	 Engels	 is	
gespecialiseerd	 in	 onderhoud	
en	ombouw	van	ondergrondse	
containers.

Met	 onze	 servicewagens	 heb-
ben	we	een	landelijke	dekking.	

Hier voeren we onderhoud uit 
aan de 6 tierso’s geleverd aan 
Beachclub Far Out en Beach-
club Ubuntu op het strand van 
Zandvoort (NL) . 

Engels servicewagen.

Beachclub Far Out, Zandvoort (NL).

MS- en revalidatiecentrum Overpelt (BE).

Project Avalex (NL).
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Vier verschillende fracties voor de scheiding van afval bij ontdekmu-
seum Continium in Kerkrade. 

TIÈRSO ECO

REFERENTIES

Eco Tièrso’s in Frankrijk.

Plaatsing door derden is ook 
mogelijk. Wij zorgen voor de 
coördinatie en borgen de  
kwaliteit.

Inzamelstation aan de openbare weg. 



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

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

Industriezone 
Ravenshout 8212
Schemkensstraat 15
B-3583  BERINGEN

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

Nederland
Engels Logistiek BV

Industrieterrein 
Kapelbeemd
Boven Zijde 9
NL-5626 EB  EINDHOVEN

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

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

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

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

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

MAGAZIJNBAKKEN, STELLINGEN, 
WAGENS EN LEKBAKKEN

BAKKEN, PALLETS EN 
PALLETBOXEN

Magazijnstellingen en 
magazijninrichting

Kunststof bakken, 
pallets en palletboxen

Bakken voor afval-
inzameling en -scheiding

AFVALBAKKEN, 2- EN 
4-WIEL CONTAINERS

(ONDERGRONDSE)
AFVALCONTAINERS
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