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Kunststof palletboxen voor veilig opslag 
en transport conform het ADR

Niet alles mag in iedere bak. Engels heeft daarom speciaal 
voor het vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen een lijn 
ADR/UN gekeurde producten ontwikkeld. Deze bakken 
zijn getest door het BVI en hebben de nodige papieren 
gehaald voor gevarenklasse 2 (de testrapporten zijn 
beschikbaar als download op onze website). 

In standaard uitvoering met rechte 
wanden, 610 ltr.

ADR/UN palletboxen 
zijn standaard uitgerust 
met versterkte RVS 
sloten en scharnieren, 
dus volstaan de 
valtesten.  

In Frankrijk mogen we ons al enkele 
jaren huisleverancier noemen van SITA 
Suez met als voornaamste afnemer 
hun dochterbedrijf Labo Service met al 
duizenden geleverde ADR  palletboxen. 

Of als maatwerk met een grotere inhoud, 
760 ltr.

De gemeente Utrecht wilde als test wel 
een deel van haar stalen IBC’s  vervangen 
door onze palletboxen, maar wenste een 
grotere inhoud. 

Voor hun ontwierpen we een UN keur 
palletbox, 100 mm hoger dan onze 
huidige standaard. De vorm van de 
zijwanden is ook iets anders, waardoor 

de binnenmaten groter zijn (de lengte 
en breedte buitenwerks bleven gelijk) 
Hierdoor nam de inhoud t.ov. van ons 
standaard model met 25% toe. 

Na een jaar gebruikservaring opgedaan 
te hebben is het Chemisch Afvalstoffen 
Depot Utrecht enthousiast: de kunststof 
ADR palletboxen van Engels bleken een 
aangename vervanging van de tot nu toe 
gebruikte stalen bakken.

 
Ons contactpersoon aldaar legt uit wat 
de voordelen van kunststof boven staal 
zijn: 

•	De kunststof palletboxen zijn lichter dan 
de metalen, hierdoor mag er meer in 
onze vrachtwagen geladen worden. 
Daarbij is de handling van de palletbox 
in lege toestand voor de medewerkers 
arbo-technisch veel beter.  
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inzamelingsdoeleinden, zoals WEEE. 
Daarnaast is kunststof ook nog eens 
makkelijker te repareren.

•	De kunststof palletbox heeft hiermee 
een langere levenscyclus en dat tegen 
een lagere kostprijs. 

Chemisch Afvalstoffen Depot Utrecht is 
zeer tevreden over de kunststof palletbox 
en vraagt zich ook af waarom niet meer 
collega’s overstappen op kunststof. 

Meer weten? Onze verkopers staan u 
graag te woord. 

•	Kunststof is een gebruiksvriendelijk 
product. In tegenstelling tot de metalen 
variant beschadigen de kunststof 
palletboxen de laadruimte en vaak 
lekdichtgemaakte werkvloer niet. 

•	Overschakelen op kunststof palletboxen 
is zeer eenvoudig. Ze stapelen uitstekend 
onderling en met de metalen variant. 

•	Na 5 jaar moet iedere UN keur bak 
herkeurd worden. Kunststof palletboxen 
kunnen na 5 jaar niet meer gebruikt 
worden als UN keur bak, maar zijn 
nog breed inzetbaar voor andere 
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Ze stapelen uitstekend onderling en met de metalen variant. 


