voorraadkleuren zie blokjes
Wij houden 10 kleurcombinaties en 7 maten 2-wiel containers op voorraad.

Iedere container bestaat uit een HDPE (polyethyleen) romp en deksel. Het deksel heeft 2 handgrepen om het openen eenvoudiger te
maken. Iedere container voldoet aan de EN 840 norm. De containers
worden uitsluitend geproduceerd van nieuw materiaal, zijn UV- en
vorstbestendig en vrij van cadmium en andere zware metalen.
Bij iedere (mini)container wordt standaard een massief stalen as met
2 wielen en vol rubber banden Ø 200 mm (zwart) meegeleverd.
Deksels kunnen voorzien worden van door
lopend nummer
en/of uw naam of (in reliëf) bedrukt.

445 x 530 x 940 mm, 60 ltr.

445 x 530 x 940 mm, 80 ltr.

bodem
bodem

500
600
700

Rompen kunnen voorzien worden van zeefdruk, sticker of
hotstamp.
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art.nr.

omschrijving

art.nr.

omschrijving

MGB 60.700

MGB 2-wiel, 60 ltr.

MGB 80.

MGB 2-wiel, 80 ltr.

De verhoogde bodem zorgt voor grijpgemak in geval van opslag van
spullen. Tevens is het mogelijk om de container in te korten.

Prijzen en voorraadaantallen staan vermeld op onze website

www.engels.eu
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480 x 550 x 940 mm, 120 ltr.

2-WIEL
CONTAINERS

480 x 550 x 1070 mm, 140 ltr.

480 x 720 x 1070 mm, 180 ltr.

100
300
500
600
700
000

500
600
700

art.nr.

omschrijving

art.nr.

omschrijving

MGB 120.

MGB 2-wiel, 120 ltr.

MGB 140.

MGB 2-wiel, 140 ltr.

Korting per halve pallet (8 stuks)

580 x 740 x 1070 mm, 240 ltr.

100
300
500
600
700
000

600 x 890 x 1100 mm, 360 ltr.

100
300
500
600
700
000

art.nr.

omschrijving

art.nr.

omschrijving

MGB 240.

MGB 2-wiel, 240 ltr.

MGB 360.

MGB 2-wiel, 360 ltr.

Korting per halve pallet (8 stuks)

Korting per halve pallet (8 stuks)

Uw bedrijfs- of verenigingskleuren terug laten komen in uw afvalcontainers is bij ons geen probleem. Rompen en deksels zijn in diverse
kleuren uit voorraad leverbaar.

art.nr.

omschrijving

MGB 180.

MGB 2-wiel, 180 ltr.

art.nr.

omschrijving

MGB 2W-SW

set streeploze wielen

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

De kleuren van de deksels van
de afvalcontainers corresponderen met die van modules:
voor maximale duidelijkheid
samen met de stickers.

tel. 040 - 26 29 222 contact@engels.eu

tel. 011 - 81 50 50 post@engels.eu
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MGB 240 met standaard deksel

MGB 240-APG

SPECIALE DEKSELS
MGB-KLEP-2W

Vanwege multi-inzetbaarheid
van de 2-wiel containers hebben we voor deze productgroep
in de loop van de jaren diverse
speciale deksels ontwikkeld.
Denk hierbij aan containers die
een speciale toepassing hebben zoals inzameling van (vertrouwelijk) papier, petflessen,
glas en/of blik.

MGB 240-APR

Diverse dekseltypen voor vertrouwelijke papierinzameling.
deksel met glasrozet

art.nr.

omschrijving

MGB 240-APG

deksel, blauw met papiersleuf, uitneembeveiliging en automatisch slot

MGB-KLEP-2W

deksel, blauw met papiersleuf met regenkap en automatisch slot

MGB 240-APR

deksel, blauw met geïntegreerde RVS brievenbus opening

Compacte afvalinzameling bespaart kosten in opslag en transport.
Verminder de inhoud van uw container eenvoudig met de blikkenpers. De werking is simpel, veilig en effectief! De pers is robuust en
compleet van kunststof.

art.nr.

omschrijving

MGB ROZET

deksel met rozetopening

Voor veilig en efficiënt inzamelen van glas, is een deksel met
rozetopening uitermate geschikt. De rubberen rozetflappen aan de binnenkant van
het deksel beschermen de gebruiker tegen vieze geuren, kapotvallende glasscherven en
ongedierte. Om het deksel afgesloten te houden is er in dit
geval een slot bijgemonteerd.
deksel met venster

1. Open de hendel en 2. Breng de hendel omlaag en pers het blik
plaats het blik op zijn ineen.
zijde.

3. Breng de hendel
omhoog, het blik valt
in de container.

art.nr.

omschrijving

MGB 120 BL

deksel met blikkenpers, geschikt voor MGB 120, rood of blauw

MGB 240 BL

deksel met blikkenpers, geschikt voor MGB 240, rood of blauw

Onderstaande olietrechter hebben wij ontwikkeld voor de inzameling van frituurvet (oorspronkelijk ontwikkeld voor Gran Canaria). De
afgekoelde olie wordt bovenin de trechter van de container gegoten, een stop voorkomt het uitlopen van de olie als de container
omvalt. De containers worden leeggezogen via een speciale stop.
Het ingezamelde frituurvet wordt gerecycled en gebruikt voor het
stoken van kassen, bijvoorbeeld in het Westland.

Deksel met transparant kunststof venster. Deze toepassing
wordt ingezet bij douane op
vliegvelden.
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Prijzen en voorraadaantallen staan vermeld op onze website
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container afvalzakken

AFVALZAKKEN
& INTERIEURS

MGB zakken bundelen het afval en houden de container schoon.
art.nr.

omschrijving

MGB-ZAK 60/80 N

plastic zakken geschikt voor MGB 80 ltr. blauw (verpakt per 25 st.)

MGB-ZAK 120

plastic zakken geschikt voor MGB voor 120 ltr. blauw (verpakt per 100 st.)

MGB-ZAK 240

plastic zakken geschikt voor MGB voor 240 ltr. blauw (verpakt per 100 st.)

Door gebruik te maken van
container interieurs kan men
profiteren van de maximale
container capaciteit. De interieurs stimuleren recycling
gewoonten, verhogen de functionaliteit van de container en
zorgen voor praktische afvalstroom.
klemring voor folie afval

scharnierende klemring

klemring

MGB zakken bundelen het afval en houden de container schoon.
art.nr.

omschrijving

MGB-RING 80-S

RVS schanierende klemring, geschikt voor MGB 2-wiel 80 ltr.

MGB-RING 120-S

RVS schanierende klemring, geschikt voor MGB 2-wiel 120 ltr.

MGB-RING 240-S

RVS schanierende klemring, geschikt voor MGB 2-wiel 240 ltr.

MGB-RING 120

Aluminium klemring voor afvalzak in MGB 120

MGB-RING 240

Aluminium klemring voor afvalzak in MGB 240

afvalzakhouders

art.nr.

omschrijving

V10204

houder voor 120 liter zakken, 500 x 530 x 980 mm, met stalen deksel

MGB-ZAK 120

plastic zakken 120 liter, blauw (verpakt per 100 st.)

Kleuren en varianten in overleg leverbaar, neem hiervoor contact op met onze verkopers.

tel. 040 - 26 29 222 contact@engels.eu

art.nr.

omschrijving

MGB 04

folieklemring voor MGB 240

Plastic/folie weegt niet veel,
maar wanneer u bekijkt om
hoeveel volume het gaat, is het
vaak een aanzienlijk deel van
de hoeveelheid bedrijfsafval in
de container. Door het plastic
folie apart in te zamelen bespaart u op de kosten.
(koffie)beker inzamelaar

art.nr.

omschrijving

BK240.5

(koffie)beker inzamelinterieur
geschikt voor MGB 240

Omdat de bekers niet meer los
in de container liggen, wordt
het afvalvolume met 75% verminderd. De container raakt
minder snel vol en hoeft minder
vaak geleegd te worden.

tel. 011 - 81 50 50 post@engels.eu
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VEILIG AFSLUITEN
& SLOTEN
Om te zorgen dat niet iedereen
bij de inhoud van uw container
kan of om te zorgen dat de inhoud veilig vervoerd kan worden heeft Engels diverse oplossingen ontwikkeld.
Uitsluiten van risico's met:
• Vertrouwelijke documenten
• Waardevolle goederen
• Ongewenste afvaldumping
• Veilig container transport
• Gevaarlijke stoffen
• Verzekeringseisen
Naast verzegelingen, zie vanaf
pagina 267, kan men ook kiezen voor slot beveiliging voor
de 2-wiel containers.

Afsluitbare 2-wiel containers
worden vaak ingezet door
apotheken, advocaten- en
accountantskantoren, administratiekantoren, reclamebureaus, ziekenhuizen en scholen.

Er zijn genoeg redenen te bedenken om te voorkomen dat (bedrijfs-)
afval in verkeerde handen terecht komt. Zorg dat uw containers
niet worden gebruikt voor (chemische) afvaldumping en dat evt.
gevaarlijke stoffen niet toegangelijk zijn voor derden. We hebben
zowel standaard- als maatwerkoplossingen. Mocht u vragen hebben dan staat ons verkoopteam klaar voor assistentie.

MGB hangslot

MGB zwaartekrachtslot

Bij MGB zwaartekrachtsloten wordt het deksel automatisch ontgrendeld wanneer de MGB meer dan 90° wordt gekanteld. Wordt de
container vervolgens weer neergezet, dan vergrendelt het deksel uit
zichzelf.
art.nr.

omschrijving

MGB HANGSLOT

MGB geïntegreerd hangslot, staal

MGB KANTELSL-2W

MGB geïntegreerd zwaartekrachtslot, uit kunststof en metaal

MGB automatisch slot

Bij het automatische slot, opent de deksel van de container wanneer
de container tijdens de KAM-opname tegen de vrachtwagen hangt.
Door de druk tegen de pin schiet de deksel open. Voor het vullen van
de container heeft de gebruiker toegang d.m.v. cilinderslot.
art.nr.

omschrijving

MGB AUTOSL

MGB geïntegreerd automatisch slot, staal

MGB gegalvaniseerd driekantslot

Velen zijn zich niet bewust van
de gevolgen van onbeveiligde
containers. Containers staan
vaak op onbeheerde terreinen, welke makkelijk door het
dievengilde kunnen worden
betreden.
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Te openen met driekantsleutel. De metalen lip onder het deksel wordt
hiermee ontgrendeld. Wanneer het deksel wordt gesloten vindt automatische vergrendeling in het slot plaats.
art.nr.

omschrijving

MGB 3K-SLOT

MGB gegalvaniseerd driekantslot, staal

90306-19-6099

driekantsleutel

Prijzen en voorraadaantallen staan vermeld op onze website

www.engels.eu
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Bij inzameling van afval(stoffen) is het belangrijk te weten of de
betreffende container/bak geschikt is. Denk bijvoorbeeld aan vaste
gevaarlijke stoffen. Onze containers hebben met succes beproevingen doorstaan, waardoor ze officieel toegelaten zijn voor het
vervoeren van allerlei vaste gevaarlijke stoffen van klasse I en II, zoals
bijvoorbeeld asbest of oliefilters. Standaard voorzien van opdruk en
driekantslot (open/dicht of alleen dichte uitvoering).

Sluiting UN gekeurde container.

Standaard opdruk UN gekeurde
container.

GEVAARLIJK AFVAL
& UN GEKEURD
Maatwerk
Wanneer onze standaard producten niet volledig voldoen
dan helpen wij u graag met
het zoeken naar een oplossing.
U realiseert met onze ervaren
sales en montage afdeling altijd een geslaagd (nieuw) product.

Onze containers zijn gekeurd als “large packaging”. Deze nieuwe
verpakkingsgroep is, al dan niet voorzien van binnenverpakkingen
als dozen of zakken, bijvoorbeeld voorgeschreven voor het vervoer
van milieugevaarlijke stoffen met kenmerk UN 3077. Wij adviseren u
graag over wat wel en niet in onze bakken mag.
Legenda
Voorraadproduct, binnen 1
werkdag verzendgereed.
Levertijd 1 à 2 weken.
Leverbaar na overleg.

Afvalcontainers waarbij de
wanden deels zijn uitgefreesd
en vervangen door transparante kunststof. Hierdoor is
het afval goed zichtbaar. Deze
container wordt ingezet bij de
douane op vliegvelden.

UN gekeurde containers, toegelaten voor het vervoer van milieugevaarlijke stoffen.
art.nr.

inhoud

afmeting lxbxh

omschrijving

MGB 240 UN

240 ltr.

580 x 740 x 1070 mm

2-wiel container UN keur
gevaarlijke stoffen

MGB 360 UN

360 ltr.

600 x 890 x 1100 mm

2-wiel container UN keur
gevaarlijke stoffen

MGB 660 UN

660 ltr.

1210 x 765 x 1210 mm

4-wiel container UN keur
gevaarlijke stoffen

MGB 770 UN

770 ltr.

1210 x 765 x 1350 mm

4-wiel container UN keur
gevaarlijke stoffen

tel. 040 - 26 29 222 contact@engels.eu

Gepersonaliseerde containers
voor klant Van Gansewinkel.

tel. 011 - 81 50 50 post@engels.eu
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BOLDEKSELS
De boldeksel containers zijn leverbaar met 3 type deksels en
diverse stickers.

Container met boldeksel en inwerpopening met afdichtingsflap tegen reukhinder en insecten.

Deksel met twee gaten.

De afvalcontainers kunnen ook voorzien worden van een boldeksel en inwerpopening met afdichtingsflap tegen reukhinder en
insecten. Op locaties zoals attractieparken en festivals ontstaat veel
afval. Door gebruik te maken van kleurige containers met grappige
gezichten, trekt u de aandacht van de (jeugdige) bezoekers en
stimuleert u afvalscheiding.

Deksel met ovaal gat.

500 x 580 x 1080 mm, 120 ltr.
art.nr.

omschrijving

MGB 120 BOL-2G

120 ltr. container met sleuf, exclusief sticker

MGB 120 BOL-OV

120 ltr. container met ovaal gat, exclusief sticker

MGB 120 BOL-SL

120 ltr. container met twee gaten, exclusief sticker

Deksel met sleuf.

Voorbeeld van verkrijgbare
stickers, zie webshop voor
meer voorbeelden.
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600 x 740 x 1210 mm, 240 ltr.
art.nr.

omschrijving

MGB 240 BOL-2G

240 ltr. container met twee gaten, exclusief sticker

MGB 240 BOL-OV

240 ltr. container met ovaal gat, exclusief sticker

MGB 240 BOL-SL

240 ltr. container met sleuf, exclusief sticker

Prijzen en voorraadaantallen staan vermeld op onze website

www.engels.eu
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vaste dekselopener
t.b.v. MGB 120 of MGB 240

afneembare dekselopener
t.b.v. MGB 240

METALEN
TOEBEHOREN

art.nr.

omschrijving

art.nr.

omschrijving

MGB 120.DO

vaste dekselopener,
ongemonteerd

EN-7075030

ongemonteerd, incl.
bevestigingsmaterialen

MGB 240.DO

vaste dekselopener,
ongemonteerd

Dekselopener.

Afneembaar koppelsysteem, ook te gebruiken om een container
ARBO vriendelijk als driewieler te verrijden.
art.nr.

omschrijving

MGB 20

containerlifter met koppelstang t.b.v. MGB 240

MGB 22

bevestigingsplaat containerfilter, vastgeschroefd

MGB 23

trekhaak, vastgeschroefd

Met onze afneembare dekselopener Tretfix houdt u schone handen, blijft de container
waterdicht en zet u hem aan
de straat zonder opener.

2-wiel container koppelsysteem,
niet afneembaar

art.nr.

omschrijving

MGB 19

beveiliging voor MGB 240 met 3-kant sleutel en beperkt inwerpvolume

tel. 040 - 26 29 222 contact@engels.eu

art.nr.

omschrijving

EN-7075055

zwenkwiel, zwart
ongemonteerd

EN-7075055-A

zwenkwiel, grijs
ongemonteerd

Koppelsysteem t.b.v. 240 ltr.
container voor permanente
bevestiging met zwenkwiel.

tel. 011 - 81 50 50 post@engels.eu
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