GROOTVOLUMEBAKKEN
INDUSTRIEEL
1040 x 640 x 550 mm, 200 ltr.
(930 x 590 x 395 mm binnenwerks)

1040 X 640
Product kenmerken:
• Uit sterke levensmiddelenechte, vorst- en chemicaliënbestendige, slagvaste
kunststof (HDPE)
• Perfect stapelbaar, met of
zonder deksels of wielen
• Speciaal ontworpen voor
handling met heftrucks en
pompwagens

Bodem/zijwanden gesloten, identiek aan 1425/B, maar 120 mm lager.
art.nr.

omschrijving

gewicht

1425/F

op 4 poten

11,5 kg

1425/FR

met zwenkwielen ø 100 mm (totale hoogte 670 mm)

14,5 kg

1 COP BR01

oplegdeksel, vacuümgevormd

2 kg

1040 x 640 x 670 mm, 285 ltr.
(930 x 590 x 515 mm binnenwerks)

De grootvolumebakken ontstonden als vervanging van de
grote houten kisten in de textielindustrie.
1170 x 465 x 370 mm, 180 ltr.
1060 x 395 x 295 mm, 100 ltr.

Bodem/zijwanden gesloten, meest ingezette uitvoering.
art.nr.

omschrijving

gewicht

1425/B

op 4 poten

13,5 kg

1425/BR

met zwenkwielen ø 100 mm (totale hoogte 790 mm)

16,5 kg

1 COP BR01

oplegdeksel, vacuümgevormd

2 kg

1040 x 640 x 580 mm, 300 ltr.
(930 x 590 x 530 mm binnenwerks)

Langmateriaal bakken, perfo
zijwanden, bodems dicht.
art.nr.

afmeting

1425/I

1170 x 465 x 370 mm

1425/L

1060 x 395 x 295 mm

Bodem/zijwanden geperforeerd , alleen opneembaar met heftrucks.
Legenda
Voorraadproduct, binnen 1
werkdag verzendgereed.
Leverbaar na overleg.
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art.nr.

omschrijving

gewicht

1400/A

bak met bodemvrijheid 40 mm

10,5 kg

1400/AR

op frame met 2 zwenk- en 2 bokwielen ø 100 mm 17 kg
(totale hoogte 700 mm)

1 COP BR01

oplegdeksel, vacuümgevormd

Prijzen en voorraadaantallen staan vermeld op onze website

2 kg

www.engels.eu

GROOTVOLUMEBAKKEN
INDUSTRIEEL
1200 x 800 x 800 mm, 550 ltr.
(1120 x 750 x 650 mm binnenwerks)

Bodem/zijwanden gesloten, grootste bak uit deze serie.
art.nr.

omschrijving

gewicht

1425/A

op 4 poten

22 kg

1425/AR

met zwenkwielen ø 125 mm (totale hoogte 940 mm)

27,5 kg

1425/AT

op 2 sleden

24,5 kg

1 CO 14251

oplegdeksel, spuitgegoten

2,5 kg

1030 X 600
1200 X 800

Opdruk d.m.v. hotstamp met
cliché of gezette letters.

Grootvolumebakken ingezet in
de bouwsector. De bakken zijn
gevuld met alle materialen die
nodig zijn voor één specifieke
klus. Dit zorgt voor verbetering
van logistiek, efficiëntie en minimale voorraden.

1030 x 600 x 840 mm, 400 ltr.
(950 x 550 x 725 mm binnenwerks)

Bodem/zijwanden gesloten, sterkste bak uit deze serie.
art.nr.

omschrijving

gewicht

1425/C

op 4 poten

21,5 kg

1425/CR

met zwenkwielen ø 125 mm (totale hoogte 980 mm)

25 kg

1 COP CR01

oplegdeksel, vacuümgevormd

2 kg

art.nr.
90005-274 SCHAR-

Roestvast stalen
scharnier.

universeel

art.nr.
90005-1425

De grootvolume serie wordt in diverse branches ingezet, zoals hier bij
bol.com

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

Roestvast stalen sluiting.

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