
Aircell plaatmateriaal 
ultralicht en sterk

Compacte eenheid 
Bespaart op transportkosten

Praktisch, tijdbesparend  
Ergonomisch verantwoord

PALLETS MET 
OPZETWANDEN

AIRCELL 
PLAATMATERIAAL



Prijzen en levertijden staan vermeld op onze webshop www.engels.eu

Extra grote verzendeenheden 
zijn ook mogelijk. Deze pallet 
is verlengd tot 2400 mm. 

Pallets met opzetwanden van Aircellmateriaal hebben een sterke, 
nestbare, ultralichte en holle kunststof pallet, welke is geproduceerd 
door middel van “twin-sheet" vacuümvormen. Elke zijde van de pal-
let is voorzien van een groef waarin de opzetwanden van Aircell 
plaatmateriaal worden gezet. De 4 zijdige opzetwand bestaat uit 
1 stuk. Wanneer deze eenvoudig vastgeklikt is aan de pallet, kan 
men de verzendeenheid afsluiten met de dubbelwandige kunststof 
deksel. 

De hoogte van de Aircell plaat-
materiaal opzetwanden is in 
principe naar keuze. 

PALLETS MET 
OPZETWANDEN

AIRCELL 
PLAATMATERIAAL

art.nr. afmetingen inhoud gewicht belastbaarheid

statisch dynamisch

VC-1208100-
95W-7

1200x800x1000 mm
(1140x740x790 mm bin-
nenwerks)

666 ltr. 24 kg 1300 kg 280 kg

VC-1210100-
95W-7

1200x1000x1000 mm
1140x940x790 mm (bin-
nenwerks)

847 ltr. 28 kg 1350 kg 300 kg

Dit zijn voorraadartikelen. Andere afmetingen zijn op aanvraag leverbaar. 

Voordelen van dit systeem: 
• Waterdicht (hemelwater)
• Geen losse onderdelen 

voor de vergrendeling van 
de opzetwand

• Uitwisselbaar met de 
meest voorkomende verge-
lijkbare systemen

• Ergonomisch verantwoor-
der dan vergelijkbare 
systemen. I.p.v. 5-6 keer 
bukken, maar 1-2 keer

• Opzetwand is vanuit 1 
positie te plaatsen en in 
te klappen zonder extra 
vergrendeling

• Praktisch en tijdbesparend
• Zowel opvouwbaar als 

nestbaar
• Vlakke bodem
• Maximale binnenafmeting 

en rechte stapeling bij 
geklapte vorm

PALLETS MET OPZETWANDEN EN DEKSEL

Gevouwen neemt  
de verzendeenheid slechts 25% van haar omvang in.

Engels heeft standaard 2 afmetingen op voorraad. Deze worden gele-
verd met 10mm dikke grijze vouwscharnier opzetwanden. Elke opzet-
wand heeft één klepopening (600 x 350 mm) en twee etikethouders.  
 
Op aanvraag leveren we ook andere diktes (van 3 tot 30 mm), 
verschillende kleuren en speciale oppervlakte behandeling  
en/of bekleding. Neem hiervoor contact op met onze afdeling  
verkoop.

STANDAARD VERZENDEENHEID UITVOERINGEN



tel. 040 - 26 29 222  contact@engels.eu  tel. 011 - 81 50 50  post@engels.eu

Meermalig bruikbare trans-
portverpakkingen vormen een 
logistiek interessant alterna-
tief voor o.a. gebruikers van 
palletboxen om hun sup-
ply chain flexibel te maken. 
Opgevouwen nemen de pal-
lets veel minder plaats in, heb-
ben ruimere binnenmaten en 
zijn een stuk goedkoper dan 
opvouwbare palletboxen met 
deksels. Door het gebruik van 
Aircell plaatmateriaal is zelfs 
de belastbaarheid van ver-
zendeenheden vergelijkbaar.

PALLETS MET 
OPZETWANDEN

AIRCELL 
PLAATMATERIAAL

Door de drielaagse constructie met interne honingraat structuur 
heeft het plaatmateriaal slechts een derde van het gewicht van een 
vergelijkbare massieve plaat. Buigen gebeurt alleen met speciale 
machines. De grote stijfheid maakt dit materiaal bij uitstek geschikt 
voor de constructie van opzetwanden op pallets. Bij een dikte van 15 
mm zijn de wanden belastbaar tot wel 2 ton. Het ultralichte en sterke 
plaatmateriaal is tevens weerbestendig en voedselveilig.

Standaard GLT  
(Duitse automotive verpakking 
'Großladungsträger').

Aircell plaatmateriaal is stijf genoeg om opzetwanden met open 
voorzijden te construeren, waardoor producten in speciale maat-
werk pockets geschoven kunnen worden. Deze pockets kunnen zo-
wel van textiel als Aircell plaatmateriaal gemaakt worden. 

Voordelen Aircell plaat: 
• Gemaakt van HDPE
• Ultralicht en sterk
• Weerbestendig
• Recyclebaar
• Met open of gesloten 

zijkanten
• Oppervlakte afwerking 

mogelijk
• Verkrijgbaar in diverse 

kleuren
• Van 3 tot 30 mm dik

AIRCELL PLAATMATERIAAL - ULTRALICHT EN STERK

PRAKTISCH, TIJDBESPAREND EN ERGONOMISCH VERANTWOORD

De deksel komt los door het 
plaatmateriaal onder de deksel 
in te drukken.

De opzetwand vouwt zich ge-
makkelijk op en past perfect op 
de pallet. Met deksel erop heeft 
u minimale transportruimte.

Opzetwanden en deksel vormen 
samen met de pallet een com-
pacte eenheid. Dit bespaart op 
transportkosten.

De opzetwanden maakt u los 
van de bodem door ze met de 
voet naar binnen te drukken. 

Zowel de pallet als de deksel is voorzien van nokken waarin de 
opzetwand vergrendeld wordt. Hierdoor is aparte vergrendeling niet 
nodig. De opzetwand is eenvoudig vanuit 1 positie te plaatsen en in 
te klappen zonder extra vergrendeling. In plaats van 5-6 keer bukken, 
is de Aircell Verzendeenheid in slechts 1-2 keer gereed. 

MAATWERK IS MOGELIJK


