
TRANSPORT- EN 
OPSLAGBAKKEN

STAPELBAAR

WATERPROOF 
KOFFERS

126 Prijzen en voorraadaantallen staan vermeld op onze website www.engels.eu

Voordelen: 
• Water- en stofdicht
• Voorzien van stevige hand-

greep
• Voorzien van automatisch 

drukventiel 
• Standaard blokschuiminte-

rieur of op maat gemaakt 
(op aanvraag)

• Labelvoorziening 
• Eenvoudig te openen wa-

terdichte vergrendeling
• Stapelbaar
• Schokbestendig
• Diverse afmetingen

Voor extreme (weers)omstandigheden hebben we deze serie koffers 
in ons assortiment. Ze bieden uitstekende bescherming tegen water 
en stof en zijn IP67 gecertificeerd (volledig stofdicht en waterdicht tot 
1 meter diep en 30 minuten lang). 

De koffers zijn bestand tegen alle weersomstandigheden en kunnen 
goed tegen schokken. Dit maakt ze erg geschikt voor gebruik voor 
uiteenlopende toepassingen, zoals in de scheepvaart, de land-
macht, de luchtmacht en de marine. Maar ook tijdens vissen, jagen 
en duiken of ter bescherming van gevoelige apparatuur, bijv. (foto-)
camera's. 

Deze koffers worden ingezet bij het vervoer van waardevolle goede-
ren, die in geen geval mogen beschadigen. De koffers zijn standaard 
voorzien van blokschuim, waardoor de gebruiker eenvoudig ook bij 
enkelstuks een klantspecifiek interieur kan maken. Door het verwij-
deren van de blokjes ontstaan uitsparingen in het schuim die het 
product omklemmen waardoor de inhoud zeer goed beschermd is.

Water- en stofdichte koffers verkrijgbaar in verschillende maten en 
met standaard of klantspecifiek schuiminterieur. 

Ter bescherming van fotocamera en lenzen tijdens outdoor gebruik.

Ruimte voor label/sticker.

Waterdichte vergrendeling.

Automatisch drukventiel.

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Levertijd 1 à 2 weken. 
Leverbaar na overleg. 
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Om de inhoud van de koffer 
te beschermen leveren we 
schuiminterieurs. Standaard 
voorgestanst blokschuim die 
u zelf op maat kunt maken 
of we maken klantspecifiek 
schuim. Meer informatie over 
schuiminterieurs kunt u vinden 
op pagina's 28 en 155. 

art.nr. afmetingen (lxbxh) binnenmaten inhoud gewicht

KO-235H105-9S 258 x 243 x 118 mm 235 x 180 x 106 mm 4,5 ltr 0,8 kg

KO-235H155-9S 258 x 243 x 168 mm 235 x 180 x 156 mm 6,5 ltr 1,0 kg

KO-300H130-9S 336 x 300 x 148 mm 300 x 225 x 132 mm 9 ltr 1,6 kg

KO-430H160-9S 464 x 366 x 176 mm 426 x 290 x 159 mm 19,5 ltr 2,8 kg

KO-505H195-9S 555 x 428 x 211 mm 500 x 350 x 194 mm 34 ltr 3,9 kg

KO-505H280-9S 555 x 428 x 306 mm 500 x 350 x 280 mm 49 ltr 5,1 kg

KO-540H190-9S 594 x 473 x 215 mm 538 x 405 x 190 mm 41,5 ltr 4,7 kg

KO-540H245-9S 594 x 473 x 270 mm 538 x 405 x 245 mm 53 ltr 5,3 kg

KO-620H250-9S 687 x 528 x 276 mm 620 x 460 x 250 mm 71 ltr 7 kg

KO-620H340-9S 687 x 528 x 366 mm 620 x 460 x 340 mm 97 ltr 8,1 kg

KO-750H280-9S 816 x 540 x 306 mm 750 x 480 x 280 mm 100 ltr 10,2 kg

KO-750H400-9S 816 x 540 x 426 mm 750 x 480 x 400 mm 144 ltr 12,1 kg

Zelfs in de meest extreme om-
standigheden, bijvoorbeeld in 
de jungle en het regenwoud, 
worden de koffers ingezet. 

Maatwerk schuiminterieur.

Standaard schuiminterieur. 

art.nr. afmetingen (lxbxh) binnenmaten inhoud gewicht

KOT-505H280-9S 555 x 437 x 326 mm 500 x 350 x 280 mm 49 ltr 5,0 kg

KOT-540H190-9S 604 x 473 x 225 mm 538 x 405 x 190 mm 41,5 ltr 6,3 kg

KOT-540H245-9S 604 x 473 x 283 mm 538 x 405 x 245 mm 53 ltr 6,8 kg

KOT-620H250-9S 687 x 528 x 286 mm 620 x 460 x 250 mm 71 ltr 8,5 kg

KOT-620H340-9S 687 x 528 x 376 mm 620 x 460 x 342 mm 97 ltr 9,6 kg

Onderstaande artikelnummers zijn uit voorraad leverbaar in de 
kleur zwart en inclusief standaard blokschuiminterieur. Voor andere 
uitvoeringen en meer informatie kunt u contact opnemen met onze 
afdeling Verkoop.




