TRANSPORT- EN
OPSLAGBAKKEN
STAPELBAAR
LANDBOUWKRATTEN

Etikethouder zowel geschikt
voor stickers als kaarten.

Exportfust
Stapelbare landbouwkratten met geperforeerde bodem en gesleufde zijwanden zijn speciaal ontworpen voor de export van bollen
(lelies en tulpen) en overige agrarische producten.
Voor uw producten, die u met zorg heeft geteeld, bieden wij een
ideale verpakkingsvorm: stevige, vuil- en luchtdoorlatende kratten,
die de inhoud optimaal beschermen tijdens vervoer en opslag.
Onze kratten zijn geschikt voor machinale verwerking, maatvast,
meerdere malen te gebruiken en goed reinigbaar. Tevens zijn de
kratten volledig recyclebaar.
600 x 400 x 180/160 mm

600 x 400 x 230/210 mm

art.nr.

omschrijving

art.nr.

omschrijving

SBE-64180-S20T-9

geperforeerde bodem en wanden

SBE-64230-S20T-9

geperforeerde bodem en wanden

Landbouwkratten zijn tevens
inzetbaar voor andere toepassingen, zoals uitpakkrat, opslag- en transportkrat, magazijnbak en exportkrat.

staffelkorting per 96 stuks

staffelkorting per 72 stuks

Bloembollenbroeikratten
De stapelbare 600x400x180/105 mm landbouwbak is een krat met
gesloten wanden en geperforeerde bodem. De perforaties zijn
circa 2,5 mm breed en maximaal 35 mm lang. Dankzij de versterkte
bodem is deze krat uitermate geschikt voor de automatisering. De
stapelbelastbaarheid is max 750 kg.
Agri kratten worden het hele
jaar door geproduceerd om
voldoende voorraad te hebben voor tijdens de oogst.
Legenda
Voorraadproduct, binnen 1
werkdag verzendgereed.
Leverbaar na overleg.

600 x 400 x 180/100 mm

art.nr.

omschrijving

SBE-64180W20T-9

gesloten bodem,
geperforeerde
wanden

staffelkorting per 96 stuks
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Prijzen en voorraadaantallen staan vermeld op onze website

www.engels.eu

TRANSPORT- EN
OPSLAGBAKKEN
STAPELBAAR
EXPORTKRAT
AGRI KRAT
Wij leveren ook onderstaande
opvouwbare (agri) kratten.
Meer informatie kunt u vinden
bij de opvouwbare bakken op
pagina 171.
Kratjes in gebruik bij 'Natuursupermarkt' in Eindhoven.

De gaten in het afdekrooster zijn 25 x 30 mm en zorgen voor goede
ventilatie zonder dat de inhoud eruit valt. Het dichte vlak biedt ruimte
voor informatie over bijvoorbeeld kwaliteit, leverancier of garantie.

Klik de haakjes in de sleuven aan
de ene zijde van de krat.

Klik de haakjes aan de overzijde
vast en de verzegeling is op slot.

Voordelen van de pootgoed exportbak:
•
Standaard verpakkingseenheid van 30 kg pootaardappels
•
De geperforeerde wanden en bodem zorgen voor goede
ventilatie maar beschadigen de inhoud niet door hun fijne
structuur
•
De inhoud is verzegeld, zodat de koper krijgt waarvoor hij
betaalt
•
De bak kan zonder verzegeling nog jaren gebruikt worden

Eenvoudig in te klappen, ruimtebesparend tijdens retourtransport of opslag. Ingevouwen hoogte van deze krat is 39
mm.

De pootgoed exportbak is een stapelbare bak van 600x400x262 mm
met een inhoud van 55 liter. Standaard hebben wij deze op voorraad in de kleur zwart. De bakken zijn gemaakt van milieuvriendelijk
gerecycled polyethyleen.
art.nr.

omschrijving

90286-426-1

aardappelbak, 600 x 400 x 262 mm

90356-1

afdekrooster
Sealing voor aardappelbak

staffelkorting per 32 stuks

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

Onze E-line vouwkratten serie
heeft een ingevouwen hoogte
van nog geen 28 mm! Zie pagina 172.

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