
ENGELS
in dienst van logistiek
en een beter milieu

PUBLIEKE INZAMELING VAN ELECTR(ON)ISCHE
 APPARATEN EN SPAARLAMPEN

Batterij-kokers
Speciaal voor de tl -buizen

UN gekeurde
 inzamelbakken

SAMEN NAAR EEN DUURZAME SAMENLEVING

Speciaal voor de tl -buizen
Batterij-kokers



INZAMELING/ 
RECYCLING

TL-LAMPEN
Engels werkt samen met het Franse bedrijf Recylum om de gebruikte 
neonbuizen en spaarlampen in te zamelen voor heel Frankrijk.

Beide typen verlichting eisen hun eigen ontwerp;

De neonbuizen zijn te vervoeren in een container met flexibele 
wanden, aangezien de lange TL buizen een gelijke druk op de wand 
uitoefen.

De lampen drukken echter veel verspreider tegen de buitenwanden 
aan en hebben daardoor een bak met sterkere wanden nodig.

Sinds februari 2003 is er een 
nieuw wereldwijd publiek-
privaat initiatief gestart om 
het vraagstuk rond elektrisch 
en elektronisch afval (WEEE) 
aan te pakken. Grote high-
tech fabrikanten als Hewlett-
Packard, Microsoft, Dell en vele 
anderen werken samen met 
recycling/renovatie bedrijven 
om deze kostbare grondstoffen 
te verzamelen voor hergebruik 
en zo het milieu te beschermen 
tegen vervuiling. 

Naar volle tevredenheid zijn 
er inmiddels 4000 van deze 
nieuwe producten geleverd 
aan Recylum. Het is een 
uitermate milieuvriendelijk 
product: volledig gemaakt van 
makkelijk te recyclen plastic, 
lichtgewicht, met exacte 
afmeting voor het vervoeren van 
neonbuizen, zodat het onnodig 
transportvolume bespaard. 

Verder is de bak uitgerust met 
een makkelijk te openen deksel 
en palletpoten die door iedere 
vorkheftruck te hanteren is. 

De container is tevens invouwbaar, zodat deze in lege toestand, 
ruimtebesparend is tijdens vervoer of opslag.



INZAMELING/
RECYCLING

TL-LAMPEN

De Smartbox TL is ideaal voor het inzamelen en transporteren van 
lange objecten zoals TL buizen. Het zeer grote volume is ook een zeer 
interessante eigenschap. De standaard lengte is 2300 mm. Andere 
lengtes (tussen 1600 and 2300 mm) op aanvraag. Een 1200 mm 
brede versie is ook mogelijk.

Transport en opslag van lange objecten is soms niet mogelijk met 
een standaard palletbox. De Smartbox TL biedt die mogelijkheid 
gecombineerd met economisch retourtransport. Opgevouwen 
neemt de Smartbox TL tot 1/3 van de ruimte in.

ton voor TL buizen, bijvoorbeeld 
gebruikt in inzamelvoertuigen.
Afm. Ø 400x1200 mm bestelnr.
SK-4001200-2R

De Flex-bin is een concept dat 
Engels de franse markt levert. 
Deze opvouwbare lichtgewicht 
inzamelbakken zijn verstelbaar 
voor normale tl-buizen dan 
wel langere tl-buizen van bv. 
zonnebanken. 

Speciaal voor de inzameling 
van tl-buizen is er ook een heavy 
duty uitvoering gemaakt.

Wecycle is een overkoepelend 
concept waarmee in de 
komende jaren verschillende 
campagnes zullen worden 
gevoerd. De initiatiefnemers zijn 
de producenten en importeurs 
van elektr(on)ische apparaten 
en spaarlampen.

Net als lege batterijen moeten 
kapotte spaarlampen in de 
toekomst gewoon kunnen 
worden ingeleverd bij de 
supermarkt. Er komt een 
aparte inzamelbox waarin 
de consument kapotte 
spaarlampen kan achterlaten 
zonder tussenkomst van het 
winkelpersoneel. 

Wecycle koos Sita voor het 
leveren van een inzamelmiddel 
voor in de winkel. I.o.m. Engels 
Logistiek is een inzamelmiddel 
ontworpen dat aan de 
specificaties van de retail 
voldoet.

De Smartbox TL heeft tien steunkolommen en sleden over de volledige lengte

* Op aanvraag zijn lengtes mogelijk tussen 1600 and 2300 mm

art.nr. afmeting mm omschrijving
1387C3-TL 2300x800x805* Smartbox TL op 3 sleden, 1014 L

1389C3-TL 2300x800x978* Smartbox TL op 3 sleden, 1288 L

1307C3-TL 2300x1000x805* Smartbox TL op 3 sleden, 1295 L

1309C3-TL 2300x1000x978* Smartbox TL op 3 sleden, 1644 L

4410.820-TL 2300x800* Deksel voor  Smartbox TL, 800 mm br.

4410.620-TL 2300x1000* Deksel voor  Smartbox TL, 1000 mm br.



TL-buis inzamelbakken, standaard en extra lang voor zonnebank lampen

alle palletboxen kunnen voorzien 
worden van losse oplegdeksels, of 
van afneembare scharnierdeksels

In verband met handmatige sortering worden TL buizen 
tegenwoordig steeds meer liggend ingezameld. Onze bakken 
zijn standaard voorzien van scharnierende , afneembare deksels. 
Driekantsloten of overval sluitingen zijn optioneel.

 
VEILIGE 
OPSLAG

UN-KEUR 
PALLETBOXEN

uitvoering voor accu inzameling

Door 3 sterke sleden en rechte 
zijwanden makkelijk leeg te 
kantelen. Uitvoering en stickers 
conform ADR.  Van recycle 
materiaal  afm. 1200x1000x780 
mm. Bestelnr. 1091/ACCU.

Vanwege hun robuuste constructie (stapelbelasting 4500 kg, per 
box tot 1000 kg) worden onze palletboxen ingezet als duurzame 
transportverpakking voor de recycling van velerlei zaken, met name 
daar waar containers tekort schieten. De meeste maten zijn ook in 
donker grijze recycle kunststof leverbaar, iets minder sterk, maar wel 
goedkoper.

UN-gekeurde palletboxen met dezelfde toelating als boven, maar dan met 
afneembare scharnierende deksels en driekantsloten

2-delig RVS scharnier

3-kant slot

bestelnr. inh. afmetingen uitvoering

1091/C3T-UN 610 ltr 1200x1000x820 mm UN uitvoering op 3 sleden

1091/XL-UN 930 ltr 1200x1000x1150 mm UN uitvoering op 3 sleden

1091/XXL-UN 1100 ltr 1200x1000x1345 mm UN uitvoering op 3 sleden

bestelnr. inh. afmetingen uitvoering

1091/C4-TLXL 825 ltr 1680x1000x820 mm UN uitvoering op 4 poten

1091/C3T-TLXXL 1085 ltr 2180x1000x820 mm UN uitvoering op 3 sleden



UN gekeurde containers, toegelaten voor het vervoer van milieugevaarlijke 
stoffen

Niet alles mag in iedere bak. 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 dicht uitvoering)

sluiting UN keur container

standaard opdruk UN keur container

Onze containers zijn gekeurd 
als “large packaging” Deze 
nieuwe verpakingsgroep 
is, al dan niet voorzien van 
binnenverpakkingen als do-
zen of zakken, bijvoorbeeld 
voorgeschreven voor het ver-
voer van milieugevaarlijke 
stoffen  met kenmerk UN 3077 

Wij adviseren u graag over wat 
wel en niet in onze bakken mag.

UN-gekeurde inzamel en transportcontainers voor ziekenhuisafval

éénmalige ziekenhuis afval verpak-
kingen

Gebaseerd op jarenlange 
ervaring in de Engelse en Ierse 
markt (heel Ulster bijvoorbeeld 
werkt naar tevredenheid 
met door ons geleverde 
middelen) bieden wij u een 
betaalbaar en compleet 
systeem voor de afvoer van  
ziekenhuisafval, geaccepteerd 
door de EU.

 
VEILIGE
OPSLAG

UN-KEUR 
CONTAINERS

artikelnr. inhoud afmetingen 
(lxbxh) mm

uitvoering

MGB 240 UN 240 580x740x1070 2-wiel container UN keur gevaarlijke stoffen

MGB 360 UN 360 600x890x1100 2-wiel container UN keur gevaarlijke stoffen

MGB 660 UN 660 1210x765x120 4-wiel container UN keur gevaarlijke stoffen

MGB 770 UN 770 120x765x1350 4-wiel container UN keur gevaarlijke stoffen

artikelnr. inhoud afmetingen 
(lxbxh) mm

uitvoering

MGB 240 ZHA 240 580x740x1070 2-wiel container UN keur ziekenhuis afval

MGB 360 ZHA 360 600x890x1100 2-wiel container UN keur ziekenhuis afval

MGB 660 ZHA 660 1210x765x120 4-wiel container UN keur ziekenhuis afval

MGB 770 ZHA 770 120x765x1350 4-wiel container UN keur ziekenhuis afval



LAMP
RECYCLING

TL FLEXBIN

INZAMELING/ 
RECYCLING

 

CHEMOBOXEN
BATTERIJBOXEN

Chemisch afval komt overal vrij. 
Zaken als olie, inkten en oplos-
middelen horen niet in gewone 
vuilverbrandingsinstallaties en 
nog veel minder op de stort 
of in het riool. Voor het apart 
houden ervan leveren wij onze 
milieuboxen en batterijboxen 
uit onbreekbare, milieuvriendel-
ijke kunststof.

opvangbakje NiCad batterijen en
knoopcellen in 3-fractie box

binnendoos voor gemakkelijk
inleveren

als de verwerker over de juiste apparatuur beschikt, is scheiden niet meer
nodig, en volstaat één inwerpopening of er wordt alleen een verschil
gemaakt tussen Ni-Cad en gewone batterijen

milieuboxen van 60 en 30 liter

Batterij- en milieuboxen zijn uit voorraad leverbaar in blauw en/of 
grijs en kunnen bedrukt worden met uw naam. Qua sterkte en ge-
bruiksgemak zijn ze bijzonder geschikt voor de werkomgeving. Ze zijn 
voorzien van scharnierende deksels met gedrukte gebruiksaanwijz-
ing en snapsluitingen.

art.nr. inhoud afmetingen (lxbxh) omschrijving

3-210 B-2 9 300x200x223 mm batterijbox, gescheiden opvang van bat-
terijen en knoopcellen

3-210 B-3 9 300x200x223 mm batterijbox, gescheiden opvang van 
Nicad-, gewone batterijen en knoopcellen

3-204 B-1 20 400x300x235 mm batterijbox, één inwerpopening

3-204 B-2 20 400x300x235 mm batterijbox, gescheiden opvang van bat-
terijen en knoopcellen

3-204 B-3 20 400x300x235 mm batterijbox, gescheiden opvang van 
Nicad-, gewone batterijen en knoopcellen

art.nr. inhoud afmetingen (lxbxh) omschrijving

3-205 MK 30 400x300x340 mm milieubox, met gebruiksaanwijzing

3-202 MK 60 600x400x340 mm milieubox, met gebruiksaanwijzing 

90118-1 30 355x255x310 mm inzetdoos, autolockbodem

90118-2 60 555x355x310 mm inzetdoos, bodem “zweedse sluiting”

Voor het veilig thuis bewaren 
en aan de inzamelaar 
aanbieden van bijzonder 
afval dat niet thuishoort op de 
stort, zoals giffen, batterijen en 
geneesmiddelen.



INZAMELING/ 
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BATTERIJKOKERS
UN KEUR BAKKEN

De batterijkoker heeft een 
volume van 32 liter (koker-
afmetingen Ø120 mm, L = 800 
mm). 

Op de koker zit een deksel met 
het bekende batterijgat en een 
driekantslot. De koker zit vast 
bevestigd in de metalen stand-
aard. 

De standaard is voorzien van 
twee grepen voor eenvoudige 
lediging. De grepen zijn 
afgewerkt met een rubberen 
profiel. 

Het product bestaat uit twee 
delen (de batterijkoker met 
staander en de vloerbevestiging, 
die als accessoire kan worden 
verkocht). 

UN-gekeurde transportbakken type 4H2 voor gevarenklasse 1, 2 en 3 
danken hun toelating tot UN keur mede door hun sterke deksel en in 
eigen beheer ontwikkeld driekantslot.

Als bakken worden ingezet voor
het vervoer van gevaarlijke 
(afval)stoffen, vallen ze bij 
vervoer over land onder de 
verpakkingsregels van het ADR.

RAKO 36-208-UN met daarachter een RAKO 36-209-UN. De verplichtte 
aanduiding van de gevarenklasse wordt op de bak gedrukt d.m.v een 
hotstamp

Er worden eisen gesteld betref-
fende etikettering en bedruk-
king, (vloeistof)dichtheid en 
val- en stapelbestendigheid bij 
hoge en lage temperaturen.

In de loop der jaren hebben we
op dit gebied een behoorlijke
expertise opgebouwd.

batterijkoker, tafel model

art.nr. inhoud afmetingen omschrijving

BAT-120800 32 ltr. Ø120x800 mm Batterijkoker voor inzameling. 

BAT-120300 32 ltr. Ø120x300 mm Batterijkoker, tafelmodel

BAT-120800-
VBP

- 206x185x27 mm Vloerbevestigingsplaat voor batte-
rijkoker met slot

art.nr. afmetingen (lxbxh) inhoud gevarenklasse

36-208-UN 600x400x185 mm 30 ltr. I,II & III

36-201-UN 600x400x235 mm 40 ltr. I,II & III

36-6426-UN 600x400x293 mm 53 ltr. I,II & III

36-202-UN 600x400x335 mm 60 ltr. I,II & III

36-209-UN 600x400x440 mm 90 ltr. I,II & III



Wij leveren een uitgebreid assortiment van producten in dienst 
van logistiek en een schoner milieu, zoals kunststof magazijn- en 
transportbakken, pallets, palletboxen, lekbakken, afvalbakken en 
containers uit kunststof of staal. Een derde van door ons geleverde 
verpakkingen bestaat uit in opdracht van de klant ontworpen, ge-
produceerd en samengesteld maatwerk.

Aanvullend produceren wij verschillende typen stalen afvalcontain-
ers, met name persen, gericht op intelligente inzameling van afval. 
Dankzij zelf ontwikkelde software en elektronica voor containerman-
agement is onze groep klaar voor de moderne afvalinzameling.
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www.engels.eu

België
Engels Logistics NV

Industriezone 
Ravenshout 8212
Schemkensstraat 15
B-3583  BERINGEN

Tel.: +32 (0)11 815 050
Fax: +32 (0)11 815 060
E-mail: post@engels.eu
www.engelslogistics.be

Nederland
Engels Logistiek BV

Industrieterrein 
Kapelbeemd
Boven Zijde 9
NL-5626 EB  EINDHOVEN

Tel.: +31 (0)40 26 29 222
Fax: +31 (0)40 26 29 200
E-mail: contact@engels.eu
www.engelslogistiek.nl

Engels Logistiek BV en Engels 
Logistics NV maken deel uit van 
de Engels Group NV, een fami-
liebedrijf  opgericht in 1960 dat 
aanstuurt op een stabiele groei 
van generatie op generatie.   

Het onderhouden van een      
warme relatie met onze klanten 
en het creëren van een fami-
liaire werkomgeving voor ons 
personeel zijn de leidende 
“zachte” waarden binnen En-
gels. Deze verplichten ons be-
trouwbaar te zijn, verrassend 
uit de hoek te komen en het 
beste te bieden in plaats van 
“me too” producten. De relatie 
met onze klanten, leveranciers 
en personeel is ons echte ka-
pitaal. Facts & Figures: www.
engelsgroup.com

Met vestigingen in Nederland, 
België, Frankrijk, Duitsland en 
Portugal.

Onze Group heeft een duidelijke focus op kwaliteit. 
Alle betrokken afdelingen werken in de dagelijkse 
praktijk met een kwaliteit waarborgingsysteem. 
Engels Logistiek BV is ISO 9001:2015 en 14001:2015 
gecertificeerd door TÜV.

MAGAZIJNBAKKEN, STELLINGEN, 
WAGENS EN LEKBAKKEN

BAKKEN, PALLETS EN 
PALLETBOXEN

Magazijnstellingen en 
magazijninrichting

Kunststof bakken, 
pallets en palletboxen

Bakken voor afval-
inzameling en -scheiding

AFVALBAKKEN, 2- EN 
4-WIEL CONTAINERS

(ONDERGRONDSE)
AFVALCONTAINERS
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