
Eenvoudig te verplaatsen

Maakt vaten overbodig

Ideaal voor transport en 
opslag van vloeistoffen

MultItank

herbruikbare
vloeistof bulk-

container



MultItank

herbruikbare
vloeistof bulk-

container voordelen: 
•	 Palletvoeten, eenvoudig vervangbaar
•	 Water-, olie- en luchtdicht deksel met siliconen afsluitring
•	 ruimtebesparend bij opslag en (retour)transport
•	 beschermt inhoud tegen uv-licht
•	 houder voor veiligheidspinnen als container leeg is
•	 conische vorm voor nestbaarheid
•	 stapelbaar (veilig te stapelen tot 3 hoog bij maximale vulling)
•	 overdrukventiel met siliconen o-ring
•	 uitloopkraan (optioneel)
•	 100% vloeistoffendicht zonder liner
•	 eenvoudig te vullen, legen en reinigen
•	 3 geneste containers reduceren het volume met 80%
•	 Mogelijkheid tot steriel verpakken d.m.v. 400 liter aseptische zak
•	 eenvoudig te verplaatsen met palletwagen of heftruck
•	 verkrijgbaar in verschillende kleuren (op aanvraag):

Meer informatie? Neem contact op met onze verkopers. www.engels.eu

Multitank is de eerste herbruikbare kunststof container (hDPe) met 
een inhoud van 420 liter speciaal ontworpen voor opslag en trans-
port van food (haccP) en non-food bulk producten. een innovatie 
op het gebied van vloeistof handling en opslag! 

Multitank is, als mix van pallet-
box en nestbaar vat, de ideale 
container voor vloeistoffen. Hij 
kan gebruikt worden voor bij-
voorbeeld olijven, pepers, wijn, 
olie, azijn, sappen, groenten, 
fruit, zuivelproducten, pulp, 
vlees, vis. Maar ook voor far-
maceutische producten of che-
micaliën. 

Multitank kan ingezet worden 
als duurzame vervanging van 
onder andere vaten, tonnen en 
IBC containers. 

Productspecificaties

art. nr. MC-420.73 complete container, grijze romp met rood standaard deksel. incl. 
22 veiligheidspinnen, rond sluitdeksel met siliconen afdichtingsrin-
gen en overdrukventiel, 4 inklikbare poten. 

afmeting
buitenwerks
(incl. deksel)

bovenkant (lxbxh):
1000 x 800 x 958 mm
onderkant (lxb): 
800 x 600 mm 

hoogte gestapeld dynamisch (2 hoog): 
1847 mm
statisch (3 hoog): 
2850 mm

afmeting romp
(excl. deksel)

(lxbxh)
1000 x 800 x 935 mm 

hoogte genest
(excl. deksel)

10 hoog: 2360 mm
11 hoog: 2520 mm

afmeting binnen-
werks (excl. deksel)

(lxbxh)
963 x 763 x 778 mm

Deksels genest 37 hoog: 2384 mm
38 hoog: 2448 mm

Max. laadgewicht 453 kg

Gewicht 33 kg Dynamische belast-
baarheid in stapel

max. 900 kg

inhoud 420 liter statische belast-
baarheid in stapel

max. 1350 kg

temperatuurrange -40 tot +60 °c ruimte voor (retour)
label

op 4 zijden

Accessoires
Aanvullend bieden we extra 
accessoires, zoals aseptische 
zakken, roosters voor op de bo-
dem, sledes, wielen, kogelkra-
nen, ontluchtingsroosters voor 
in het deksel. Neem hiervoor 
contact op met onze afdeling 
Verkoop. 

ral 9023 ral 1003 ral 6018ral 5017 ral 3020

Eenvoudig te verplaatsen, sta-
pelen en nesten

vloeistofdicht deksel 

met ronde vulopening

veilig stapelbaareenvoudig te reini-

gen door de glad-

de binnenkant

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

Deze gebruiksvriendelijke container is ontworpen voor gebruik in 
de foodindustrie maar is ook zeer goed inzetbaar in de chemie en 
farmacie. in de foodindustrie worden veel producten en vloeistof-
fen verpakt in kunststof of metalen vaten, palletboxen of kartonnen 
dozen met plastic liners. vaak worden deze verpakkingen doorbe-
rekend in de productprijs omdat de kosten voor retourtransport te 
hoog zijn of men de moeite niet neemt om de vaten terug te sturen. 

Transportspecificaties en -voordelen

Volle containers truck 20' container 40' container

aantal multitanks 54 36 54

netto gewicht 22.140 kg 14.760 kg 22.140 kg

bruto gewicht 23.922 kg 15.948 kg 23.922 kg

Lege containers truck 20' container 40' container

aantal multitanks 324 120 248

volume 132.840 liter 49.200 liter 101.680 liter

ruimtebesparend en kostenbesparend
De Multitank container heeft naast bovengenoemde voordelen ook 
economische voordelen vergeleken met tonnen, vaten en ibc con-
tainers. houten of plastic pallets zijn overbodig door de geïntegreer-
de palletbasis. Zakken of extra verpakkingsmaterialen zijn niet nodig. 
Doordat de lege containers nestbaar zijn, wordt de opslagruimte tot 
65% verminderd (in vergelijking met de opslag van kunststof tonnen). 

Als de containers gestapeld 
zijn is er nog steeds toegang 
tot de inhoud van de contai-
ner, zo kan de kwaliteit van het 
product snel en eenvoudig ge-
test worden. 54 geneste Multitanks op 4,8m².

Het opslaan van lege verpakkingsmaterialen. Multitanks nemen tot 
65% minder ruimte in beslag dan kunststof tonnen.



MultItank

herbruikbare
vloeistof bulk-

container

Duurzaam
Multitank is voordelig voor het 
milieu. Doordat de verpakking 
herbruikbaar is wordt de hoe-
veelheid afval enorm geredu-
ceerd. Een vermindering van 
zo'n duizend ton in vergelijking 
met de vernietiging van kunst-
stof vaten. 

De milieubelasting van de pro-
ductie van Multitank wordt ge-
schat op 7.200.000 ton minder 
CO²-uitstoot in de komende zes 
jaar (uitgaande van meerma-
lig gebruik en vergeleken met 
het weggooien van kunststof 
vaten). 

De bestaande vaten en ibc's die in de huidige markt veel gebruikt 
worden zijn niet efficiënt voor hergebruik en de kosten voor retour-
transport zijn altijd hoog. 

Multitank is een duurzame oplossing, die de kosten van de verpak-
king elimineert. er zijn geen andere verpakkingsmaterialen zoals 
wikkelfolie, strapbanden of pallets nodig om het product veilig te 
vervoeren. De verpakkingskosten van de toeleverancier worden 
zo drastisch verminderd en de ontvanger heeft geen last van het 
verpakkingsafval, dat opslagruimte en afvoerkosten met zich mee-
brengt.

Opslag

gestapelde volle 

containers

Laden en lossen

veilig, snel en 

eenvoudig

Transport

dynamische 

laadcapaciteit:

 2 containers 

(max. 900 kg)

Ledigen

via deksel of 

uitloopkraan

Retour

54 geneste 

containers op 4 

palletplaatsen

Opslag

geneste lege 

containers

Vullen

eenvoudig en snel

Opslag- of verzendklaar

water-, olie- en luchtdicht
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