
CLEVER LID

VERZENDEENHEID



Voor meer informatie kunt u terecht bij onze afdeling Verkoop. www.engels.eu

'Pally' past bij het afgebeelde 
Clever Lid verzenddeksel. 'Pally' 
is een combinatie van pallet en 
transportroller en te gebruiken 
met standaard distributie- en 
transportbakken.

Lichtgewicht en makkelijk te 
verrijden zonder pompwagen.

CLEVER LID

VERZENDEENHEID

art.nr. omschrijving

DVE-0806-1N-2H Polypropyleen, met 2 Pally haken

art.nr. afmetingen

VE-080619-
021N-7

polypropyleen, laadca-
paciteit tot 500 kg

Met het voetpedaal wissel je 
eenvoudig tussen pallet en 
transportroller:

Mogelijkheid tot verzegelen.

Clever Lids en Pally's zijn (onderling) stapelbaar.

De combinatie van Pally en Clever Lid is oorspronkelijk ontwikkeld 
voor de Britse post als alternatief voor rolcontainers. Ten opzichte van 
rolcontainers is deze verzendeenheid ruimtebesparend, licht van 
gewicht en eenvoudig te manoeuvreren zonder heftruck of pomp-
wagen. Daarnaast is geen wikkelfolie nodig, dus tijdsbesparend én 
minder afval.

Het Clever Lid is toepasbaar op alle pallets en verkrijgbaar met 
verschillende bevestigingshaken (afhankelijk van de pallet). De 
spanbanden zijn ingebouwd in het kunststof verzenddeksel en te 
vergrendelen en ontgrendelen met een hendel. Daarnaast kan het 
deksel verzegeld worden voor beveiliging van de goederen.

Voorraadproduct, 
binnen 1 dag uitgeleverd.
Levertijd 1 à 2 weken. 
Leverbaar na overleg. 

Legenda

800 x 600 mm 

800 x 600 mm 



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

Het deksel is voorzien van volledig geïntegreerde spanbanden met 
ratelmechanisme. Het Clever Lid is verkrijgbaar met 2 of 4 spanban-
den. De banden zijn als cassette uitwisselbaar of vervangbaar. 

CLEVER LID

VERZENDEENHEID

De spanbanden zijn verkrijg-
baar met verschillende haken.

Engels levert ook een simpele 
verzendeenheid. Geschikt voor 
vervoer van Euronorm bakken. 
Glijdend verstelbare sjorban-
den houden alles tussen pallet 
en topcap op zijn plaats. 

Lichtgewicht Clever Lid deksel voor op houten en kunststof pallets.

verzendeenheid 1200 x 1000 mm

art.nr. verzendeenheid

P1210-3 
TOP

1200 x 1000 mm nominaal 
(1235 x 1035 mm) pallet, top-
cap en 4 geniete banden.

Voor meer informatie neem 
contact op met onze afdeling 
Verkoop.

art.nr. omschrijving

DVE-1208-1N-2HHK 1200 x 800 mm, 2 haken voor houten pallets (korte zijden)

DVE-1208-1N-2HHL 1200 x 800 mm, 2 haken voor houten pallets (lange zijden)

DVE-1208-1N-4HH 1200 x 800 mm, 4 haken voor houten pallets (alle zijden)

DVE-1210-1N-2HHK 1200 x 1000 mm, 2 haken voor houten pallets (korte zijden)

DVE-1210-1N-2HHL 1200 x 1000 mm, 2 haken voor houten pallets (lange zijden)

DVE-1210-1N-4HH 1200 x 1000 mm, 4 haken voor houten pallets (alle zijden)

Optioneel: afneembare trek-
stang en koppelstukken.

1200 x 800 mm
1200 x 1000 mm



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

AFVALBAKKEN, 2- EN 
4-WIEL CONTAINERS

(ONDERGRONDSE)
AFVALCONTAINERS




