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Exactamente um metro de arquivo

Caixas com barras em
aço ou com tampas

Plataformas estáveis
empilháveis

80$87,/,=$d2',È5,$&2167$7$$48$/,'$'(

SORTIDO
MUDANÇAS
CAIXAS COM
ALÇAS PARA
EMPILHAMENTO
Graças à sua construção em
uma peça, as caixas com
alças para empilhamento são
muito resistentes e são fáceis
de utilizar. Pode empilhá-las
facilmente. Graças às alças ou
às tampas podem-se empilhar
muito facilmente.
Perfeito para transportar arquivos

Além das caixas de um metro, também temos a variante com meio
metro, mais manejável, disponível
com os mesmos acessórios que a
caixa grande, tampa, barras para
empilhamento. Os 2 modelos são
perfeitamente compatíveis para
empilhar e encaixar.

Os monitores planos substituem
cada vez mais os monitores grandes. Esta caixa com tampa e
protecção para o monitor plano é
ideal para efectuar mudanças de
escritórios em segurança.

Impressão a quente (ex. de cunho)
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nº art.

dimensão mm

dim. interior

conteúdo

peso

A10130.500

ccom pegas 1160x480x342

1000x370x332

130 ltr

7,3 kg

A10125.500

com tampa 1160x480x360

1000x370x332

130 ltr

7,5 kg

A10075

com pegas 710x460x350

599x378x310

75 ltr

4,2 kg

A10080

com tampa 710x460x375

598x375x330

80 ltr

4,5 kg

Graças às suas pegas, transporta-se facilmente a dois. Tem
as dimensões adequadas para dossiers e caixas de arquivo.
Frequentemente denominada “caixa a metro” devido ao seu
comprimento útil interno. Não se utiliza apenas para arquivos,
como se pode confirmar pelas dezenas de milhares de caixas em
serviço. As barras em aço asseguram um empilhamento com toda
a segurança.

Computador e monitor cabem perfeitamente
nº art.

dimensão mm

dim. interior

conteúdo

peso

8 - 301 - 2B

com pegas 800 x 600 x 500

700 x 470 x 465

180 ltr

8 kg

A10140

com tampa 750 x 570 x 480

570 x 480 x 420

140 ltr

7 kg

Caixas com alças encaixáveis / empilháveis, frequentemente utilizadas para transportar computadores e monitores. Praticamente
indestrutíveis, constituem uma garantia para o transporte em toda
a segurança dos objectos de valor. Ganho de espaço de 50%
quando vazio.

SORTIDO
MUDANÇAS
CAIXAS PRÁTICAS
COM TAMPAS E
GRANDE VOLUME
A protecção da vida privada
é importante, daí que todas
as nossas caixas com tampas,
empilháveis ou dobráveis,
podem ser seladas. A selagem
pode ser feita através de fechos
simples ou mesmo com selos
numerados.

Disponíveis em 5 tamanhos. Empilhadas podem economizar até 70% de
espaço
nº art.

dimensão mm

dim. interior

conteúdo

peso

ALR43265

400 x 300 x 265

338 x 254 x 240

20 ltr

2,1 kg

ALR43310

400 x 300 x 310

338 x 254 x 285

25 ltr

2,3 kg

ALR64310

600 x 400 x 310

514 x 350 x 285

54 ltr

3,2 kg

ALR64365

600 x 400 x 365

514 x 350 x 340

65 ltr

3,4 kg

ALR64400

600 x 400 x 400

514 x 350 x 375

70 ltr

3,7 kg

As caixas de distribuição são as caixas utilizadas em transportes
de ida e volta. Essas caixas são empilháveis o que significa que se
podem colocar umas dentro das outras quando vazias. Pode facilmente ganhar 70% do espaço. Estas caixas também podem ter
tampas que podem ser seladas. Além disso são práticas e sólidas.
A grande variedade de dimensões permite-nos responder a todos
os tipos de procuras.

Para mais informações sobre
selagem solicite-nos o nosso catálogo de logístiga ou faça o download na nossa página da internet.

Os selos para contentores
“Unolock”, para armazenamento
temporário ou transportes internacionais.

Para o transporte e o manuseamento de equipamentos
frágeis tais como computadores, podemos fornecer caixas
equipadas com fitas de velcro
e espuma de protecção.

nº art.

descrição

dimensão mm

conteúdo

peso

1425/B

caixa com pés

1040 x 640 x 670

285 ltr

13,5 kg

1425/BR

caixa com 4 rodas giratórias

1040 x 640 x 670

285 ltr

16,5 kg

1 COP BR01

tampa moldada por vácuo

1040 x 640

-

2,0 kg

Uma outra caixa utilizada frequentemente neste sector, são as nossas caixas de grande volume, com ou sem rodas e encaixáveis. Os
tamanhos variam entre 1040x640x550 mm até 1200x800x800 mm.
Em cima estão os modelos mais utilizados.

Caixa com laterais
montadas
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SORTIDO
MUDANÇAS

PLATAFORMAS
ROLANTES

Plataformas em plástico
para cargas pesadas para
cargas pesadas, podem
suportar até 500 kg

manípulo em T

nº art.: 89 - 2 - 3 -2DB

Para o manuseamento, puxar é
mais fácil do que empurrar!

nº art.: 80 - 184 - 185
nº art.: 80 - 954 - 85

dim. 800 x 600 mm
dim. 1200 x 800 mm

As plataformas para cargas pesadas são perfeitamente empilháveis
entre elas.

Feito à medida para cada caixa

Podemos fornecer plataformas
mesmo para as caixas com
dimensões especiais. Para a utilização de caixas empilhadas,
basta fazer uns furos na plataforma.
Para mais informação entre em
contacto connosco.

nº art.: C40002B - 101 - 38.5
nº art.: 20080B

dim. 1010 x 380 mm
manípulo em T

Uma plataforma feita à medida que encaixa perfeitamente
numa caixa de um metro, com cantos em plástico, barras em
alumínio e com rodas, o que nos permite adaptar as plataformas às suas necessidades.

Portugal:
Engels Logística e Ambiente LDA
Rua Professor Henrique de Barros,
Lote 2 - Armazém 6
PT-2685 PRIOR VELHO (LISBOA)

Poderá também solicitar os nossos catálogos

Tél.: +351 21 94 13 320
Fax: +351 21 94 13 319
E-mail: contact@engels.eu

www.engels.eu

