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l Veiligheidskannen en
oplossingen voor het omgaan 
met gevaarlijke stoffen



Essentiële industriële veiligheidsproducten

Al 125 jaar lang levert Eagle Manufacturing Company 
innovatieve kwaliteitsproducten en -diensten aan 
onze klanten. Hoewel de tijd nu heel anders is 
dan toen het bedrijf in 1894 begon, helpen we nog 
steeds onze klanten met onze missie van Protecting 
People, Property and the Planet® als leidraad. Ter 
ondersteuning van deze missie en om onze klanten als 
prioriteit te zien, blijven we streven naar kwaliteit en 
perfectie in alles wat we doen.

Voor nieuwe productinnovaties is een grotere 
productiecapaciteit nodig, en voor een grotere 
capaciteit zijn nieuwe productie-, opslag- en 
distributieruimtes nodig. In de afgelopen jaren 
hebben we onze kunststofproductiecapaciteit en ons 
distributiecentrum uitgebreid tot bijna 100.000 m2 en 
hebben we een productiecentrum van 50.000 m2 met 
een technisch testlaboratorium toegevoegd.

Veiligheidskannen & -containers

•  Stalen veiligheidskannen

•  Poly plunjerkannen

•  Poly afvalkannen

Opslag en bescherming

•  Lab packs

•  Oververpakkingen

•  Muur- en hoekbeschermers

•  Stellingbeschermers

•  Kolombeschermers
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Een groeiende Justrite-familie
In de afgelopen jaren zijn we gegroeid en hebben 
we Justrite Safety Group uitgebreid door de 
overname van andere sterke, waardevolle 
bedrijven. Vanwege deze boeiende veranderingen 
willen we ons verhaal met u delen: een 
ongeëvenaarde veiligheidsportefeuille,
expertise op het gebied van milieubescherming, 
een wereldwijd netwerk van merken en een grote 
toewijding aan de veiligheid van onze klanten.

Start with the EssentialSM

De essentie van ons bedrijf zit in de nieuwe 
slogan: Start with the EssentialSM. Bij Justrite 
begint alles met veiligheid. Het beschermen van 
mensen, eigendommen en de planeet is onze 
eerste en grootste verantwoordelijkheid. Wij 
leveren de essentiële veiligheidsproducten die u 
nodig hebt om uw werknemers en de werkplek 
te beschermen.

Ons bedrijfslogo heeft recent een evolutie 
ondergaan. Het nieuwe logo is een eerbetoon aan 
ons erfgoed op het gebied van brandveiligheid 
en weerspiegelt onze expertise op het gebied 
van insluiting en milieubescherming.

Justrite Safety Group biedt 
industriële veiligheidsoplossingen 
en deskundig advies van onze 
portefeuillebedrijven over de hele 
wereld.

We bestrijken alle facetten van het 
industriële veiligheidslandschap 
- van de opslag, inperking en 
reiniging van gevaarlijke stoffen 
tot bewegingsveiligheid en 
nooddouches.

Wat uw behoeften ook zijn, wij 
kunnen u helpen de basis te leggen 
voor een veilige, productieve 
werkplek.
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Veiligheidskannen en -vaten

Al bijna 60 jaar is onze productlijn Veiligheidskannen 
een marktleider op het gebied van gegalvaniseerde 
Type I en Type II Veiligheidskannen, die voldoen aan de 
OSHA- en NFPA-code 30-vereisten en die UL- en ULC-
gecertificeerd zijn voor veilige opslag en hantering van 
brandbare vloeistoffen. 

Eagle biedt FM Approved Compliance Solutions aan in een 
verscheidenheid van poly en roestvrijstalen kannen,
laboratoriumkannen, kraankannen, afvoerbussen,
plunjers, bank- & daubkannen en poly olieachtige 
afvalbussen om uw personeel en faciliteiten te helpen 
beschermen. Gemaakt in de Verenigde Staten.
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Veiligheidskannen voor laboratoria
Roestvrijstalen laboratoriumkan met ECO-kraan en 
neopreen pakking 
De Eagle roestvrijstalen 3,8L laboratoriumkan vermindert het gevaar op explosies 
die kunnen ontstaan wanneer dampen of brandbare vloeistoffen ontbranden.  

• Gemaakt van 316 roestvrij staal

• Ideaal voor gebruik in wetenschappelijke-, industriële-, en ziekenhuislaboratoria

• De langwerpige vorm bespaart ruimte op de plank

• FM-goedgekeurd en voldoet aan de OSHA-eisen

• Conform: OSHA 29 CFR 1910.106, 1925.152 & NFPA Code 30

Tapkannen
Roestvrijstalenkan en ECO-kraan met neopreen pakking  
Eagle 19L roestvrijstalen veiligheidstapkan met ECO kraan en neopreen pakking 
helpt bij het doseren van ontvlambare vloeistoffen in vaten met een kleinere 
capaciteit.

• Roestvrij staal

• Verschillende druppelvrije en zelfsluitende tapkranen beschikbaar

• FM-goedgekeurd

Afvoerkannen
De roestvrijstalen afvoerkannen van Eagle bieden een tussenstation voor de 
tijdelijke opslag van vloeibaar afval.

•  De uitloopdop opent onder een breede hoek van 80 graden en kan 
opengeklapt worden voor het gemakkelijk legen van verschillende soorten 
containers.

• Alle blikken zijn uitgerust met een vlamafleider
•  De kapconstructie opent automatisch bij een overmatige dampdruk
• FM-goedgekeurd

1325

Capaciteit (L) H x B (cm) Gewicht (kg) Staal

3,8 23 x 20 1,7 1301

Capaciteit (L) H x B (cm) Gewicht (kg) Staal

19 23 x 20 4 1327

Capaciteit (L) H x B (cm) Gewicht (kg) Staal

9,5 30.5 x 29 4 1323

19 46 x 29 4,6 1325

1301

1327

1323
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P-714

Poly-Veiligheidsplunjerkannen
De Eagle Poly-Veiligheidsplunjerkannen zijn ideaal wanneer er gewerkt 
moet worden met brandbare- of vluchtige reinigingsvloeistoffen. 
Voorzien van een vlam-dovende messing bevochtigingsschaal en 
pompassemblages.

•  Door de dasherplaat naar beneden te drukken komt er een kleine 
hoeveelheid vloeistof vrij om sponzen of lappen eenvoudig te 
bevochtigen en wordt voorkomen dat gevaarlijke vloeistoffen morsen.

• Gemaakt van High-Density Polyethyleen (HDPE)

• FM-goedgekeurd

• Voldoet aan de OSHA-normen

P-711

P-712

Capaciteit (L) H x B (cm) Gewicht (kg) Rood

1 25 x 13 0,9 P-711

1,9 25 x 13 0,9 P-712

3,8 33 x 20 1,9 P-714
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Poly-Afvalkannen
Poly-afvalkannen voor olieachtig afval bieden een brandveilige tijdelijke 
opslag van oplosmiddel, afvalvodden, spaanders en andere materialen 
die onderhevig zijn aan spontane verbranding. 

• Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) constructie

•  Roest niet, deukt niet en is bestand tegen veel verschillende soorten 
chemische verbindingen

• Voorzien van een zelfsluitend deksel met voetbediening

• Verkrijgbaar in de kleuren rood, geel en zwart

• FM-goedgekeurd

•  Conform: OSHA 29 CFR 1910.125(e)(4)(ii) en
 OSHA 29 CFR 1910.125(e)(4)(iii)

Afvalbakken voor 
milieugevaarlijke stoffen
Afvalbakken voor milieugevaarlijke stoffen van Eagle zijn gemaakt van 
rood Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) en bieden een veilige tijdelijke 
opslag van potentiële milieugevaarlijke stoffen.

•  BIOHAZARDOUS-sticker op de voorkant om werknemers te 
adviseren over mogelijke milieurisico's

•  Voldoet aan de OSHA-eisen voor blootstelling aan door bloed 
overgedragen ziekteverwekkers

•  Roest niet, deukt niet en is bestand tegen veel verschillende soorten 
chemische verbindingen

•  Naadloos voor een lekvrije contructie

•  Voorzien van zelfsluitend deksel met voetbediening

•  Wijdere basis voor extra stabiliteit

•  FM-goedgekeurd

Capaciteit (L) H x B (cm) Gewicht (kg) Rood Geel Zwart

22,8 41 x 42 4 933-FL 933-FLY 933-FLBK

37,9 46 x 56 6,4 935-FL 935-FLY 935-FLBK

53 53 x 56 7 937-FL 937-FLY 937-FLBK

945BIO

947BIO

Capaciteit (L) H x B (cm) Gewicht (kg) Rood

22,8 41 x 42 4 943BIO

37,9 46 x 56 6,4 945BIO

53 53 x 56 7,3 947BIO

933-FL 935-FL 937-FL

943BIO
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Oververpakkingen & oplossingen
voor het omgaan met

gevaarlijke stoffen

943BIO
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Oververpakkingen & oplossingen voor
het omgaan met gevaarlijke stoffen

Al bijna 30 jaar lang levert Eagle met de Poly 
Drum productlijn Lab Packs, oververpakkingen 
en andere oplossingen voor zowel de gevaarlijke 
als de niet-gevaarlijke opslagbehoeften van 
klanten. De laboratoriumverpakkingen zijn 
verkrijgbaar met kunststof deksels en de 

Eagle vaten zijn:
•  Geblazen HDPE-constructie
•  Chemisch & weerbestendig
•  HDPE verbrandt volledig
•  Verenigde Naties (VN) gecertificeerd volgens HM-181
•  Bedrijfstemperatuurbereik (-40°F/-34°C tot 140°F/54°C)
•  Val gestest  -  max. gewicht bij 0°F/-17°C (48 uur)
•  Goedgekeurd voor gebruik met de verpakkings-
 groepen I, II en III
•  UV-beschermingspakket
•  UL 94HB Brandbaarheidsklasse
•  Nestbaar voor ideale opslag (behalve model 1656)
•  FDA 21 CFR 177.1520 voedselveilige kwaliteit
•  Stapeling getest -  drie hoog bij maximaal gewicht

oververpakkingsvaten zijn verkrijgbaar met 
metalen banden of schroefdeksels. Alle 
modellen zijn gemaakt van chemisch resistent 
high-density polyethyleen (HDPE) met UV-
remmers, zijn duurzaam en licht van gewicht en 
verkrijgbaar in de kleuren geel, blauw en zwart.

Eagle vaten zijn ideaal voor:
•   Veilige opslag, behandeling en transport van gevaarlijke 

stoffen
•  Beheersing van het morsen en sanering van gevaarlijke 

stoffen
•  Morsingskit containers
•  Originele transportcontainers
•  Verwijdering en verbranding van bioafval
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Lab packs met schroefbare deksels
Eagle Laboratoriumvaten zijn gemaakt van geel, spuitgegoten high 
density polyethyleen (HDPE) met UV-resistentie en een opschroefbaar 
deksel.

•  Duurzaam en lichtgewicht

•  Weers- en chemicaliënbestendig

•  Ideaal voor veilige opslag, behandeling en transport van gevaarlijke 
stoffen, indamming en reiniging van gevaarlijke stoffen, originele 
transportcontainer, verwijdering van bioafval en verbranding.

•  Lab Packs/ Open vaten- voor gebruik met kleinere onbeschadigde 
flessen, blikjes, carboys en 5-gallon emmers met niet-lekkende 
gevaarlijke stoffen - indien deze lekken, moeten ze verpakt worden 
met voldoende sorbents - GEEN VRIJE VLOEISTOFFEN.

Oververpakkingen met
schroefbare deksels
Eagle Overpack Poly Drums zijn gemaakt van geel spuitgegoten 
high density polyethyleen (HDPE) met UV-resistentie en een geel 
schroefdeksel.

•  Duurzaam en lichtgewicht

• Weers- en chemicaliënbestendig

•  Ideaal voor veilige opslag, behandeling en transport van gevaarlijke 
stoffen, indamming van morsingen en reiniging van gevaarlijke 
stoffen, originele transportcontainer, verwijdering van bioafval en 
verbranding.

•  Oververpakkingen - voor gebruik met grotere onbeschadigde 
containers, blikjes en vaten met niet-lekkende gevaarlijke stoffen 
- indien deze lekken, moeten ze worden verpakt met voldoende 
sorbents - GEEN VRIJE VLOEISTOFFEN.

Capaciteit (L) H x D (cm) Gewicht (kg) Geel

75,7 53 x Top 52 x Bodem 43 6 1650

113,6 72 x Top 57 x Bodem 42 6 1600SL

217 102 x Top 67 x Bodem 49 6 1657

Capaciteit (L) H x D (cm) Gewicht (kg) Geel

247 86 x Top 79 x Bodem 67 20 1661

361 105 x Top 79 x Bodem 66 22,5 1690

1650

1657

1690

1600SL

1661

eagle-safety.eu 11



Wandbeschermers en hoekbeschermers 
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Kolombeschermers
Betaalbare bescherming voor magazijn- en fabriekszuilen, palen 
en balken. Absorbeert schokken van sleepmotoren, minimaliseert 
schade aan kolommen, vorkheftrucks en personeel

•  Blaasvormig 100 procent polyethyleen met hoge dichtheid.

•  Bestand tegen de meeste chemicaliën

•  Voorzien van een sleutelslot om slippen te voorkomen en om te 
helpen bij het uitlijnen van de installatie

•  Verkrijgbaar voor 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25,4 cm en 30,5 cm 
ronde of vierkante steunen

•  Geen gereedschap nodig

•  Twee helften bevestigen met eenvoudig te installeren riemen

•  Getest met een vorkheftruck: 3855,5 kg bij 8 km/u

•  Vervangen indien beschadigd

•  De beschermers zijn verkrijgbaar in de kleuren geel met zwarte 
banden en oranje of limoengroen met reflecterende banden die 
goed zichtbaar zijn.

Stellingbeschermers
Eagle Stellingbeschermers zijn ontworpen om schade aan stellingen 
en rekken door vorkheftrucks en pallettrucks te helpen voorkomen.

•  Gemaakt van geel High-Density Polyethyleen (HDPE)

•  Snel en eenvoudig snap on design

•  Geen gereedschap nodig voor de installatie

•  Kan op de gewenste hoogte worden gestapeld om te voldoen 
aan de internationale norm van 40,6 cm

•  Smal profiel minimaliseert interferentie met waardevolle 
opslagruimte

Model Item Afmetingen (B x L x D) cm Gewicht (kg)

1704 Kolombeschermer voor 10-15 cm Kolom 33 x 33 x 106,7 7,6

1706 Kolombeschermer voor 15 cm Kolom 61 x 61 x 106,7 18,2

1708 Kolombeschermer voor 20 cm Kolom 61 x 61 x 106,7 18,2

1709 Kolombeschermer voor 21 cm Kolom 61 x 61 x 106,7 18,2

1710 Kolombeschermer voor 25 cm Kolom 61 x 61 x 106,7 18,2

1712 Kolombeschermer voor 30,5 cm Kolom 61 x 61 x 106,7 18,2

Model Past op Rekken (B x L x D) cm Afmetingen (B x L x D) cm Gewicht (kg)

1702 3,8 x 7,6 115,3 x 12,7 x 20,4 0,9

1703 7,6 x 7,6 15,3 x 12,7 x 20,4 0,9 1702

 1709 1710 1712

 1704 1706 1708

1703
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Poly Oprijplaat 

Biedt een ergonomisch correcte methode om zware lasten 
over stoepranden of trappen te verplaatsen.

•  Verhoogd oppervlak voor uitstekende tractie in alle 
weersomstandigheden

•  Lichtgewicht, weegt maar 4 kg

•  Twee handgrepen met afgeronde hoeken zorgen voor 
gemakkelijk oppakken, dragen en hanteren.

•  Kenmerkende 2,5 cm zijrails voor extra veiligheid

Maximale belasting (kg) Afmetingen (B x L x H) (cm) Gewicht (kg) Geel

453,6 68,6 x 68,6 x 10,2 4 1794



Omschrijving Afmetingen (W x L x D) (cm) Gewicht per set (kg) Geel

6" Wandbescherming (set van twee) 15,3 x 106,7 x 5,1 (per stuk) 3,7 1726

10" Wandbescherming (set van twee) 25,4 x 106,7 x 5,1 (per stuk) 6,4 1728

Wandbeschermers
Onze wandbeschermers helpen schade aan muren in gebieden 
met heftruck-, handtruck- of trommelverkeer te voorkomen.

•  Gemaakt van high density polyethyleen, geel met een hoge 
zichtbaarheid

•  Nooit nodig om te schilderen; en bestand tegen scheuren en 
afschilfering

•  Kan van begin tot eind worden gemonteerd en is voorzien 
van een unieke energieabsorberende constructie

• Set van twee

• Ankers niet inbegrepen

Hoekbeschermers
HDPE Hoekbeschermers buigen de impact af, en helpen zo 
om de installatiegebieden te beschermen die gevoelig zijn voor 
schade door vorkheftrucks, handtrucks of personeelsverkeer

• Gemaakt van high density polyethyleen

•  Eenvoudige installatie met bouten of optionele riemen (niet 
meegeleverd)

•  Twee maten geschikt voor de meeste behoeften, verkocht in 
sets van twee

• Binnenmaat 10,2 cm x 20,3 cm en buitenmaat
 15,2 cm x 25,4 cm

       1726

        1720       1725

     1728

Omschrijving Afmetingen (W x L x D) (cm) Gewicht per set (kg) Geel

21" Hoekbeschermer (set van twee) 53,3 x 15,2 x 25,4 (per stuk) 4,6 1720

42” Hoekbeschermer (set van twee) 106,7 x 15,2 x 25,4 (per stuk) 9,1 1725
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Meer informatie en ons volledige portfolio van 
producten is te vinden op eagle-safety.eu

Al 125 jaar lang levert Eagle Manufacturing 
Company innovatieve kwaliteitsproducten 
en -diensten aan onze klanten. Hoewel de 
tijd nu heel anders was dan toen het bedrijf 
in 1894 begon, helpen we nog steeds onze 
klanten met onze missie van Protecting 
People, Property and the Planet® als 
leidraad. Ter ondersteuning van deze missie, 
en om onze klanten als prioriteit te blijven 
zien, blijven we streven naar kwaliteit en 
perfectie in alles wat we doen.
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Veiligheidskannen en -vaten

• Stalen veiligheidskannen

• Poly-Veiligheidsplunjerkannen

• Poly-Afvalbakken

Materiaalbehandeling

• Lab packs

• Oververpakkingen

• Muur- en hoekbeschermers
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