
BAKKEN IN OPENBARE DIENST 

LAND- , LUCHTMACHT EN MARINE 

Te land 

Ter zee

En in de lucht



DEFENSIE

Sinds 1983 levert Engels de 
Nederlandse strijdkrachten 
opslag en transportbakken, 
meestal aangepast aan spe-
cifiek militair gebruik. Nu staat 
onze expertise ook in dienst 
van de strijdkrachten van Por-
tugal en Frankrijk. 

Al in 1983 ontwierpen we bi-
jvoorbeeld transportbakken 
voor reserve onderdelen met 
schuimrubber bodems en 
sjorbanden, zodat er geen vul-
middelen nodig waren die bij 
uitpakken zwerfafval zouden 
veroorzaken.

VERBAND-
BAKKEN

De belangrijkste activiteit naast de operationele taken binnen 
Defensie bestaat uit logistiek. De uitvoering van taken vindt zelden 
plaats waar personeel en middelen al aanwezig zijn. Alles wat voor 
een actie noodzakelijk is, van verbandmiddelen tot munitie, staat 
opgeslagen en wordt vervoerd naar de plaats van inzet. 

Sjorbanden in plaats van kunststof 
snippers. NSN (Nato Stock 
Number) 8115-17-100-3284.

Ook de nu in heel Europa 
gebruikelijke akkubakken 
ontstonden in samenwerking 
met Defensie. Zuurbestendig-
heid tijdens opslag was de 
eis, akku’s eruit krijgen zonder 
zware fysieke arbeid kwam er 
later bij. Sleden maakten me-
chanisch kiepen mogelijk. 

Zeker verbandmiddelen, pijnstillers en dergelijke dienen veilig, verze-
geld en spat- en druipwaterdicht vervoerd en opgeslagen te worden.

De eerstelijns verbandkist is onderverdeeld met lades voor verschil-
lende type verbanden en is bovendien sterk genoeg om op te zitten.

Samen met de luchtmacht (voor de luchtmobiele brigade) werd 
deze eerstelijns verbandkist ontworpen.

•	 lades, zodat je overal snel bij kunt, met flexibele vakverdeling 
voor orde

•	 met sleutel afsluitbare frontklep, wegens aanwezige opiaten 
voor verdoven

•	 druipwaterdicht, met grepen om door twee man gedragen te 
worden

•	 je kunt erop zitten als je geholpen wordt

Zuurbestendig vervoeren met 
accu palletbox: NSN 3990-17-
101-8860. Ook met deksel: NSN 
3990-17-101-8861



DEFENSIE

LOGISTIEK

De pallets en deksels nesten in elkaar en de opzetranden worden 
in de resterende palletbox verpakt. (vier opgevouwen verpakkingen 
nemen de plaats in van een gevulde). 

Wanneer vervoer door de lucht plaatsvindt, is gewicht extra bel-
angrijk. Deze meermalig bruikbare verpakking van 1200x1000 mm 
leverden we aan defensie Nederland in drie hoogtes voor het terug-
vervoer van hun materiaal uit Uruzgan. Eerder door ons geleverde 
niet opvouwbare bakken bleken voor lucht transport te zwaar. 

Niet altijd gaat het om projecten met duizenden bakken. Ook één 
bak kan in noodsituaties het verschil maken. Hier een RAKO bak in 
gebruik bij een blusvoertuig van de luchtmacht.

Wiel-containers in vele soorten  
en maten, waaronder de MGB 
660: NSN 7240-17-110-9262

Onderzetwagens 800x600 mm 
NSN 3510-17-109-2238

25 jaar ervaring drukt zich uit 
in vele tientallen natostock-
nummers, toegewezen aan 
onze producten. Hieronder een 
kleine bloemlezing:

NSN 3990-12-325-5377
NSN 3990-12-325-5378
NSN 3990-17-916-2253
NSN 3990-12-325-5379
NSN 3990-12-325-5381
NSN 3990-12-314-6047
NSN 3510-17-109-2238

Ons volledige assortiment RAKO 
bakken is opgenomen in de NATO 
nummering: 



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.

A
ug

us
tu

s 
20

17
 - 

Le
ve

rin
g

sp
ro

g
ra

m
m

a
 - 

W
ijz

ig
in

g
e

n 
vo

o
rb

e
ho

ud
e

n    

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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LEVERINGSPROGRAMMA




