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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. 

Voor het veilig verplaatsen van 
kantoorbenodigdheden als 
printers, laptops en satelliette-
lefoons, hebben we meervou-
dig inzetbare verpakkingen 
gemaakt. Zie onderstaande 
afbeelding.

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. 

Ook de nu in heel Europa ge-
bruikelijke accubakken ont-
stonden in samenwerking met 
Defensie. Zuurbestendigheid 
tijdens opslag was de eis, ac-
cu’s eruit krijgen zonder zware 
fysieke arbeid kwam er later 
bij. Sleden maakten mecha-
nisch 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.

TRANSPORT- EN 
OPSLAGBAKKEN

STAPELBAAR

DEFENSIE

Sterke kunststof bakken zijn op 
maat gelast en voorzien van 
een riemeninterieur voor een 
stabiel transport.



3tel. 040 - 26 29 222  contact@engels.eu  tel. 011 - 81 50 50  post@engels.eu

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 belang-
rijk. Deze meermalig bruikbare verpakking van 1200 x 1000 mm lever-
den we aan defensie Nederland in drie hoogtes voor het terugver-
voer 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 of zorgen voor een goe-
de ambiance, zoals onze messkist met borden, schalen, bestek, fles-
opener en kurkentrekker. 

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 natostocknum-
mers, toegewezen aan onze 
producten:

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

Onze  serie transport-
bakken is grotendeels opgeno-
men in de NATO nummering: 

TRANSPORT- EN
OPSLAGBAKKEN

STAPELBAAR

DEFENSIE

Gespot in het Nationaal Militair 
Museum in Soest. In gebruik tij-
dens rondleidingen door de gids 
van het museum. 
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Toen in 1989 de Bescherming 
Burgerbevolking  opgeheven 
werd, namen de regionale 
brandweerkorpsen de rampen-
bestrijding over. Het materieel 
werd vernieuwd, gekozen werd 
voor haakarmbakken, ingericht 
per soort calamiteit, identiek 
per regionaal corps. Reddings-
materiaal werd zoveel mogelijk 
in bakken verpakt, gestapeld in 
rolcontainers. Engels verwierf 
de order voor deze bakken en 
hun interieurs. Hierdoor werd 
de  bak de standaard 
voor de Nederlandse brand-
weer. Dankzij het winnen van 
een vergelijkbare tender in 
Lyon in 2006, is onze 
bak ook begonnen aan een 
opmars in Frankrijk. 

 bakken met verband-
stoffen in medische haakarm-
bak.

Niet alleen de brandweer, 
maar ook ziekenhuizen heb-
ben hun eigen calamiteiten 
container (hier van het UMG).

Door hun uniforme inrichting kan personeel van ieder corps blind de 
benodigde spullen in een container van een ander corps vinden. 
Stress is onvermijdelijk bij rampenbestrijding. Maar naar de nodige 
gereedschappen zoeken, is geen stress meer. Zo blijft er meer con-
centratie over voor het verrichten van de taak. En daar ging het om. 

Inhoud reddingcontainer voor vervoer per vliegtuig. (foto: Gemco.) 

Het “haakarm calamiteiten container concept” wordt ook toegepast 
voor ondersteuning bij rampen in het buitenland. Er gaan altijd wel 
wat E-line bakken mee. 

Onverwacht: iedere NL Rampen-
bestrijdings haakarmbak bevat 
ook een spatwaterdicht koffertje 
met daarin de CE conformiteits-
papieren.

Landelijk gestandaardiseerde inrichting.

Bij iedere calamiteit laadt de 
vrachtwagen een passende 
haakarmbak.

TRANSPORT- EN 
OPSLAGBAKKEN

STAPELBAAR

BRANDWEER



5tel. 040 - 26 29 222  contact@engels.eu  tel. 011 - 81 50 50  post@engels.eu

In iedere brandweerwagen worden wel kunststof bakken gebruikt.

En ook in aanhangwagens is er altijd ruimte voor bakken voorzien. 

Vroeger moesten we onze bakken vaak aanpassen aan de ruimte in 
de wagens. (Denk aan smaller maken door er een stuk af te frezen, 
of twee bakken aan elkaar lassen voor de goede lengte.)

De fabrikanten passen hun wagens tegenwoordig aan, waardoor 
dit niet meer nodig is. Wel verzorgen we nog vaak sterke valgrepen, 
opdrukken, etikethouders. 

Een echte special voor de 
brandweer is onze persluchtci-
linder bak. Door twee bakken 
met grondmaat 600 x 400 mm 
op elkaar te bevestigen, de bo-
venste met gaten in de bodem 
met de diameter van een pers-
luchtfles, de onderste met een 
vakverdeling, maken we een 
persluchtflessenbak, sterk, en 
passend op andere standaard 

 bakken. 

In veel voertuigen vind je een of 
meerdere zogenaamde “aan-
vals-kratten” waarin een team 
de meest noodzakelijke spullen 
tussen zich in meeneemt naar 
de plaats van actie. Hiernaast 
staat een voorbeeld van zo’n 
aanvalskrat in een blusvoertuig 
van de Koninklijke Luchtmacht. 

art.nr. hoogte bestemd 
voor 

38-209
H633-FL5

633 mm 5 flessen 
Ø 162 mm

38-209
H685-FL5

685 mm 5 flessen 
Ø 162 mm

38-209
H685-FL6

685 mm 6 flessen 
Ø 162 mm

TRANSPORT- EN
OPSLAGBAKKEN

STAPELBAAR

BRANDWEER

Grote leveranciers van red-
dingsmaterialen verpakken 
hun producten graag in onze 
bakken. 
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Standaard E-line koffers.

E-line bakken en koffers lenen zich uitstekend voor het opbergen
en meenemen van een grote variëteit aan spullen: ze zijn erg sterk,
modulair stapelbaar en indien gewenst afsluitbaar. Ook zijn ze in kof-
feruitvoering leverbaar, ‘standaard’ en ‘heavy duty’.

Alles past in E-line bakken.

Vaak, als politie of hulpdien-
sten in het nieuws komen, zijn 
onze bakken ook te zien. Of het 
nu gaat om een transportver-
pakking van bewijsstukken, of 
kratten met hulpmateriaal, we 
zijn er altijd een beetje trots op 
wanneer we ze tegenkomen in 
de pers.

Bij een ongeluk met gevaar-
lijke stoffen,  bak met 
hulpmateriaal.

Bewijsstukken afgevoerd in 
een  bak.

 bakken met gereed-
schap voor forensisch onder-
zoek. 

Een politiewagen heeft meer bij zich dan de meeste mensen besef-
fen: pilonnen en linten om de plaats van een ongeluk af te zetten, 
een camera om de zaken vast te leggen, zaklantaarns, eerste hulp 
dekens, verbandmateriaal. En vaak ook een teddybeer om kinderen 
na een ongeluk te troosten! 

TRANSPORT- EN 
OPSLAGBAKKEN

STAPELBAAR

POLITIE EN 
JUSTITIE
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Echte specials voor de politie 
hebben we eigenlijk niet. Wel 
leveren we voor ons redelijk 
standaard bakken en contai-
ners die binnen Politie en Jus-
titie hun eigen toepassing heb-
ben gevonden. 

Bak met vakverdeling gebruikt 
bij training van politiehonden 
voor opslag van geurmonsters.

Bewijsmateriaal archief.

Mobiele werkplaats KLPD met E-line bakkenmagazijn en rode indus-
triekwaliteit afvalbak. 

E-line bakken worden door hun strakke vormgeving en vele acces-
soires (zelfklevende houders, zelfklevend magnetische vlakken,
barcode stickers met notitieveld, verzegelingen, verzegelingen met
barcode en embleem) minstens even vaak voor opslag-, als voor
transport doeleinden gekozen.

Aluminium draagrails maken 
onze koffers geschikt voor A4 
hangmappen.

Blokschuimplaten, perforatie 20 x 
20 mm. Door het losscheuren van 
blokjes, maakt u uw eigen interi-
eur.

Afvalscheidingsmodule ‘rest-
afval en confidentieel papier’  
waarbij de papierunit optio-
neel afsluitbaar is.

Stapelbare kisten met sleuven, snapsluiting en opdruk voor het opber-
gen van tenten van Forensische Opsporing.

TRANSPORT- EN
OPSLAGBAKKEN

STAPELBAAR

POLITIE EN
JUSTITIE

 bakken zijn verzegel-
baar en daarom geschikt als 
opslagbak én als verzendeen-
heid. 
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België
Engels Logistics NV

Schemkensstraat 15
B-3583 BERINGEN

Tel.: +32 (0)11 815 050
post@engels.eu
www.engelslogistics.be

Nederland
Engels Logistiek BV

Park Forum 1139
NL-5657 HK EINDHOVEN

Tel.: +31 (0)40 26 29 222
contact@engels.eu
www.engelslogistiek.nl

Alle Engels bedrijven heb-
ben een duidelijke focus 
op kwaliteit. We werken 
conform ISO 9001:2015 en 
14001:2015. Engels Logistiek 
is TÜV-nord gecertificeerd.

Vestigingen in Nederland, 
België, Frankrijk, Duitsland 
en Portugal.
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Vraag de complete catalogus aan via 
marketing@engels.eu, dan sturen we deze 
kosteloos op. 

400 Pagina’s waardevolle informatie m.b.t. opslag, 
logistiek en afvalinzameling.

Leer ons kennen!

Engels Logistiek BV en Engels 
Logistics NV maken deel uit 
van de Engels Group NV, 
een familiebedrijf  opgericht 
in 1960 dat aanstuurt op een 
stabiele groei van generatie 
op generatie.




