
STAPELBARE TRANSPORT- EN OPSLAGBAKKEN

Euronorm transport- en opslagbakken

Koffers en UN-gekeurde 
bakken

Vlees- en agri-
kratten
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TRANSPORT- EN 
OPSLAGBAKKEN

STAPELBAAR

EURONORM 
BAKKEN

Logilight Euronormboxen zijn transparant en wegen een stuk min-
der. U draagt de inhoud, niet de bak. De bakken zijn geschikt voor 
standaard opslagdoeleinden. 

Voor alle Euronorm bakken zijn er tal van accessoires. Van veer-
etikethouders tot schuiminterieurs. 

  transportbakken zijn er in meerdere grondmaten, volu-
mes van 2 tot 175 liter en diverse uit voorraad leverbare kleuren. Deze 
E-line bakken zijn in zowel gesloten als geperforeerde uitvoering
geschikt voor open contact met voedingsmiddelen. Verder kennen
onze E-line bakken een wereld aan accessoires.

Stapelbare bakken van Engels 
vormen het meest complete as-
sortiment aan transportbakken. 
Ze zijn onderling stapelbaar en 
volgen de Euronorm standaard. 
Engels onderscheidt drie soor-
ten standaard Euronorm bak-
ken:  duurzaam, 
en Logilight. Deze drie lijnen 
onderscheiden zich van elkaar 
qua prijs, kwaliteit (hoeveel-
heid gebruikte kunststof) en 
accessoires.

 duurzaam kunststof bakken zijn ons duurzame huis-
merk kunststof Euronorm bakken, scherp geprijsd en geschikt voor 
industrieel gebruik (tot literinhoud in kilo's 2 meter hoog gestapeld 
in vrachtwagens). Ze zijn vervaardigd van duurzame gerecycleerde 
kunststof. 

Carglass koos voor een combi-
natie van standaard Euronorm 
bakken van 800 x 600 x 325  
mm en Logilights 600 x 400 x 
320 mm voor de inrichting voor 
hun DC in Zwitserland.

Onze oplossingen zijn mede-
bepalend in het succes van 
onze klanten en verdienden 
daarvoor soms zelfs een stand-
beeld.

Voor iedere toepassing de best gekwalificeerde bak.

DUURZAAM

LOGILIGHT
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TRANSPORT- EN
OPSLAGBAKKEN

STAPELBAAR

LOGILIGHT
BAKKEN

Standaard op voorraad in transparant. Per volle pallet ook leverbaar 
in grijs. 

Lichtgewicht kunststof bakken geschikt voor licht industrieel gebruik 
(geen bouten en moeren), met lange termijn bodembelasting van 
20 kg (4 hoog gestapeld). 

Logilight bakken zijn lichte bakken gemaakt van virgin PP plastic 
en daardoor zowel koude- en hittebestendig als bestand tegen de 
meeste zuren en chemicaliën. Het lichte gewicht wordt bereikt door 
het gebruik van een moderne constructie  en doordachte structuren. 

De bakken zijn voedingsmiddelenecht en door hun lichte gewicht 
ergonomisch in gebruik. 

Boven een statische belasting 
van 200 kg per stapel advise-
ren wij u een bak uit de 
serie op de volgende pagina's 
te overwegen. Deze zijn robuus-
ter van structuur en hebben dik-
kere wanden. Hierdoor zijn ze 
zwaarder, maar ook sterker. 

De stapelbare Logilight bakken 
zijn veelzijdig inzetbaar en vol-
doen aan de Euronorm maat-
voering die binnen de meeste 
branches voor transport en op-
slag worden gehanteerd. 

Let op: op Logilight bakken 
passen geen scharnierdeksels.

Door de opstaande rand van 
de onderzetwagen staan de 
bakken stabiel en zijn ze be-
schermd tegen botsen en sto-
ten. 

art. nr. omschrijving

TR-614116-101S-5 voor bakken 
van 600 x 400 
mm buiten-
maat: 605 x 405 
mm

oplegdeksels

 onderzetwagen

art. nr. omschrijving

SBE-4030-DO-1S-T 400 x 300 mm

SBE-6040-DO-1S-T 600 x 400 mm

art. nr. omschrijving

SBE-43220-021S-T 400 x 300 mm

art. nr. omschrijving

SBE-64220-021S-T 600 x 400 mm

art. nr. omschrijving

SBE-64320-021S-T 600 x 400 mm

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Levertijd 1 à 2 weken. 
Leverbaar na overleg. 

Legenda400 x 300 x 220 mm, 20 ltr.
(358 x 258 x 210 mm binnenwerks) 
gewicht 0,8 kg

600 x 400 x 320 mm, 60 ltr.
(557 x 358 x 310 mm binnenwerks) 
gewicht 1,8 kg

600 x 400 x 220 mm, 40 ltr.
(557 x 358 x 210 mm binnenwerks)
gewicht 1,4 kg
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Standaard gladde bodem.

TRANSPORT- EN 
OPSLAGBAKKEN

STAPELBAAR

DUURZAAM

art.nr. omschrijving

EN-4312-1 gesloten bodem en wanden

staffelkorting per 160 stuks

art.nr. omschrijving

EN-4322-1 gesloten bodem en wanden

staffelkorting per 80 stuks

Dichte greep.

Open greep.

Met brievenbus voor vertrou-
welijk papier.

Alle accessoires vanaf pagina 
149 zijn ook toepasbaar op ons 
duurzame  huismerk. 

Onze duurzame E-line serie is 
gemaakt van een sterke mix 
van post-consumer en industri-
eel materiaal. 

Vanwege de herkomst van deze kunststof zijn duurzame Euronorm 
E-line bakken niet bedoeld voor open contact met voedingsmid-
delen. Ze zijn wel zeer sterk waardoor ze een leven lang mee gaan.

E-line bakken  voorzien van verzegelbare deksels voor (retour)vervoer
van  pakketscanners bij PostNL.

400 x 300 x 220 mm, 20 ltr.
(358 x 258 x 214 mm binnenwerks)
gewicht 1,2 kg, dichte grepen

400 x 300 x 120 mm, 10 ltr. 
(358 x 258 x 117 mm binnenwerks)
gewicht 0,7 kg, dichte grepen
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TRANSPORT- EN
OPSLAGBAKKEN

STAPELBAAR

DUURZAAM

600 x 400 x 120 mm, 20 ltr.
(558 x 358 x 116 mm binnenwerks)
gewicht 1,5 kg, dichte grepen

art.nr. omschrijving

EN-6412-1 gesloten bodem en wanden

staffelkorting per 80 stuks

600 x 400 x 220 mm, 40 ltr. 
(557 x 357 x 216 mm binnenwerks)
gewicht 1,8 kg, dichte grepen

600 x 400 x 220 mm, 40 ltr. 
(557 x 357 x 216 mm binnenwerks)
gewicht 1,8 kg, open grepen

art.nr. omschrijving

EN-6422-1 gesloten bodem en wanden

staffelkorting per 40 stuks

art.nr. omschrijving

EN-6422-2 gesloten bodem en wanden

staffelkorting per 40 stuks

Onze  Euronorm bak-
ken leveren wij uit voorraad. 

Bijpassende accessoires, zo-
als deksels, inzetbakken en 
vakverdelingen vindt u vanaf 
pagina 149. Voor meer infor-
matie en bedrukkingen kunt u 
contact opnemen met onze af-
deling Verkoop.

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Leverbaar na overleg. 

Legenda

600 x 400 x 325 mm, 60 ltr.
(558 x 358 x 320 mm binnenwerks)
gewicht 2,7 kg, dichte grepen

600 x 400 x 325 mm, 60 ltr. 
(558 x 358 x 320 mm binnenwerks)
gewicht 2,5 kg, open grepen

art.nr. omschrijving

EN-6432-2 gesloten bodem en wanden

staffelkorting per 36 stuks

art.nr. omschrijving

EN-6432-1 gesloten bodem en wanden

staffelkorting per 36 stuks

600 x 400 x 425 mm, 90 ltr. 
(555 x 355 x 422 mm binnenwerks)
gewicht 3,5 kg, open grepen

art.nr. omschrijving

EN-6442-2 gesloten bodem en wanden

staffelkorting per 20 stuks
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400 x 300 mm

 geperforeerde bakken 
zijn gemaakt van PPcop (le-
vensmiddelenechte kunststof) 
en verkrijgbaar in verschillende 
hoogtes. 

TRANSPORT- EN 
OPSLAGBAKKEN

STAPELBAAR

PERFO EURONORM

past op alle 400 x 300 mm bakken

400 x 300 mm

Bovenstaande bodems zijn 
standaard. Versterkte bodems 
zijn op aanvraag leverbaar. 
Neem hiervoor contact op met 
onze afdeling Verkoop.

Op de markt in Tilburg, NL. 

6

97 10 11

5 8

geperforeerde bodems 600 x 400 mm

600 x 400 x 90 mm, 18 ltr.
(570 x 365 x 85 mm binnenwerks)
gewicht 1,1 kg, dichte grepen

600 x 400 x 100 mm, 18 ltr.
(570 x 365 x 85 mm binnenwerks)
gewicht 1,3 kg, dichte grepen

600 x 400 x 130 mm, 24 ltr.
(570 x 365 x 115 mm binnenwerks)
gewicht 1,3 kg, open grepen

600 x 400 x 70 mm, 12 ltr.
(570 x 365 x 55 mm binnenwerks)
gewicht 0,9 kg, dichte grepen

bodem inhaakdeksel mogelijk11 bodem inhaakdeksel mogelijk11

bodem inhaakdeksel mogelijk11 bodem 10

art.nr. omschrijving

EF 6413 bodem en wanden perfo

staffelkorting per 85 stuks

art.nr. omschrijving

EF 6410 bodem en wanden perfo

minimale afname 110 stuks

art.nr. omschrijving

EF 6409 bodem en wanden perfo

staffelkorting per 120 stuks

art.nr. omschrijving

EF 6407 bodem en wanden perfo

staffelkorting per 160 stuks

400 x 300 mm

art.nr. omschrijving

DSB-4030-D2-1A-7 inhaakdeksel

past alleen op E-line perfo bakken

Geschikt voor open 
contact met voe-
dingsmiddelen.

 geperforeerde bakken 
zijn geschikt voor industriële 
inzet en worden veel gebruikt 
in de de voedingsmiddelenin-
dustrie, zoals door bakkers en 
op de markt.  bakken 
van 400 x 300 mm hebben stan-
daard dichte grepen.

art.nr. omschrijving

DSB-4030-D0-1A-7 oplegdeksel

400 x 300 x 120 mm, 11 ltr.
(370 x 270 x 115 mm binnenwerks)
gewicht 0,5 kg, dichte grepen

bodem 7

art.nr. omschrijving

EF 4312 bodem en wanden perfo

staffelkorting per 180 stuks

400 x 300 x 170 mm, 16 ltr.
(370 x 270 x 165 mm binnenwerks)
gewicht 0,7 kg, dichte grepen

bodem 7

art.nr. omschrijving

EF 4317 bodem en wanden perfo

staffelkorting per 130 stuks

400 x 300 x 220 mm, 21 ltr.
(370 x 270 x 215 mm binnenwerks)
gewicht 0,8 kg, dichte grepen

bodem 7

art.nr. omschrijving

EF 4322 bodem en wanden perfo

staffelkorting per 150 stuks

400 x 300 x 320 mm, 31 ltr.
(370 x 270 x 315 mm binnenwerks)
gewicht 0,9 kg, dichte grepen

bodem 7

art.nr. omschrijving

EF 4332 bodem en wanden perfo

staffelkorting per 60 stuks



art.nr. omschrijving

EF 6426 bodem en wanden perfo

staffelkorting per 45 stuks
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TRANSPORT- EN
OPSLAGBAKKEN

STAPELBAAR

PERFO EURONORM

Zie vanaf pagina 149 voor ac-
cessoires passend bij deze 

 perfo bakken.

600 x 400 mm

past op alle 600 x 400 bakken

bodem 9

600 x 400 x 260 mm, 52 ltr.
(570 x 365 x 245 mm binnenwerks) 
gewicht 1,8 kg, open grepen

bodem

600 x 400 x 350 mm, 71 ltr.
(570 x 365 x 335 mm binnenwerks) 
gewicht 2,5 kg, open grepen

600 x 400 x 410 mm, 82 ltr.
(570 x 365 x 395 mm binnenwerks) 
gewicht 2,69 kg, open grepen

600 x 400 x 450 mm, 91 ltr.
(570 x 365 x 435 mm binnenwerks) 
gewicht 2,9 kg, open grepen

bodem inhaakdeksel mogelijk8

8

8 8

bodem bodem5 5

Met 15 verschillende hoogtes 
bakken en 3 verschillende vak-
verdelingen beschikt u over 45 
mogelijke combinaties voor 
kop en schotels, glazen etc. 
(Zie pagina 152.)

Voor meer informatie over be-
drukking kunt u contact opne-
men met de afdeling Verkoop. 

600 x 400 x 150 mm, 29 ltr.
(570 x 365 x 140 mm binnenwerks)
gewicht 1,4 kg, open grepen

600 x 400 x 170 mm, 33 ltr.
(570 x 365 x 160 mm binnenwerks) 
gewicht 1,4 kg, open grepen

bodem 6 bodem 9

600 x 400 x 200 mm, 40 ltr.
(570 x 365 x 190 mm binnenwerks)
gewicht 1,6 kg, open grepen

bodem 9

600 x 400 x 220 mm, 43 ltr.
(570 x 400 x 205 mm binnenwerks) 
gewicht 1,6 kg, open grepen

bodem

art.nr. omschrijving

EF 6417 bodem en wanden perfo

staffelkorting per 65 stuks

art.nr. omschrijving

EF 6415 bodem en wanden perfo

staffelkorting per 70 stuks

art.nr. omschrijving

EF 6420 bodem en wanden perfo

staffelkorting per 55 stuks

art.nr. omschrijving

EF 6422 bodem en wanden perfo

staffelkorting per 45 stuks

600 x 400 x 240 mm, 47 ltr.
(570 x 365 x 225 mm binnenwerks) 
gewicht 1,7 kg, open grepen

bodem bodem

600 x 400 x 290 mm, 58 ltr.
(570 x 365 x 275 mm binnenwerks) 
gewicht 1,9 kg, open grepen

600 x 400 x 320 mm, 64 ltr.
(570 x 365 x mm binnenwerks) 
gewicht 1,9 kg, open grepen

art.nr. omschrijving

EF 6429 bodem en wanden perfo

minimale afname 35 stuks

art.nr. omschrijving

EF 6432 bodem en wanden perfo

staffelkorting per 45 stuks

10

600 x 400 mm

art. nr. omschrijving

DSB-6040-D2-1A-7 inhaakdeksel

past alleen op E-line perfo bakken

8 8

art. nr. omschrijving

DSB-6040-D0-1A-7 oplegdeksel

art.nr. omschrijving

EF 6424 bodem en wanden perfo

staffelkorting per 45 stuks

art.nr. omschrijving

EF 6441 bodem en wanden perfo

staffelkorting per 25 stuks

art.nr. omschrijving

EF 6445 bodem en wanden perfo

minimale afname 25 stuks

art.nr. omschrijving

EF 6435 bodem en wanden perfo

staffelkorting per 45 stuks



TRANSPORT- EN 
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STAPELBAAR

EURONORM 
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E-line Euronorm transport- en opslagbakken behoren tot het meest
complete transportbakkensysteem van Europa. Alle bakken zijn met
hun literinhoud in kilo's belastbaar tot 2 meter hoog in de vracht-
wagen. Diverse bodem/handgreep/zijwand-uitvoeringen kunnen
gecombineerd worden tot de perfecte bak voor iedere situatie.

Verder kent onze E-line serie een wereld aan accessoires (zie vanaf 
pagina 149).

Door middel van hotstamp of 
zeefdruk voorzien we de bak 
van uw logo of tekst.

Veel maten zijn in de hierbo-
ven afgebeelde kleuren uit 
voorraad leverbaar. Zie de ge-
kleurde blokjes bij het artikel-
nummer. 

Vaak voorzien we  bak-
ken van interieurs, zoals hier-
boven van gestanste schuim-
plaat.

E-line: onbegrensde mogelijkheden.

Alle  bakken (behalve 
de duurzame varianten) zijn 
vervaardigd van food grade 
kunststof, dus toegestaan voor 
open contact met 
voedingsmiddelen.

400 x 300 x 65 mm, 6 ltr. 
(358 x 258 x 62 mm binnenwerks)
gewicht 0,7 kg, grijprand

400 x 300 x 120 mm, 10 ltr. 
(358 x 258 x 117 mm binnenwerks)
gewicht 0,7 kg, dichte grepen

200 x 150 x 117 mm, 2 ltr. 
(162 x 112 x 114 mm binnenwerks)
gewicht 0,2 kg, grijprand

300 x 200 x 220 mm, 9 ltr.
(258 x 158 x 217 mm binnenwerks)
gewicht 0,7 kg, grijprand

300 x 200 x 120 mm, 5 ltr. 
(258 x 158 x 117 mm binnenwerks)
gewicht 0,4 kg, grijprand

400 x 300 x 170 mm, 15 ltr.
(358 x 258 x 165 mm binnenwerks)
gewicht 0,8 kg, dichte grepen

art.nr. omschrijving

EN-2112-1-7 gesloten bodem en 
wanden

staffelkorting per 56 stuks

art.nr. omschrijving

EN-3212-1-7 gesloten bodem en 
wanden

staffelkorting per 28 stuks

art.nr. omschrijving

EN-3222-1-7 gesloten bodem en 
wanden

staffelkorting per 64 stuks

art.nr. omschrijving

EN-4306-1-7 gesloten bodem en 
wanden

staffelkorting per 28 stuks

art.nr. omschrijving

EN-4312-1-7 gesloten bodem en 
wanden

staffelkorting per 68 stuks

art.nr. omschrijving

EN-4317-1-7 gesloten bodem en 
wanden

staffelkorting per 44 stuks



TRANSPORT- EN
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STAPELBAAR

EURONORM 
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Standaard gladde bodem.

Opengewerkte versterkte bo-
dem. Draagt 50 kilo! Alleen bij 
projectleveringen. 

Euronorm opslagbakken in een 
automatisch magazijn. Speci-
aal: sleufperforatie voor be-
tere koeling en performance 
van de sprinklerinstallatie. Ver-
sterkte bodems voor een ge-
garandeerde belastbaarheid 
van 50 kilo zonder doorbuigen. 
(Foto: Vanderlande Industries.)

Volop accessoires voor de 
 serie, bijvoorbeeld eti-

ketteren. Zie vanaf pagina 149.

Geschikt voor open 
contact met voe-
dingsmiddelen.

600 x 400 x 75 mm, 14 ltr.
(552 x 355 x 72 mm binnenwerks)
gewicht 1,2 kg, dichte grepen

400 x 300 x 325 mm, 30 ltr.
(358 x 258 x 317 mm binnenwerks)
gewicht 1,5 kg, dichte grepen

600 x 400 x 170 mm, 30 ltr.
(558 x 358 x 166 mm binnenwerks)
gewicht 1,7 kg, dichte grepen

600 x 400 x 120 mm, 20 ltr.
(558 x 358 x 116 mm binnenwerks)
gewicht 1,5 kg, dichte grepen

600 x 400 x 220 mm, 40 ltr. 
(557 x 357 x 216 mm binnenwerks)
gewicht 1,8 kg, dichte grepen

600 x 400 x 220 mm, 40 ltr. 
(557 x 357 x 216 mm binnenwerks)
gewicht 1,8 kg, open grepen

art.nr. omschrijving

EN-6422-1-7 gesloten bodem en 
wanden

staffelkorting per 40 stuks

art.nr. omschrijving

EN-6422-2-7 gesloten bodem en 
wanden

staffelkorting per 40 stuks

art.nr. omschrijving

EN-6417-1-7 gesloten bodem en 
wanden

staffelkorting per 22 stuks

art.nr. omschrijving

EN-6407-1-7 gesloten bodem en 
wanden

staffelkorting per 56 stuks

art.nr. omschrijving

EN-6412-1-7 gesloten bodem en 
wanden

staffelkorting per 34 stuks

art.nr. omschrijving

EN-4332-1-7 gesloten bodem en 
wanden

staffelkorting per 20 stuks

400 x 300 x 220 mm, 20 ltr.
(358 x 258 x 214 mm binnenwerks)
gewicht 1,2 kg, dichte grepen

400 x 300 x 270 mm, 25 ltr.
(353 x 253 x 267 mm binnenwerks)
gewicht 1,3 kg, dichte grepen

art.nr. omschrijving

EN-4327-1-7 gesloten bodem en 
wanden

staffelkorting per 28 stuks

art.nr. omschrijving

EN-4322-1-7 gesloten bodem en 
wanden

staffelkorting per 48 stuks
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Ruime schelpgreep voor bak-
ken van 800 x 600 mm.

Dichte greep.

Open greep.

Grijprand.

De gladde, sterke bodems van 
de  bakken maken ze 
geschikt voor vele toepassin-
gen, bijv. op rollenbanen.

TRANSPORT- EN 
OPSLAGBAKKEN

STAPELBAAR

EURONORM 

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed
Leverbaar na overleg. 

Legenda

Geschikt voor open 
contact met voe-
dingsmiddelen.

800 x 600 x 120 mm, 45 ltr.
(748 x 548 x 116 mm binnenwerks)
gewicht 3,0 kg, schelpgrepen

800 x 600 x 220 mm,90 ltr.
(748 x 548 x 216 mm binnenwerks)
gewicht 4,0 kg, schelpgrepen

800 x 600 x 325 mm, 134 ltr.
(748 x 548 x 316 mm binnenwerks)
gewicht 5,2 kg, schelpgrepen

800 x 600 x 425 mm, 175 ltr.
(748 x 548 x 421 mm binnenwerks)
gewicht 6,7 kg, schelpgrepen

600 x 400 x 325 mm, 60 ltr.
(558 x 358 x 320 mm binnenwerks)
gewicht 2,7 kg, dichte grepen

600 x 400 x 425 mm, 90 ltr.
(555 x 355 x 422 mm binnenwerks)
gewicht 3,5 kg, dichte grepen

600 x 400 x 278 mm, 53 ltr.
(556 x 356 x 275 mm binnenwerks)
gewicht 2,3 kg, open grepen

600 x 400 x 278 mm, 53 ltr.
(556 x 356 x 275 mm binnenwerks)
gewicht 2,3 kg, dichte grepen

600 x 400 x 325 mm, 60 ltr. 
(558 x 358 x 320 mm binnenwerks)
gewicht 2,5 kg, open grepen

art.nr. omschrijving

EN-8612-1-7 gesloten bodem en 
wanden

staffelkorting per 36 stuks

art.nr. omschrijving

EN-8622-1-7 gesloten bodem en 
wanden

staffelkorting per 20 stuks

art.nr. omschrijving

EN-8632-1-7 gesloten bodem en 
wanden

staffelkorting per 14 stuks

art.nr. omschrijving

EN-8642-1-7 gesloten bodem en 
wanden

staffelkorting per 10 stuks

art.nr. omschrijving

EN-6442-1-7 gesloten bodem en 
wanden

staffelkorting per 20 stuks

art.nr. omschrijving

EN-6432-2-7 gesloten bodem en 
wanden

staffelkorting per 36 stuks

art.nr. omschrijving

EN-6432-1-7 gesloten bodem en 
wanden

staffelkorting per 36 stuks

art. nr. omschrijving

EN-6428-1-7 gesloten bodem en 
wanden

staffelkorting per 32 stuks

art.nr. omschrijving

EN-6428-2-7 gesloten bodem en 
wanden

staffelkorting per 32 stuks
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UN-gekeurde transportbakken type 4H2 voor gevarenklasse 1, 2 en 3 
danken hun toelating tot UN keur mede aan hun sterke deksel en in 
eigen beheer ontwikkeld driekantslot.

36-208-UN met daarachter een 36-209-UN. De verplichte aanduiding
van de gevarenklasse wordt op de bak gedrukt door middel van een
hotstamp.

art.nr. inhoud afmetingen (lxbxh) gevarenklasse

36-208-UN 30 ltr. 600 x 400 x 185 mm I,II & III

36-201-UN 40 ltr. 600 x 400 x 235 mm I,II & III

36-6426-UN 53 ltr. 600 x 400 x 293 mm I,II & III

36-202-UN 60 ltr. 600 x 400 x 335 mm I,II & III

36-209-UN 90 ltr. 600 x 400 x 440 mm I,II & III

Klassieke UN-gekeurde transportbakken werden gesloten door mid-
del van riemen met gesp. Deze leveren we op aanvraag.

We werken ook met schok- en 
vloeistofabsorberende interi-
eurs, om zo te voldoen aan het 
ADR keurmerk, voor een omver-
pakking voor het versturen van 
vloeistofmonsters of bloedbui-
zen.

Als bakken worden ingezet 
voor het vervoer van gevaar-
lijke (afval)stoffen vallen ze bij 
vervoer over land onder de ver-
pakkingsregels van het ADR, 
bij zeevervoer onder die van 
de IMDG en bij vervoer door de 
lucht onder die van de IATA. Er 
worden eisen gesteld betref-
fende etikettering en bedruk-
king, (vloeistof)dichtheid en 
val- en stapelbestendigheid bij 
hoge en lage temperaturen. 

Heeft u vragen of uw verpak-
king UN gekeurd moet worden 
en hoe u dit dan zou moeten 
aanpakken, dan helpen wij 
u graag. In de loop der ja-
ren hebben we op dit gebied
een behoorlijke expertise
opgebouwd en kunnen we ge-
bruik maken van ons eigen re-
gistratienummer.

Transportbak voor bloedbui-
zen, Klant: Sanquin.

TRANSPORT- EN 
OPSLAGBAKKEN

STAPELBAAR

UN-GEKEURDE 
BAKKEN

driekantslot met sleutel

scharnierend deksel

Toelatingsnummer: 4H2/X30/S/Jaar
B/ENGELS-080099
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800 x 600 mm 
oplegdeksel
druipwaterdicht

Oplegdeksels van 800 x 600 
mm zijn ook leverbaar met me-
talen scharnieren en sluitingen 
(pagina 121).

Snapsluitingen (art.nr. 3-862)
houden alle op deze pagina 
afgebeelde deksels met schar-
nieren of haken dicht. Eventu-
eel met verzegeling.

800 x 600 mm
deksel met scharnieren
incl. snapsluitingen

art.nr. omschrijving

3-944-0 200 x 150 mm

3-215-0 300 x 200 mm

3-214-0 400 x 300 mm

3-213-0 600 x 400 mm

art. nr. omschrijving

3-944-2 200 x 150 mm

3-215-2 300 x 200 mm

3-214-2 400 x 300 mm

3-213-2 600 x 400 mm

E-line bakken zijn te voorzien van verschillende typen deksels: schar-
nierend, met haak, klemmend of losliggend.

TRANSPORT- EN
OPSLAGBAKKEN

STAPELBAAR
STANDAARD

DEKSELS 
EURONORM

art.nr. omschrijving

EN-86-3-7 oplegdeksel

art.nr. omschrijving

3-223-3 S incl. snapsluitingen

3-223-3 excl. snapsluitingen

Standaard op koffers, optie 
bij bakken met deksels: schar-
nierversteviging, om losraken 
van deksels te voorkomen.

oplegdeksels deksels met haken 
scharnierend en
eenvoudig afneembaar

600 x 400 mm
deksel met scharnieren

400 x 300 mm
deksel met scharnieren

300 x 200 mm
deksel met scharnieren

200 x 150 mm
deksel met scharnieren

art.nr. omschrijving

3-214-1 S incl. snapsluitingen

3-214-1 excl. snapsluitingen

art.nr. omschrijving

3-213-1 S incl. snapsluitingen

3-213-1 excl. snapsluitingen

art.nr. omschrijving

3-944-1 S incl. snapsluitingen

3-944-1 excl. snapsluitingen

art.nr. omschrijving

3-215-1 S incl. snapsluitingen

3-215-1 excl. snapsluitingen
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800 x 600 mm
klemdeksel, klemt op bak,
regenwaterdicht

600 x 400 mm
klemdeksel, 
klemt op bak,
regenwaterdicht

400 x 300 mm
klemdeksel,
klemt op bak,
regenwaterdicht

Al onze collega’s zeggen, bang voor juridische aanspraken: “Ga er 
niet op staan!” Daar zitten wij, als het over onze “zwaarlast deksels” 
gaat, dus echt niet mee. Voor alle bakken 600 x 400 mm.

Ook speciale uitvoeringen, zoals druipwaterdicht, spatwaterdicht, 
anti-diefstal of geurbeperkende deksels zijn uit voorraad leverbaar. 

600 x 400 mm 
oplegdeksel, versterkt

Het versterkte deksel i.c.m. sta-
len scharnieren maakt 
bakken tot een ijzersterk pro-
duct. Voeg daar ons zelfont-
wikkeld driekantslot aan toe 
en de bakken zijn UN-gekeurd 
voor verpakkingsgroep 1. 

De rubberafdichting in de bin-
nenrand van het klemdeksel 
beschermt nog beter tegen 
water en stof.

De onderkant van het 37-6410 
R oplegdeksel is voorzien van 
een maasstructuur. Hierdoor 
kan het ruim 125 kg houden.

TRANSPORT- EN
OPSLAGBAKKEN

STAPELBAAR
SPECIALE 
DEKSELS

EURONORM

art.nr. omschrijving

20-00509 zonder rubberafdichting

20-00509 D met rubberafdichting

art.nr. omschrijving

20-00252 zonder rubberafdichting

20-00252 D met rubberafdichting

art.nr. omschrijving

210-11660 zonder rubberafdichting

210-11660 D met rubberafdichting

art.nr. omschrijving

37-6410 R Euronorm, universeel, 
anti-diefstal deksel

We kunnen onze  bak-
ken voorzien van deksels en 
handgrepen. 
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In opdracht van Philips geconstrueerde kunststof normaalbak. 
Stapelt door elkaar met de oude zware stalen bakken. Met gladde 
bodem, exact rechthoekige binnenkant en A7 etikethouder op één 
korte zijde.

art.nr. afmetingen omschrijving inhoud gewicht

9-2016 528 x 348 x 170 mm normaalbak 25 ltr. 1,56 kg

210-11747 315 x 155 x 150 mm inzetbak 7 ltr. 0,2 kg

TRANSPORT- EN 
OPSLAGBAKKEN

STAPELBAAR

SPECIALS

art.nr. afmetingen omschrijving inhoud gewicht 

1 36-204-0-ISO 400 x 300 x 235  mm isoleerbox,
blauw

7,7 ltr. 2,6 kg

2 36-205-0-ISO 400 x 300 x 335  mm isoleerbox,
blauw

13,7 ltr. 3 kg

3 36-407 600 x 400 x 365  mm isoleerbox,
blauw

48 ltr. 8 kg

Isothermische transportbakken, bijvoorbeeld voor medicijnen.

Kunststof kopie van de zware metalen normaalbakken die Philips ge-
bruikte in o.a. haar productie afdelingen voor het aanleveren van 
bv. grondstoffen. De normaalbakken konden ook worden gebruikt 
als laden.

standaard: met binnenwerk 
van EPP isolatie schuim

art.nr. afmetingen

38-209 
H633-FL5

600 x 400 x 633 mm, 
5 flessen Ø165 mm

38-209 
H844-FL5

600 x 400 x 844 mm, 
5 flessen Ø175 mm

38-209 
H633-FL6

600 x 400 x 633 mm, 
6 flessen Ø162 mm

38-209 
H640-FL6

600 x 400 x 640 mm, 
6 flessen Ø164 mm

38-209 
H660-FL6

600 x 400 x 660 mm, 
6 flessen Ø164 mm

dit is een assemblage-artikel, aange-
past aan de diameter van de flessen.

Voor Klant: Linde Gas (vh. Hoek 
Loos) voor transport / afvullen 
van zuurstofflessen met behulp 
van EPP schuim interieurs. Ook 
voor gekoelde distributie van 
medicijnen voor Sanquin. 

Door twee bakken met grond-
maat 600 x 400 mm op elkaar 
te bevestigen, de bovenste met 
gaten in de bodem met de di-
ameter van een persluchtfles, 
de onderste met een vakverde-
ling, maken we een perslucht-
flessenbak, sterk, en passend 
op andere standaard 
bakken.

1

2

3

Isolatieboxen worden gebruikt voor het transport van gekoelde en 
bevroren producten. De isolatiebakken zijn dubbelwandig uitge-
voerd. De binnenwanden zijn voorzien van een PU-schuim. Dankzij 
deze combinatieconstructie zijn de bakken stoot- en slagvast en 
impactbestendig.
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Passen perfect op Euronorm pallets: 2 naast en 3 achter elkaar. Al-
leen leverbaar met versterkte bodem behalve bij de hoogste maat. 

De Euronorm afmeting is niet altijd de oplossing. Voor verschillende 
klanten, zoals Bosch en Airbus, maken wij bakken met afwijkende 
maten, die beter bij hun specifieke producten passen. Vaak zijn ook 
deksels en andere accessoires, zoals inzetbakken, leverbaar.

Klant Janssen Pharmaceutica: 
automatisch magazijnbak met 
binnenmaat voor Euronorm 
doosjes.

Klant Airbus: standaard Euro-
norm assortiment uitgebreid 
met een 200 x 600 mm in plaats 
van 400 x 600 mm.

Klant Bankgirocentrale: stan-
daard 300x200  bakje 
passend gemaakt voor “Op-
tisch Leesbare Acceptgiro's”.

639 x 445 x 170 mm, 36 ltr.
(600 x 405 x 150 mm binnenwerks)
gewicht 7,3 kg

600 x 200 x 220 mm, 19 ltr.
(555 x 160 x 215 mm binnenwerks)
gewicht 1,5 kg

300 x 230 x 125 mm, 6,5 ltr.
(255 x 195 x 120 mm binnenwerks)
gewicht 0,4 kg

art.nr. afmetingen inhoud gewicht

38-1927-0 400 x 400 x 70 mm
(370 x 370 x 52 mm binnenwerks)

7 ltr. 1,2 kg

38-1928-0 400 x 400 x 120 mm
(370 x 370 x 102 mm binnenwerks)

15 ltr. 1,3 kg

38-1932-0 400 x 400 x 220 mm
(370 x 370 x 202 mm binnenwerks)

28 ltr. 1,8 kg

38-1934-1 400 x 400 x 270 mm
(370 x 370 x 258 mm binnenwerks)

35 ltr. 1,7 kg

38-1966-0 bijpassend oplegdeksel

38-1966-1 bijpassend deksel met kunststof scharnieren

38-1966-2  bijpassend deksel met haken

TRANSPORT- EN
OPSLAGBAKKEN

STAPELBAAR

MATEN
AFWIJKEND

De hoogste Euronorm bak uit 
ons programma met 4 open 
handgrepen. Klassieke stieren-
kopbodem uit begin van de ont-
wikkeling van de kunststof bak. 
Deze moesten toen nog op hou-
ten landbouwkratten stapelen.

art.nr. omschrijving inhoud gewicht

6488.005-7 800 x 400 x 200 mm (760 x 360 x 196 mm binnenwerks) 
gesloten stapelbak met gladde hygiënische bodem

54 ltr. 2,7 kg

8716.005-7 1000 x 400 x 214 mm (947 x 350 x 210 mm binnenwerks)
gesloten stapelbak met gladde hygiënische bodem

67 ltr. 3,4 kg

SB-104012-
011W-5

1000 x 400 x 120 mm (963 x 365 x 97 mm binnenwerks)
gesloten stapelbak met grijprand

33 ltr. 2,5 kg

SB-104023-
061W-5

1000 x 400 x 230 mm (963 x 365 x 208 mm binnenwerks) 
gesloten stapelbak met 6 open handgrepen

72 ltr. 3,3 kg

art.nr. omschrijving

38-206-0-50 open voorzijde

art.nr. omschrijving

101-6222-
1.700

twee schelpgrepen

art.nr. omschrijving

3-6453-13 600 x 400 x 544 mm
100 ltr, 4 open grepen

art.nr. omschrijving

38-308G-0 dubbele bodem 
uitstroomopeningen

RAKO bakken met 400 x 400 mm bodemoppervlak.

Voor producten met lang formaat, vooral in de automotive industrie. 
Geschikt voor gebruik op Europallets 1200 x 800 mm.



TRANSPORT- EN 
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STAPELBAAR

KOFFERS
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Met inzetbakjes, in verschillende maten, voor overzicht in uw koffer.

Voorbeelden van kleur en be-
drukking die op elkaar zijn af-
gestemd.

Labeldragers en etikethouders 
vindt u op pagina 156. 

art.nr. omschrijving

ENS-4306-
1L-7

1 koffergreep op 1 
lange zijde

art.nr. omschrijving

ENS-4312-
1L-7

1 koffergreep op 1 
lange zijde

art.nr. omschrijving

ENS-4317-
1L-7

1 koffergreep op 1 
lange zijde

art.nr. omschrijving

ENS-4322-
1L-7

1 koffergreep op 1 
lange zijde

art.nr. omschrijving

ENS-4332-
1L-7

1 koffergreep op 1 
lange zijde

Onze koffers kennen standaard 
opties en extra's tegen meer-
prijs: 

Cilindersloten, leverbaar in ge-
lijksluitende uitvoering of met 
verschillende sleutels en één 
of meerdere hoofdsleutels. 

art.nr. omschrijving

89-2-1-6- Aluminium valgreep

art.nr. omschrijving

EN-7205172 Kunststof koffergreep

art.nr. omschrijving

91124-4245 Kunststof koffergreep

400 x 300 x 235 mm, 20 ltr. 
(356 x 256 x 215 mm binnenwerks)
gewicht 1,8 kg

400 x 300 x 340 mm, 30 ltr. 
(356 x 256 x 320 mm binnenwerks)
gewicht 2,4 kg

400 x 300 x 80 mm, 6 ltr. 
(356 x 256 x 62 mm binnenwerks)
gewicht 0,7 kg

400 x 300 x 135 mm, 10 ltr. 
(356 x 256 x 115 mm binnenwerks)
gewicht 1,3 kg

400 x 300 x 185 mm, 15 ltr. 
(356 x 256 x 155 mm binnenwerks)
gewicht 1,5 kg
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STAPELBAAR

KOFFERS
OOK MAATWERK
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Voordelen: 
• Verkrijgbaar in diverse

kleuren en afmetingen van
165 x 145 x 22 mm tot 570
x 445 x 300 mm

• Licht en betaalbaar
• Representatief
• Hele deksel biedt ruimte

voor uw reclame-uiting

Wij personaliseren de koffers 
graag voor u door middel van 
een opdruk of interieur. 

Bovenstaande showkoffers zijn 
geschikt voor de presentatie 
of verpakking van uw product.

Ook een optie: Op maat ge-
maakte flight case van Aircell 
plaat. Lichtgewicht en weerbe-
stendig. Zie pagina 23. 

art.nr. inhoud afmetingen (lxbxh) gewicht

ENC-8612-SD  45 ltr. 800 x 600 x 130 mm 6,0 kg

ENC-8622-SD  90 ltr. 800 x 600 x 220 mm 6,2 kg

ENC-8632-SD 134 ltr. 800 x 600 x 325 mm 7,4 kg

ENC-8642-SD 175 ltr. 800 x 600 x 425 mm 8,7 kg

art.nr. omschrijving

ENS-6432-
2H-7

2 versterkte koffergre-
pen op korte zijden

art.nr. omschrijving

ENS-6422-
1L-7

1 koffergreep op 1 
lange zijde

art.nr. omschrijving

ENS-6422-
1H-7

1 versterkte koffergreep 
op 1 lange zijde

art.nr. omschrijving

ENS-6422-
2H-7

2 versterkte koffergre-
pen op korte zijden

art.nr. omschrijving

ENS-6412-
1L-7

1 koffergreep op 1 
lange zijde

art.nr. omschrijving

ENS-6417-
1L-7

1 koffergreep op 1 
lange zijde

600 x 400 x 135 mm, 20 ltr.
(556 x 356 x 115 mm binnenwerks)
gewicht 2,8 kg

600 x 400 x 185 mm, 30 ltr.
(556 x 356 x 155 mm binnenwerks)
gewicht 3,4 kg

600 x 400 x 235 mm, 40 ltr.
(556 x 356 x 215 mm binnenwerks)
gewicht 3,4 kg

600 x 400 x 235 mm, 40 ltr.
(556 x 356 x 215 mm binnenwerks)
gewicht 3,4 kg

600 x 400 x 235 mm, 40 ltr.
(556 x 356 x 215 mm binnenwerks)
gewicht 3,5 kg

600 x 400 x 340 mm, 60 ltr.
(556 x 356 x 322 mm binnenwerks)
gewicht 3,7 kg

 kisten met bodemmaat 800 x 600 mm met
oplegdeksel aan bak gemonteerd d.m.v. RVS scharnieren en 
afsluitbaar gemaakt door RVS sluitingen aan de voorzijde 



TRANSPORT- EN 
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STAPELBAAR

WATERPROOF 
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Voordelen: 
• Water- en stofdicht
• Voorzien van stevige hand-

greep
• Voorzien van automatisch

drukventiel
• Standaard blokschuiminte-

rieur of op maat gemaakt
(op aanvraag)

• Labelvoorziening
• Eenvoudig te openen wa-

terdichte vergrendeling
• Stapelbaar
• Schokbestendig
• Diverse afmetingen

Voor extreme (weers)omstandigheden hebben we deze serie koffers 
in ons assortiment. Ze bieden uitstekende bescherming tegen water 
en stof en zijn IP67 gecertificeerd (volledig stofdicht en waterdicht tot 
1 meter diep en 30 minuten lang). 

De koffers zijn bestand tegen alle weersomstandigheden en kunnen 
goed tegen schokken. Dit maakt ze erg geschikt voor gebruik voor 
uiteenlopende toepassingen, zoals in de scheepvaart, de land-
macht, de luchtmacht en de marine. Maar ook tijdens vissen, jagen 
en duiken of ter bescherming van gevoelige apparatuur, bijv. (foto-)
camera's. 

Deze koffers worden ingezet bij het vervoer van waardevolle goede-
ren, die in geen geval mogen beschadigen. De koffers zijn standaard 
voorzien van blokschuim, waardoor de gebruiker eenvoudig ook bij 
enkelstuks een klantspecifiek interieur kan maken. Door het verwij-
deren van de blokjes ontstaan uitsparingen in het schuim die het 
product omklemmen waardoor de inhoud zeer goed beschermd is.

Water- en stofdichte koffers verkrijgbaar in verschillende maten en 
met standaard of klantspecifiek schuiminterieur. 

Ter bescherming van fotocamera en lenzen tijdens outdoor gebruik.

Ruimte voor label/sticker.

Waterdichte vergrendeling.

Automatisch drukventiel.

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Levertijd 1 à 2 weken. 
Leverbaar na overleg. 

Legenda
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Om de inhoud van de koffer 
te beschermen leveren we 
schuiminterieurs. Standaard 
voorgestanst blokschuim die 
u zelf op maat kunt maken
of we maken klantspecifiek
schuim. Meer informatie over
schuiminterieurs kunt u vinden
op pagina's 28 en 155.

art.nr. afmetingen (lxbxh) binnenmaten inhoud gewicht

KO-235H105-9S 258 x 243 x 118 mm 235 x 180 x 106 mm 4,5 ltr 0,8 kg

KO-235H155-9S 258 x 243 x 168 mm 235 x 180 x 156 mm 6,5 ltr 1,0 kg

KO-300H130-9S 336 x 300 x 148 mm 300 x 225 x 132 mm 9 ltr 1,6 kg

KO-430H160-9S 464 x 366 x 176 mm 426 x 290 x 159 mm 19,5 ltr 2,8 kg

KO-505H195-9S 555 x 428 x 211 mm 500 x 350 x 194 mm 34 ltr 3,9 kg

KO-505H280-9S 555 x 428 x 306 mm 500 x 350 x 280 mm 49 ltr 5,1 kg

KO-540H190-9S 594 x 473 x 215 mm 538 x 405 x 190 mm 41,5 ltr 4,7 kg

KO-540H245-9S 594 x 473 x 270 mm 538 x 405 x 245 mm 53 ltr 5,3 kg

KO-620H250-9S 687 x 528 x 276 mm 620 x 460 x 250 mm 71 ltr 7 kg

KO-620H340-9S 687 x 528 x 366 mm 620 x 460 x 340 mm 97 ltr 8,1 kg

KO-750H280-9S 816 x 540 x 306 mm 750 x 480 x 280 mm 100 ltr 10,2 kg

KO-750H400-9S 816 x 540 x 426 mm 750 x 480 x 400 mm 144 ltr 12,1 kg

Zelfs in de meest extreme om-
standigheden, bijvoorbeeld in 
de jungle en het regenwoud, 
worden de koffers ingezet. 

Maatwerk schuiminterieur.

Standaard schuiminterieur. 

art.nr. afmetingen (lxbxh) binnenmaten inhoud gewicht

KOT-505H280-9S 555 x 437 x 326 mm 500 x 350 x 280 mm 49 ltr 5,0 kg

KOT-540H190-9S 604 x 473 x 225 mm 538 x 405 x 190 mm 41,5 ltr 6,3 kg

KOT-540H245-9S 604 x 473 x 283 mm 538 x 405 x 245 mm 53 ltr 6,8 kg

KOT-620H250-9S 687 x 528 x 286 mm 620 x 460 x 250 mm 71 ltr 8,5 kg

KOT-620H340-9S 687 x 528 x 376 mm 620 x 460 x 342 mm 97 ltr 9,6 kg

Onderstaande artikelnummers zijn uit voorraad leverbaar in de 
kleur zwart en inclusief standaard blokschuiminterieur. Voor andere 
uitvoeringen en meer informatie kunt u contact opnemen met onze 
afdeling Verkoop.
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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.
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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
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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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Klant: Science Centre van TU Delft.

Klant: Loods 5.

Klant: VCN.

Inrichting ondersteunende vrachtwagen tijdens Parijs - Dakar.

Klant: Dukino Business Events, specialist in teambuilding activiteiten.

Elk apparaat naar de juiste 
werkbank binnen de kortst 
mogelijke tijd. Efficiënt werken 
door middel van een slim logis-
tiek systeem bij Electronic Ser-
vice Cooperation. 

TRANSPORT- EN 
OPSLAGBAKKEN

STAPELBAAR

MEER PRAKTIJK-
VOORBEELDEN
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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.




