
ENGELS
kreatief met kunststof bakken

BAKKEN IN OPENBARE DIENST 

BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING
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BRANDWEER
 EN RAMPEN-
BESTRIJDING

Toen in 1989 de Bescherming 
Burgerbevolking opgeheven 
werd, namen de regionale 
brandweerkorpsen de rampen-
bestrijding over. Het materieel 
werd grondig vernieuwd, ge-
kozen werd voor haakarmbak-
ken, ingericht per soort cala-
miteit, identiek per regionaal 
korps. Reddingsmateriaal werd 
zoveel mogelijk in bakken ver-
pakt, gestapeld in rolcontai-
ners. Engels verwierf de order 
voor deze bakken en hun inte-
rieurs. Hierdoor werd de RAKO 
bak de standaard voor de Ne-
derlandse brandweer. Dankzij 
het winnen van een vergelijk-
bare tender in Lyon in 2006, is 
onze RAKO bak ook begonnen 
aan een opmars in Frankrijk. 

In iedere brandweerwagen worden wel kunststof bakken gebruikt

In veel voertuigen vindt je een of meerdere zogenaamde “aanvals-
kratten” waarin een team de meest noodzakelijke spullen tussen zich 
in meeneemt naar de plaats van actie. Hieronder staat een voor-
beeld van zo’n aanvalskrat in een blusvoertuig van de Koninklijke 
Luchtmacht. 

Veel korpsen hebben een uniforme inrichting van hun wagens waar-
door het personeel van ieder korps blind de benodigde spullen in 
een container van een ander korps kan vinden. Stress is onvermijde-
lijk bij rampenbestrijding. Maar naar de nodige gereedschappen 
zoeken, is verspilde energie. Engels voorziet de bak van een opdruk, 
label of etiket zodat de concentratie bij het verrichten van de taak 
blijft. En daar gaat het om. 

Iedere Nederlandse rampenbestrijdingsdienst-eenheid bevat ook een spat-
waterdicht koffertje met daarin de CE conformiteitspapieren. 

versterkt oplegdeksel draagt 
tot wel 250 kilo!

In iedere brandweerwagen worden wel kunststof bakken gebruikt

etikethouders

vakverdelingen



Inhoud reddingscontainer voor vervoer per vliegtuig. Zowel de tassen als de 
bakken worden voorzien van een verzegeling.

Aangezien reddingsoperaties niet altijd ver vantevoren gepland kun-
nen worden, moet het materiaal te allen tijde gereed staan. Door 
het aanbrengen van een staartverzegeling na het vullen van een 
de materiaalkoffer of interventiekit, kan in één oogopslag worden 
waargenomen of deze compleet is. Dit kan van levensbelang zijn!

Een kwaliteitsbak als onze RAKO is geschikt voor de meest zware klussen, 
zoals het transporteren van persluchtflessen.

Vroeger moesten we onze bakken vaak aanpassen aan de ruimte 
in de wagens (denk aan smaller maken door er een stuk af te fre-
zen, 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, 
vakverdelingen, etikethouders, versterkte deksels, hang- en sluitwerk 
en ga zo maar door.

Een echte special voor de 
brandweer is onze persluchtci-
linder bak. Door twee bakken 
met grondmaat 600x400 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 
RAKO bakken 

BRANDWEER
 EN RAMPEN-
BESTRIJDING

art. nr. hoogte bestemd voor 

38-209H633-
FL5

633 mm 5 flessen 
Ø 165 mm

38-209H844-
FL5

844 mm 5 flessen 
Ø 175 mm

38-209H633-
FL6B

633 mm 6 flessen 
Ø 150 mm

38-209H633-
FL6

633 mm 6 flessen 
Ø 162 mm

RAKO bakken 

Een kwaliteitsbak als onze RAKO is geschikt voor de meest zware klussen, 

Door het aanbrengen van een 
staartverzegeling na het vullen 
is in één oogopslag zichtbaar 
of de bak compleet is.



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.
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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




