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Desde 1983 que a Engels for-
nece caixas de transporte e 
armazenagem às Forças Ar-
madas holandesas. Que são 
normalmente, ajustadas às ne-
cessidades militares. As nossas 
caixas servem também atual-
mente as Forças Armadas de 
Portugal e França. 

Para a realocação segura de 
equipamentos de escritório 
como impressoras, portáteis e 
telefones satélite, criámos uma 
embalagem multiusos. Ver a 
imagem abaixo.

Na atividade Militar, a pricipal atividade para além das missões 
operacionais é a logística. As ações operacionais raramente decor-
rem em locais onde os operacionais têm todos os meios ao seu 
dispor. Todos os equipamentos e materiais necessários para uma 
intervenção, desde as munições até aos materiais hospitalares, são 
armazenados e transportados no momento para o local de inter-
venção. 

As caixas para baterias que 
são agora comuns em toda a 
Europaforam desenvolvidas 
em conjunto com o Exército.  
O principal requisito era a re-
sistência a ácidos durante o 
armazenamento, tendo mais 
tarde surgido a exigência de 
retirar as pilhas sem grande es-
forço físico. Os patins da caixa 
permitem o esvaziamento por 
forma mecânica. 

As ligaduras, analgésicos e outros materiais de assitência médica 
devem ser transportados e armazenados numa embalagem segura, 
selada e impermeável.

A caixa de Primeiros Socorros de primeira linha é equipada com dife-
rentes gavetas para diferentes tipos de curativos, e também suficien-
temente robustas para poder se sentar.

O kit de Primeiros Socorros de primeira linha foi criado em conjunto 
com a Força Aérea (para a brigada aeromóvel).
• Gavetas, que possibilitam um acesso rápido, com divisórias flé-

xiveis para uma armazenagem organizada.
• Uma fechadura para a aba frontal, para segurança, quando 

por exemplo transportam anestésicos, como opiáceos.
• Uma impermeabilidade às gotas de água, com 2 pegas que 

permitem a movimentação por 2 pessoas.
• Quando um militar ou civil está a ser socorrido, também pode 

sentar-se lá.

Transporte resistente a ácidos 
com caixa-palete para bate-
rias: NSN 3990-17-101-8860. 
Também com tampa: NSN 
3990-17-101-8861.
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As caixas de plástico resilien-
tes são soldadas no tamanho 
correto e fornecidos com um 
interior em espuma e fitas de 
fixação para um transporte es-
tável.
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As paletes e as tampas encaixam-se entre si e as paredes são encai-
xadas na palete (quatro unidades encaixáveis substitua uma caixa-
-palete montada).

O peso é muito importante em caso de transporte aéreo. Fornecemos 
esta embalagem multiusos de 1200 x 1000 mm ao Exército Holandês 
em três alturas para transporte de retorno do seu material de 
Oruzgan. Verificou-se que as caixas-palete não dobráveis anterior-
mente fornecidas eram demasiado pesados para transporte aéreo.

Nem todos os projetos envolvem milhares de caixas. Uma caixa tam-
bém pode marcar a diferença numa situação de emergência ou 
de forma a garantir um bom ambiente, por exemplo uma caixa para 
refeições com pratos, taças, talheres, abre garrafas e saca-rolhas. 

Contentores com rodas de di-
ferentes tipos e capacidades, 
incluindo o MGB 660: NSN 7240-
17-110-9262

Carrinhos de 800x600 mm NSN 
3510-17-109-2238.

25 anos de experiência resul-
tam em diversas dezenas de re-
ferências NATO atribuidas aos 
nossos produtos:

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

A nossa gama completa de 
caixas RAKO tem uma referèn-
cia NATO: 
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Em utilização no Museu Militar 
Nacional em Soest. Usado duran-
te as visitas guiadas do museu. 
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Vantagens: 
• À prova de água e pó
• Equipada com pega robus-

ta
• Fornecida com válvula de 

alivio de pressão automá-
tica

• Com bloco de espuma in-
terior standard ou persona-
lizado (a pedido do clien-
te)

• Suporte de etiquetas 
• Fecho estanque de abertu-

ra fácil
• Empilháveis
• Antichoque
• Diferentes medidas

Dispomos na nossa gama de stock destas malas para condições 
(meteorológicas) extremas. Oferecem uma excelente proteção 
contra água e poeiras, e possuem a certificação IP67 (totalmente 
antipoeiras e estanques até 1 metro de profundidade, e durante 30 
minutos). 

As malas são resistentes a todas as condições meteorológicas e 
aguentam bem os embates. Isto torna-as ideais para uma varie-
dade de aplicações, como navegação, Exército, Força Aérea e 
Marinha. Mas também para a pesca, caça ou mergulho, ou ainda 
para a proteção de equipamento sensível como, por ex., câmaras 
(fotográficas). 

Estas malas são utilizadas para o transporte de mercadorias valiosas 
que não podem sofrer qualquer tipo de dano. As malas são forneci-
das com um bloco de espuma que permite ao utilizador facilmente 
criar um interior específico, mesmo quando compra apenas peças 
individuais. Ao remover os pequenos blocos de espuma, formam 
uma zona de encaixe que aperta o produto e o mantém muito bem 
protegido.

Malas estanques e antipoeiras disponíveis em vários tamanhos e com 
interior em espuma standard ou específico para cada cliente. 

Para proteger câmaras fotográficas e lentes durante o uso exterior.

Área para etiqueta/autocolan-
te.

Fecho estanque.

Válvula de alivio de pressão 
automática.

Produto em stock, pronto a ser 

enviado no prazo de 1 dia útil.

Data de entrega entre 1 a 2 

semanas. 

Para entrega após consulta. 

Legenda
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De forma a proteger a mala, 
dispomos de interiores em 
espuma. Espuma em bloco pré-
perfurada standard que pode 
ajustar ao tamanho desejado 
ou podemos criar espuma 
específica de acordo com 
os desejos do cliente. Pode 
encontrar mais informação 
sobre interiores em espuma 
nas páginas 28 e 155. art.º n.º medidas (c x l x a) tamanhos interio-

res
capaci-
dade

peso

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

As malas são usadas até mes-
mo nas circunstâncias mais ex-
tremas, por exemplo, na selva 
e na floresta tropical. 

Interior em espuma personali-
zado.

Interior em espuma standard. 

art.º n.º medidas (c x l x a) tamanhos inte-
riores

capaci-
dade

peso

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

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

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

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

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

As referências dos artigos abaixo são fornecidos a partir do stock 
na cor preta com bloco de espuma standard incluído. Contacte 
o departamento de Vendas para obter mais informação e mais 
versões.
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Engels Logística e Ambiente Lda

Rua Professor Henrique de Barros
Lote 2, Armazém 6
PT-2685-338 PRIOR VELHO

Tel.: +531 21 941 33 20
Fax: +531 21 941 33 19
E-Mail:  correio@engels.eu
www.engels.pt

Fornecemos uma vasta gama de produtos de logística orientados 
para um ambiente mais limpo, tais como caixas para armazen-
agem, caixas para transporte, paletes, caixas-palete e bacias de re-
tenção em plástico e contentores e caixotes do lixo em plástico ou 
metal. Um terço dos nossos produtos é fabricado a pedido especial 
do cliente e personalizado à sua medida.

Produzimos ainda diversos tipos de contentores para resíduos em 
metal, com prensas, focados para a separação inteligente de re-
síduos. Graças ao desenvolvimento do nosso próprio software e 
de sistemas eletrónicos de gestão de contentores, o nosso grupo 
encontra-se na vanguarda da recolha e separação de resíduos. Engels Logística e Ambiente 

Lda parte do Grupo Engels, 
uma empresa familiar a operar 
no mercado desde 1960 e que 
tem vindo a garantir um cresci-
mento estável de geração 
para geração.   

A manutenção de uma boa 
relação com os nossos clientes 
e a criação de um ambiente 
familiar para os nossos colabo-
radores são a principal "força 
motriz" da Engels. Estes requisi-
tos são para nós de total con-
fiança, e são o que de melhor 
podemos oferecer, em vez de 
tentar "imitar" outros produtos. 
A relação com os nossos cli-
entes, fornecedores e colabo-
radores é o nosso verdadeiro 
capital. Facto e Números: www.
engelsgroup.com

O nosso Grupo tem como foco principal a quali-
dade. Todos os  departamentos em causa trabal-
ham diariamente num sistema de garantia de qual-
idade. A Engels Logistiek BV possui certificação ISO 
9001:2015 e 14001:2015 da TÜV.

RECIPIENTES PARA ARMAZÉM, 
PRATELEIRAS, VEÍCULOS E 
BACIAS DE RETENÇÃO

CAIXAS, PALETES E 
CAIXAS-PALETE

CAIXOTES DO LIXO, CONTEN-
TORES DE 2 E 4 RODAS

CONTENTORES 
(ENTERRADOS)
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Com filiais na Holanda, Bélgica, 
França, Alemanha e Portugal.

Engels Group NV

ZI Kapelbeemd
Boven Zijde 9
NL-5626 EB EINDHOVEN

Tél. : +31 (0)40 26 29 222
Fax : +31 (0)40 26 29 200
Mél :  contact@engels.eu
www.engels.eu


