
CAIXAS PARA SERVIÇOS PÚBLICOS

SERVIÇO DE INCÊNDIO E PROTECÇÃO CIVIL

Armazenamento de material 
nas viaturas de socorro

Caixas Rako 

Reboques
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Quando em 1989 a organiza-
ção da protecção civil holan-
desa foi extinta, os sapadores 
de bombeiros tomaram conta 
da protecção civil. O material 
foi modernizado e optaram por 
caixas Rako com pegas, or-
ganizadas por tipo de desastre 
e idênticas para cada organ-
ismo regional. O material de 
socorro é embalado em caixas 
e armazenado em contentores 
com rodas. A Engels obteve a 
encomenda para essas caixas 
e para o seu conteúdo. Con-
sequentemente a caixa Rako 
tornou-se a caixa de referência 
para os Bombeiros Holandeses.
Em 2006 em Lyon ganhamos um 
concurso e a caixa Rako tor-
nou-se também em França um 
sucesso.

Caixas Rako com materiais de pri-
meiros socorros

Nem só os bombeiros, mas também 
os hospitais regionais têm os seus 
próprios contentores de emergên-
cia (aqui da UMG). 

Através da uniformidade do equipamento, o pessoal de cada cor-
poração pode facilmente encontrar o equipamento nos conten-
tores de outra corporação. Em pleno combate à calamidade o 
stress é inevitável. Felizmente não se perde mais tempo à procura do 
material necessário e há mais concentração para a execução da 
tarefa, o que é mais importante.

Conteúdo de um contentor de socorro para transporte aéreo (Foto Gemco)

O conceito do contentor para calamidades também se aplica para 
apoiar o combate a desastres no estrangeiro. Há sempre a presença 
de algumas caixas Rako.

Equipamento nacional uniformizado

Para cada tipo de desastre o 
camião pode carregar a caixa ad-
equada



Em cada veículo de incêndios são utilizadas caixas em plástico

Nos reboques há sempre espaço para as caixas.

Antigamente tínhamos que adaptar as caixas ao espaço disponível 
nos veículos (diminuir cortando ou alongando por soldagem). Ac-
tualmente as construtoras adaptam os veículos e a adaptação das 
caixas já não é necessária.
Montamos sempre pegas reforçadas, porta etiquetas e impressões.

A caixa para cilindros de ar 
comprimido foi especialmente 
concebida para os bombeiros. 
Para diferentes tipos de cilin-
dros.
A caixa para cilindros de ar 
comprimido foi construída at-
ravés da junção de 2 caixas 
de 600x400 mm uma sobre a 
outra. Na caixa superior existem 
buracos com o diâmetro das 
botijas de oxigénio, enquanto 
que na caixa inferior montamos 
divisórias fortes e compatíveis 
com as outras caixas Rako. 
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Inesperadamente, cada caixa de 
calamidade holandesa transporta 
um cofre estanque com os papeis 
de conformidade da CE.

Em vários veículos podemos encontrar as caixas denominadas 
˝caixas de ataque”. Nessas caixas podemos encontrar o material 
necessário para uma intervenção. Aqui um exemplo de um carro do 
Força Aérea Real Holandesa.

Nº art. altura descrição

38-209H633-
FL5

633 mm 5 botijas
Ø 165 mm

38-209H844-
FL5

844 mm 5 botijas
Ø 175 mm

38-209H633-
FL6B

633 mm 6 botijas
Ø 150 mm

38-209H633-
FL6

633 mm 6 botijas
Ø 162 mm



A Engels foi fundada em 1955 em 
Tilburg, Holanda, num escritório 
em casa. Actualmente temos 
escritórios próprios e, Portugal 
(Prior Velho, Lisboa), Alemanha 
(Selmsdorf, Lübeck), França 
(Hem Lille), Bélgica e Holanda.
Empregamos mais de 60 
pessoas e o nosso volume de 
negócios ronda os €20.000.000. 
Como alcançamos isto: 
mantendo-nos fiel à nossa 
MISSÃO:

A Engels é fornecedor de 
equipamentos ao serviço da 
logística e de um ambiente 
melhor com uma forte ênfase 
na durabilidade. A Engels 
ambiciona continuar a crescer 
e alcançar um lugar no top 
europeu, sendo um parceiro 
profissional tanto para clientes 
como para fornecedores. Isto 
através:

Da qualidade dos nossos produ-
tos, conselhos e serviços;
Da criatividade das nossas 
soluções;
Da clareza das nossas comuni-
cações;
De uma gama completa de 
produtos

O nosso sortido responde a todas 
as perguntas relativamente 
a caixas de armazém e de 
transporte, embalagens 
reutilizáveis, paletes e caixas-
paletes, bacias de retenção, 
caixas certificadas para o 
transporte seguro de materiais 
perigosos, contentores de lixo, 
contentores para a recolha 
selectiva de resíduos

Solicite o nosso catálogo através 
da nossa página na internet o por 
telefone. 100 páginas de produtos 
e ideias!
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E-mail: contact@engels.eu

Portugal
Engels Logística e Ambiente, Unipes-
soal Lda
Rua Professor Henrique de Barros,
Lote 2 - Armazém 6
PT-2685-338 PRIOR VELHO (LISBOA)

Telefone: +351- 21 94 13 320
Fax: +351- 21 94 13 319
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