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Nieuwe materiaaldrager van Sortimo is nu verkrijgbaar:
VEILIG TRANSPORT VAN MATERIALEN OP HET DAK VAN ELK
BEDRIJFSVOERTUIG
17/01/2017 – In het najaar van 2016 kondigde Sortimo Belux het al aan: de introductie van
het nieuwe TopSystem. Vandaag is het zover, de materiaaldrager die makkelijk
gemonteerd kan worden op elk type bedrijfsvoertuig, is sedert begin 2017 verkrijgbaar op
de Belux-markt.

De lichtgewicht constructie van TopSystem garandeert een hoge laadcapaciteit bij een laag
nettogewicht. De materiaaldrager kan volgens behoefte worden verlengd, met mogelijke
verhoging van de laadcapaciteit. Het frame uit geanodiseerd aluminium en weerbestendig
roestvrij staal is corrosiebestendig, wat resulteert in een lange levensduur.
Sortimo presenteert drie uitvoeringen:
. basis – met 4 steunvoetjes en 2 aluminium dwarsbalken, aan de uiteinden voorzien van harde
kunststof,
. standaard – met 6 steunvoetjes en 3 aluminium dwarsbalken, zijdelingse beveiliging van de
lading met behulp van ladingsstoppers,
. premium – met 8 steunvoetjes en 4 aluminium dwarsbalken, 2 zijrails in aluminium voor
bescherming van de lading, 1 aluminium transportbuis, 4 variabel te monteren profielsteunen,
ProSafe bevestigingsrail voor optimale veiligheid en dankzij extra dwarsprofielen altijd uit te
breiden.
De voordelen van TopSystem op een rij:
. een systeem van de marktleider in professionele ladingbevestiging,
. de modulaire constructie maakt maatwerk mogelijk, ook een latere uitbreiding,
. het systeem is snel en makkelijk zelf te monteren,
. maximale veiligheid is gegarandeerd,
. lange levensduur dankzij een combinatie van geanodiseerd aluminium, weerbestendig
roestvast staal en een outdoor coating,
. multifunctioneel dankzij nuttige accessoires zoals een ladderlift, een transportbuis, signalisatieen verlichtingselementen,
. geschikt voor elk voertuigtype,
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. lichtgewicht en toch enorm robuust,
. professionele ladingsbevestiging met behulp van het geïntegreerde ProSafebevestigingssysteem,
. het systeem kan zonder probleem worden overgebouwd naar een nieuw bedrijfsvoertuig,
. Sortimo biedt 3 jaar garantie op het kwalitatief hoogwaardig TopSystem.
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Over Sortimo
40 jaar geleden startten de activiteiten van Sortimo in het Duitse Zusmarshausen, met de lancering van de
befaamde blauwe koffer. De koffer met de uitneembare kunststof inzetbakjes ligt aan de basis van een
uitgebreid productscala.
Vandaag is Sortimo uitgegroeid tot specialist in op maat gemaakte bedrijfswageninrichtingen. De
wereldwijde markt- en technologieleider biedt branchegerichte oplossingen voor intelligente mobiliteit voor
toepassing in service, het midden- en kleinbedrijf in tal van sectoren en in de industrie.
In Duitsland telt Sortimo International 9 vestigingen en meer dan 30 partners. Met 12
dochterondernemingen is het bedrijf vertegenwoordigd op de Europese, Amerikaanse en Aziatische
markten.
De hoofdzetel van Sortimo Belux is gevestigd in Vilvoorde. Daarnaast zijn er nog vestigingen in
Tessenderlo en Sint-Eloois-Vijve.

