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Het nieuwe TopSystem van Sortimo
AERODYNAMISCH, STABIEL, GEBRUIKSVRIENDELIJK EN VEILIG
Sortimo lanceert de nieuwe versie van TopSystem. Voortaan kunnen ladders en lang materiaal nog
veiliger getransporteerd worden, dankzij de integratie in de dwarsbalken van het Sortimo ProSafe
ladingbeveiligingssysteem. Bovendien wordt de nieuwe uitvoering sneller en makkelijker op het
voertuig gemonteerd, met minder onderdelen en een eenvoudiger bedieningssysteem. TopSystem
zit veilig vast, in crashtests - met een kracht tot 20G - werd aangetoond dat de veiligheidsgraad
hoger is dan de voorgeschreven norm.
Sterke lichtgewicht
Met de verbeterde materiaaldrager kan de vakman het dak van zijn voertuig slim en ergonomisch gebruiken
als veiliger opslagplaats voor ladders en lang materieel.
Het frame is gemaakt van geanodiseerd aluminium, de verbindingselementen zijn van weerbestendig
roestvrij staal of zijn bedekt met een outdoor coating, voor een gegarandeerd langere levensduur. Het
lichtgewicht ontwerp is sterk en aerodynamisch, voor minimale geluidshinder door de wind tijdens het
transport. Nog een positief effect is het lagere brandstofverbruik en dus een lagere CO2-uitstoot.
Veilig geladen
De lading wordt snel, gemakkelijk en vakkundig op het TopSystem vastgemaakt met de Sortimo ProSafe
sjorelementen voor een veilig transport. Het Sortimo ProSafe System is over de volledige lengte van de
dwarsbalken geïntegreerd. Hierdoor kunnen de ProSafe-spanbanden op elke positie en zonder extra
benodigdheden worden ingehaakt. Daarnaast zijn de dwarsbalken uitgerust met rubberen profielen wat
voorkomt dat voorwerpen gaan bewegen. Het voertuig zelf is ook beschermd. Dankzij het rolsysteem kan
volumineuze vracht moeiteloos op het dak worden getild zonder beschadiging van het voertuig.
Ladderlift
De nieuwe uitvoering van TopSystem kan worden uitgerust met een zijdelingse, hydraulische ladderlift
waarmee zware ladders tot 30 kg zonder moeite op het dak van het voertuig kunnen worden gelegd. De
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ladderlift is gemonteerd op de dwarsbalken en heeft dezelfde afmetingen als het TopSystem. De
ladderliften voor de achterkant van de wagen zijn nog steeds verkrijgbaar in de basislengten 2,5 en 3 meter.
Deze zijn geschikt voor het transport van zware ladders tot 51 kg. De Sortimo-ladderliften zijn een handig
en ergonomisch hulpmiddel voor de vakman tijdens zijn drukke werkdag.
Accessoires
Complementair aan het TopSystem zijn de vele handige accessoires. De transportbuis in aluminium met
dubbelzijdige, afsluitbare cover bijvoorbeeld, voor het opbergen van lang materiaal en toegang langs beide
kanten. Zijdelingse steunen en ladingsstoppers maken een individuele onderverdeling van het dakoppervlak
mogelijk en kunnen worden aangepast aan het soort lading. Andere accessoires kunnen worden
vastgemaakt aan de zijrail van TopSystem, zoals halogeen zwaailampen.
Drie uitvoeringen
TopSystem is verkrijgbaar in drie verschillende uitvoeringen - basis, standaard en premium respectievelijk voor kleine, middelgrote en grote bedrijfswagens. Ze kunnen op elk moment worden
opgebouwd en aangepast aan de vereisten van de vakman dankzij de modulaire constructie van het
systeem. De vakman kan het systeem zelf monteren - zonder ook maar één gat te moeten boren - in
ongeveer een half uur tijd, afhankelijk van de configuratie. Zijn voertuig kan dus ononderbroken in gebruik
blijven.
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