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Nieuw bij Sortimo
OUTDOOR OPLOSSINGEN HD SYSTEM-UNIT EN X-UNIT
Pick-up trucks hebben hun weg gevonden van de VS naar Europa. Sortimo biedt voor de inrichting
van de laadbak van dit type voertuig een specifieke oplossing. De twee innovatieve systemen X-Unit
en System-Unit behoren tot het robuuste HD-productprogramma van Sortimo en vergroten de
gebruikswaarde van de pick-ups. De X-Unit en System-Unit weerstaan de zwaarste weers- en
werkomstandigheden. Ze zijn dan ook helemaal op hun plaats in de laadruimte van pick-ups en
bedrijfsvoertuigen.
Slim en weersbestendig: System-Unit
De System-Unit is de flexibele oplossing voor laadbakken van pick-ups en voor de ProCargo CT1
transportfiets. De unit is volledig compatibel met de diverse productlijnen van Sortimo. Hij kan worden
uitgerust met verschillende configuraties van de Globelyst- en Sortimo HD-inrichtingssystemen. Resultaat is
dat hij meerdere uitrustings- en opbergmogelijkheden biedt aan grote machines en gereedschap in Sortimo
BOXXen of voor kleine verbruiksartikelen. De System-Unit is beschikbaar in vier breedtes en drie hoogtes,
en dus in de juiste afmetingen voor elke laadruimte en toepassing. Bovendien kan hij worden geïntegreerd
in het ProSafe-systeem voor ladingbeveiliging. Snelle beveiliging van de laadruimte van de ProCargo CT1
en van pick-up trucks is op elk moment gegarandeerd met behulp van de nieuwe Sobo X ProSafe vloer.
Het gebruik van innovatieve materialen typeert Sortimo en geldt dus ook voor de System-Unit. Zo zijn de
zijwanden van de transportunit vervaardigd uit composiet. Een weersbestendig, afsluitbaar en drop-down
front voorkomt ongewenste toegang. Het weersbestendige, vuilresistente ontwerp is ideaal voor elk
buitengebruik.
Weersbestendig en robuust: X-Unit
In de X-Unit wordt het werkmateriaal ondergebracht dat anders in de laadruimte blootgesteld is aan weer en
wind. Het krachtige design weerspiegelt de eigenschappen van de X-Unit: robuust, vuilafstotend en
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weersbestendig. De unit is makkelijk en ergonomisch aan beide kanten te openen. Onderdelen,
verbruiksmaterialen en gereedschappen worden er, naargelang de vereisten, opgeborgen in de koffers en
BOXX-systemen van Sortimo. Dubbele sloten beschermen tegen diefstal.
De X-Unit creëert opslagruimte in de pick-up zonder de laadlengte te beperken. Hij wordt gemonteerd
zonder boren en kan daardoor vrij in de laadbak worden verplaatst. Lange materialen kunnen hierdoor
zonder problemen vervoerd worden.
Een hoogwaardige materiaalbewerking en een sterke poedercoating zorgen voor maximale duurzaamheid.
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