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Nieuwe FlexRack van Sortimo: logistieke oplossing nog beter
vormgegeven

22/09/2015 – Sortimo, marktleider voor de inrichting van voertuigen, bouwt zijn
productassortiment verder uit. De nieuwe FlexRack is de ideale oplossing voor iedereen
die op zoek is naar een opklapbare inrichting van zijn bedrijfsvoertuig. Sortimo
produceerde het rek in glasvezel composietmateriaal en onderstreept daarmee zijn
unieke competentie in lichtgewicht design.
Als het snel moet gaan, durft veiligheid al wel eens op het tweede plan te komen. Met de nieuw
samengestelde FlexRack brengt Sortimo verandering in deze situatie. De marktleider in
inrichting van voertuigen breidde zijn assortiment uit speciaal in functie van de vereisten van
klanten die een flexibele inrichting willen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld koerier- en
pakketdiensten, maar ook de elektricien die af en toe plaats moet maken voor zijn witgoed of de
badkamerinstallateur die een bad moet transporteren. Kortom, iedereen die nu en dan ook grote
materialen veilig wil vervoeren en op andere momenten toch nog zijn rekken wenst.
De innovatieve rekken worden vervaardigd uit hoogwaardig vezelcomposietmateriaal. Hierdoor
zijn ze niet alleen bijzonder licht, maar munten ze bovendien uit met een extreem hoge
draagkracht van 120 kg. Aan de rekken werden daartoe profielen uit het ProSafe
ladingbeveiligingssysteem gemonteerd, om te voorkomen dat pakjes vallen. Om voor elke lading
de ideale transportoplossing te vinden, hebben de legvlakken een flexibele hellingsgraad en
kunnen ze in de hoogte worden versteld en meer naar de wand toe hellen. Zo wordt de
laadruimte maximaal benut. FlexRack is uiterst variabel en ruimtebesparend. Indien nodig
kunnen de legvlakken met één hand omhoog geklapt en apart vastgemaakt worden, om zo nog
minder plaats in te nemen.
Functionaliteit tot in de details
Door een speciale ProSafe bevestigingsrail aan de onderzijde van elk rek kunnen deze over de
hele lengte, in omhoog geklapte toestand, als bevestigingspunt gebruikt worden. Zo kunnen
grote ladingen rechtstreeks aan de bevestigingsrail vastgesnoerd en veilig getransporteerd
worden.
FlexRack kan bijzonder flexibel worden toegepast voor een veilige opslag van pakketten en
grotere ladingen. Het dagelijkse voordeel voor koeriers en pakketdiensten is de
overzichtelijkheid van de goederen, de makkelijke bereikbaarheid en het beschermende
transport. In economisch opzicht zijn de individueel inpasbare componenten bijzonder lucratief,
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omdat ze een erg laag eigengewicht hebben en dus grote ladingen mogelijk maken. En omdat
de beveiliging van de lading inclusief is, wordt het aansprakelijkheidsrisico tot een minimum
herleid.
Bij de foto’s:
FlexRack_1 : veilige opslag van pakketten en andere goederen
FlexRack_2 : plaats voor bulkgoederen door inklapbare rekken
FlexRack_3 : gemakkelijk bereikbare lading
FlexRack_4 : Gesloten legvlakken met alu-rand zijn best geschikt voor kleine stukken en lichte goederen.
Legvlakken zonder rand met geïntegreerde antislip Gripmaxx voor veilig en schadevrij
transport van grote pakketten.
FlexRack_5 : Om voor elke lading de beste transportoplossing te vinden, hebben de legvlakken een
flexibele hellingsgraad en kunnen ze in de hoogte worden versteld, voor maximale benutting
van de laadruimte.
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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.

