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Nieuw in het ProSafe-assortiment:
Sortimo zorgt voor veiligheid van ladingen met SoboGrip en
CargoStop

07/10/2015 – De inrichting van bedrijfswagens is pas compleet als de lading veilig
getransporteerd kan worden. Sortimo, ook gespecialiseerd in ladingsbeveiliging,
presenteert met SoboGrip-vloerplaten en CargoStop-bevestigingselementen een
geïntegreerde oplossing binnen haar ProSafe-assortiment.
Voordeel voor de gebruiker? Een besparing in tijd en kosten!

Vloerplaat
Met SoboGrip ProSafe pakt Sortimo uit met een volledig flexibel systeem voor het vastsjorren
van ladingen op de vloer van bedrijfswagens. Deze 9 mm dikke vloerplaat is uitgerust met tal
van ProSafe-bevestigingspunten, ontworpen voor een maximale belasting van 200 daN. Het
maakt de vloerplaat geschikt voor het zekeren en vervoeren van de meest diverse goederen met
verschillende omtrekken.
Omdat de vloer van het voertuig reeds voorzien is van volledig geïntegreerde
bevestigingspunten, loopt de fleet manager geen enkel risico op aansprakelijkheid. Elke lading is
immers doeltreffend beveiligd.

Bevestigingselementen
De CargoStop-elementen worden, tegen de belastingrichting in, vastgehaakt in de
vloerbevestigingspunten. Zo’n element heeft een geïntegreerd sjorpunt (belastbaar tot 200 daN)
voor het rechtstreeks doorhalen van de spanriem. De vergrendelingsfunctie voorkomt dat de
CargoStop onvoorzien losgetrokken wordt uit de vloerplaat. Naast deze beide troeven heeft een
CargoStop-bevestigingselement uiteraard boorgaten voor de fixatie van horizontale
spanstangen om de gehele lading te beveiligen. Hiervoor is voortaan ook een bevestigingsset
verkrijgbaar. Om een CargoStop-element te verwijderen, volstaat het de zekeringsbout los te
maken.
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De geïntegreerde ProSafe-oplossing van vloerplaten en bevestigingselementen is een winnende
combinatie. SoboGrip en CargoStop zorgen er samen voor dat de klant tijd én geld bespaart.
Tijd, omdat hij makkelijk elke lading kan vastzetten. Geld, omdat hij niet wordt geconfronteerd
met een beschadigde lading en de aankoop van extra bevestigingssystemen overbodig is.
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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.

