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Nieuw bij Sortimo:
Interne lift voor ladders creëert meer ruimte binnen in voertuigen

23/10/2015 – De ruimte tegen het dak binnenin bedrijfsvoertuigen blijft meestal onbenut.
Sortimo brengt daar nu verandering in. Met de nieuwe 1800 interne lift kunnen ladders
voortaan makkelijk en ruimtebesparend tegen de dakwand in bestelwagens worden
opgeborgen.
Flexibele handling
De 1800 interne lift voor het veilig opbergen van ladders in bedrijfsvoertuigen is geschikt voor
ladders van 1,80 meter, met een gewicht tot maximum 18 kg. Ook langere ladders in grotere
voertuigen zijn mogelijk wanneer deze worden opgehangen aan de traptreden. De interne lift
kan worden aangepast aan de lengte van de ladder door het plaatsen van een stopper vooraan.
Dankzij vier aanpasbare schroeven aan elke zijde kan de lift bovendien worden afgesteld op 2of zelfs 3-delige vouwladders tot 210 mm dikte. Ook in kortere voertuigen kan deze lift worden
gemonteerd, gewoon door de lengte van de geleidingsrail in te korten.
Opdat de ladder tijdens het transport veilig vast zou blijven zitten, werd een gasdrukveer
geïnstalleerd. Afhankelijk van de buitentemperatuur wordt iets meer of minder inspanning vereist
bij het laden.
Dankzij de 1800 interne lift van Sortimo kunnen ladders makkelijk worden geladen in het
voertuig en al even eenvoudig weer worden weggenomen.
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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.

