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Sortimo-ladingbeveiligingssystemen hebben positief effect op
restwaarde van bedrijfsvoertuigen

15/12/2015 – Volgens een studie van het Duitse Schwacke1 - gespecialiseerd in het
aanleveren van actuele informatie over en voor de automobielsector - hebben
voertuigmodellen die zijn uitgerust met het ladingbeveiligingssysteem van Sortimo, een
hogere restwaarde.
Een studie naar restwaarde door Schwacke toont aan wat het effect is van Sortimoladingbeveiligingsoplossingen op de restwaarde van bedrijfsvoertuigen. Het resultaat is duidelijk:
modellen met al geïntegreerd ladingbeveiligingssysteem hebben een hogere restwaarde dan
vergelijkbare basismodellen zonder die Sortimo-uitrusting. Het maakt dat de koper van een
tweedehandswagen bereid is een procentueel hogere prijs te betalen voor het voertuig.
Sortimo ladingbeveiligingsoplossingen zijn veelgevraagd op de markt voor tweedehandswagens
en hebben een positieve invloed op de waardestabiliteit. De Sortimo-systemen kunnen
individueel worden ingezet voor diverse vereisten. Precies daarom kennen ze een sterke vraag
op de tweedehandsmarkt en worden ze naar waarde geschat. Over het algemeen bestaan
Sortimo-ladingbeveiligingsoplossingen uit een vloer- en zijwandenbekleding, als ook uit
geïntegreerde bevestigingssystemen met toebehoren als spanstangen en spanbanden voor het
beveiligen van ladingen.
De studie werd uitgevoerd aan de hand van verschillen in de restwaarde op modellen zonder en
met Sortimo-uitrusting, op basis van reële marktobservaties.
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Bron: Schwacke Studie, Analyse des Restwerteinflusses von Sortimo-Einbauten, Maintal 2015
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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.

