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Sortimo brengt verbeterde versie van zijn AluCaddy
28/06/2016 – Sortimo brengt een nieuwe versie van zijn inklapbare AluCaddy op de markt.
Niet alleen heeft de opklapbare steekwagen een verhoogde laadcapaciteit van 150 kg, ook
de functionaliteit werd verbeterd in vergelijking met zijn voorganger.

Handgreep
De handgreep werd verder naar achter geplaatst. Meer ruimte voor de gebruiker dus, die de
handgreep veilig kan vasthouden zonder het risico te lopen dat zijn hand geklemd raakt wanneer
een hoge last getransporteerd moet worden.
Riem
Met behulp van de geïntegreerde riem kan de lading vastgezet worden. De riem is aanpasbaar
en kan snel worden vast- en weer losgemaakt. Bij een extra zware last wordt aangeraden de
bestaande set voor ladingfixatie te blijven gebruiken. De nieuwe riem vervangt deze geenszins.
Adapter
Derde verbetering is het aanbrengen van T-groeven in de dwarsbalken van de caddie. Nieuw
toebehoren daarbij zijn de inhaakbare adapters. Deze worden op vlakke items geschroefd die
frequent getransporteerd moeten worden, zodat de rail snel en makkelijk in de groeven op de
caddie geschoven kunnen worden.
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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.
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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.

