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Nieuw bij Sortimo
OUTDOOR OPLOSSINGEN HD SYSTEM-UNIT EN X-UNIT

12/10/2016 – Pick-up trucks hebben hun weg gevonden van de VS naar Europa. Sortimo
biedt voor de inrichting van de laadbak van dit type voertuig een specifieke oplossing. De
twee innovatieve systemen X-Unit en System-Unit behoren tot het robuuste HDproductgamma van Sortimo en vergroten de gebruikswaarde van de pick-ups. De X-Unit
en System-Unit weerstaan de ruwste weers- en werkomstandigheden. Ze zijn dan ook
helemaal op hun plaats in de laadruimte van pick-ups en bedrijfsvoertuigen.

Slim en weersbestendig: System-Unit
De System-Unit is de flexibele oplossing voor laadbakken in pick-ups en voor de ProCargo CT1
laadfiets. De unit is volledig compatibel met diverse productseries van Sortimo. Hij kan worden
uitgerust met verschillende configuraties van de Globelyst- en Sortimo HD-inrichtingssystemen.
Resultaat is dat hij meerdere uitrustings- en invoegmogelijkheden biedt voor grote machines en
gereedschap met het Sortimo BOXX-programma of voor kleine onderdelen. De System-Unit is
beschikbaar in vier breedtes en drie hoogtes, en dus in de juiste afmetingen voor elk laadvlak en
elke toepassing. Bovendien kan hij worden geïntegreerd in het ProSafe-systeem voor
ladingbeveiliging. Snelle beveiliging van het laadvlak van de ProCargo CT1 en van pick-up
trucks is op elk moment gegarandeerd via de nieuwe Sobo X ProSafe vloer.
Het gebruik van innovatieve materialen typeert Sortimo en geldt dus ook voor de System-Unit.
Zo werden de zijwanden van de transportunit vervaardigd in vezelcomposietmaterialen. Een
weersbestendig, afsluitbaar en drop-down front voorkomt ongewenste toegang. Het
weersbestendige, vuilresistente ontwerp is ideaal voor elk buitengebruik.

Weersbestendig en robuust: X-Unit
In de X-Unit wordt het werkmateriaal ondergebracht dat anders in de laadbak blootgesteld is aan
weer en wind. Het eenvoudige, krachtige design weerspiegelt de eigenschappen van de X-Unit:
robuust, sterk en weersbestendig. De unit is makkelijk en ergonomisch aan beide kanten te
openen. Onderdelen, verbruiksmaterialen en gereedschappen worden er, naargelang de

Persbericht – Communiqué de presse
vereisten, opgeborgen in de bakken en BOXX-systemen van Sortimo. Dubbele sloten
beschermen tegen diefstal.
De X-Unit creëert opslagruimte in de pick-up zonder de laadlengte te beperken. Hij wordt
gefixeerd zonder te moeten boren en kan daardoor vrij in de laadbak worden verplaatst. Lange
materialen kunnen hierdoor zonder problemen vervoerd worden.
Een hoogkwalitatieve materiaalbewerking en een sterke poedercoating zorgen voor maximale
duurzaamheid.
De X-Unit is leverbaar vanaf het 3de kwartaal 2017. Voor meer info, contacteer ons op het gratis
nummer 0800 857 59 of via info@sortimo.be.
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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.

