Persbericht – Communiqué de presse

Kurt Degreef van Keestrack, over de inrichting van de nieuwe servicewagen met Heavy
Duty:

“In de wereld van mobiele zeef- en breekmachines moeten ook onze
servicewagens tegen een stootje kunnen.”

14 september 2015 - Het Belgische Keestrack (Bilzen), met productiesites in Italië en Tsjechië,
produceert mobiele zeef- en breekmachines voor klanten in de recyclage en in steengroeves.
“We zijn actief op een mondiale markt,” zegt Kurt Degreef, aftersales manager bij Keestrack,
“maar waar ook ter wereld, onze servicewagens komen op bijzonder veeleisende werven. Een
robuuste uitrusting is dan geen overbodige luxe.”
“We hebben hier al enkele jaren een aantal 3,5 ton servicewagens rondrijden die stuk voor stuk
zijn ingericht met Sortimo-materiaal. Daar zijn we bijzonder tevreden over. Toen we eerder dit
jaar besloten een zwaardere 5 ton servicewagen aan te kopen, werd aan drie aanbieders een
offerte gevraagd voor de complete uitrusting ervan. Ook bij Sortimo, nogal evident!”
In totaal had Keestrack 20 aandachtspunten op lijst gezet, waaronder robuustheid en een snelle
leveringstermijn. Sortimo wist aan alle vereisten te voldoen.
“Onze servicewagens komen op ruwe terreinen. Dat is niet alleen veeleisend voor het voertuig
zelf, maar ook voor de uitrusting ervan. De HD-lijn van Sortimo werd speciaal ontwikkeld voor
dergelijke toepassingen. Op maat inrichten is geen loze belofte, Sortimo biedt een ruime keuze
aan uitrustingselementen. Zo werden ook enkele extraatjes geplaatst, zoals een generator,
slanghaspels en signalisatie.”
Op maandag leverde Keestrack het voertuig af bij Sortimo, om het daar diezelfde week op
vrijdag volledig ingericht weer op te halen.
“We zijn zeer tevreden over de uitrusting van onze servicewagen,” benadrukt Kurt Degreef. “Het
zijn troeven als snel op de bal spelen, persoonlijk contact én servicegerichtheid die ook
veelbelovend zijn voor toekomstige opdrachten.”
Doel bij Keestrack is om jaarlijks een servicewagen van het zwaardere kaliber aan het
wagenpark toe te voegen. De inrichting wordt dan een ‘copy paste’ van het pas geleverde
voertuig.

Persbericht – Communiqué de presse
“Natuurlijk zullen we dan opnieuw de vraag stellen aan Sortimo, maar wel altijd in concurrentie
met andere aanbieders. We mogen het hen toch ook weer niet al te makkelijk maken,” lacht Kurt
Degreef.
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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.

