FLEXRACK.
HET FLEXIBELE EN
AANPASSINGSVRIENDELIJKE
REGALENSYSTEEM.

NIEUW

REGALENSYSTEEM FLEXRACK
NIEUW

Het nieuwe FlexRack van Sortimo
Legborden met zeer hoge draagkracht van 120 kg
Het FlexRack is voor elk voertuig afzonderlijk
te configureren
	Extra ladingbeveiliging mogelijk met behulp van
spanstangen

Legborden zonder rand met geïntegreerde
antislipzijde (GripMaxx)

Ingeklapt aan te passen naar ProSafe ladingbeveili
gings-Rack met in te stellen bevestigingspunten

Grote pakketten kunnen veilig en zonder
beschadigingen vervoerd worden.

Door het innovatieve Sortimo composiet extreem licht
en stabiel

Legborden met rand:
Gesloten legborden
met alu-rand
Voor kleine onderdelen
en lichte ladingen.

VEILIG GETRANSPORTEERD...

Legborden aan de voertuigwand zijn in hoogte en in
hellingshoek verstelbaar
Door de flexibiliteit kan het rack worden afgesteld
op uw lading en voertuig.

Automatische vergrendeling bij het omhoog klappen
van de legborden

Horizontaal en verticaal
vastzetten van de lading
mogelijk door geïntegreerd
ladingbeveiligings-systeem ProSafe

Eenvoudige éénhandbediening mogelijk.

Het ProSafe systeem
maakt vastzetten van
de lading eenvoudig en
snel mogelijk.

PROSAFE

Verdere informatie over ons ProSafe systeem
vindt u in onze originele accessoires catalogus
of op onze website onder sortimo.nl/servicecontact/catalogi.

NIET ALLEEN SNEL, MAAR
OOK VEILIG ONDERWEG!

Staanderhoek is instelbaar
Zorgt voor optimale ruimtebenutting.

sortimo.nl

ALLE VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG
Veilig opbergen van pakketten en andere 		
ladingen
Plaats voor volumineuze goederen door 		
inklapbare regalen
Snelle toegang tot alle pakketten
Geen beschadiging van de goederen
Optimale ruimtebenutting door individuele
inrichting
Lange levensduur en hoge belastbaarheid
door extreem stabiele composietvezel techniek
Ook geschikt voor zware ladingen

Ladingbeveiliging door geïntegreerd ProSafe
systeem

Sortimo Nederland B.V.
Voor meer informatie online:

 sortimo.nl

Nijverheidstraat 11
Nederland - 2861 GX
BERGAMBACHT

Tel: +31 182 3560-60
Fax: +31 182 3560-90
E-Mail: info@sortimo.nl

Wij bedanken u voor uw
interesse en verheugen
ons op uw telefoontje.

09.2015 · Veranderingen, die een technische verbetering betekenen, drukfouten en vergissingen voorbehouden.

Hoge belading en gering benzineverbruik door
laag eigen gewicht van de componenten

