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Verbeterde efficiëntie dankzij opklapbare legborden 
met gasveren voor bediening met één hand

Tijdbesparend vastzetten van de lading door 
 geïntegreerde ProSafe ladingbeveiliging

Vermindering van de CO2-uitstoot door CO2-neutrale 
productie met gerecycled materiaal

Een video over het nieuwe FlexRack 2.0 vindt u op 
 mySortimo.nl/flexrack2-0. U kunt accessoires vinden  
op onze website of in onze complete catalogus 
op mySortimo.nl/catalogus.   

Optimaal gebruik van de laadruimte, omdat het 
systeem kan worden aangepast aan de contouren 
van het voertuig

http://mySortimo.nl
http://mySortimo.nl/flexrack2-0
http://mySortimo.nl/catalogs


De klimaatneutrale bedrijfswageninrichting voor pakketbezorgers

4        5  

 mySortimo.nl

•  CO2-neutrale productie, legborden gemaakt van gerecycled materiaal  
(lichtgewicht aluminium) 

•  Lange levensduur en hoge laadcapaciteit dankzij hoogwaardige materialen

•  Maximale flexibiliteit, omdat legborden verkrijgbaar zijn in diverse breedtes 
en dieptes, afhankelijk van de wensen van de klant

•  Belasting tot wel 80 kg per strekkende meter

• Ruimte voor grote materialen op de vloer dankzij opklapbare legborden 

•  Optimaal gebruik van de laadruimte, omdat het systeem kan worden 
aangepast aan de contouren van het voertuig

•  Veiligheid tijdens transport door beveiliging van de lading met  behulp  
van geïntegreerde ProSafe ladingbeveiliging

•  Geen verschuiving van pakketten o.a. door hoge wrijvingswaarden van  
de legborden (0,6u) en door een geïntegreerde anti-slip rand  

•  Veilige werkomgeving door afgeronde randen

•  Bediening met één hand mogelijk door gasdrukveren op de legborden

•  Optioneel: geïntegreerde verlichting

De nieuwe klimaatneutrale bedrijfswageninrichting – FlexRack 2.0

Het nieuwe FlexRack 2.0 van Sortimo is een duurzaam product 
dat gemaakt is van gerecyclede materialen met behulp van een 
koolstofneutraal productieproces. Zodra de levensduur is ver-
lopen, kan het systeem worden geretourneerd voor reclycling.

ProPartition – innovatieve scheidingswand 
met geïntegreerde schuifdeur 

•   Optimalisatie van het werkproces voor de bestuurder van het voertuig

•  Tijdbesparing dankzij directe toegang vanuit de bestuurderscabine  
tot de laadruimte 

•  Meer veiligheid doordat de bestuurder niet hoeft uit te stappen 

•  Originele vastzetpunten voor ladingbeveiliging in het voertuig  
blijven behouden

•  Arbeidsveiligheid door de vlakke drempel en randbescherming 

•  Optioneel: vergrendelbare schuifdeur

http://mySortimo.nl
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Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheden 
en willen om die reden voldoen aan wettelijke, milieu- en culturele ver-
eisten en beloften. We hebben verschillende richtlijnen en gedragscodes 
 ontwikkeld die aansluiten op al deze vereisten en die een duidelijke en 
bindende norm vastleggen voor maatschappelijk verantwoord en milieu-
bewust  gedrag binnen ons bedrijf.

Het doel is ambitieus: we zijn op koers voor klimaatneutrale en kool-
stofneutrale productie in onze enige productiefaciliteit, gevestigd in 
Zusmarshausen in Duitsland. Dit doel zal worden bereikt op basis van 
vier pijlers: productontwerp met een laag koolstofgehalte, energie-effi-
ciëntie via intelligent energiebeheer in combinatie met het Sortimo Inno-
vation Park, opgewekte energie en koolstofreductie. 

Het spreekt voor zich dat we ons al vele jaren bij onze selectie van leve-
ranciers en onderaannemers strikt houden aan alle met de gedragscode 
samenhangende thema’s, evenals aan de richtlijnen voor duurzame aan-
bestedingen met betrekking tot arbeid, mensenrechten en anticorruptie.

Onze visie: CO2 neutrale productie

De Sortimo productiefaciliteit Zusmarshausen in Duitsland 
is gunstig gelegen nabij de snelweg A8, tussen Augsburg en 
Ulm. Het volledige Sortimo productassortiment gaat van 
hieruit de hele wereld over.

http://mySortimo.nl


mySortimo.nl – Bezoek ons online

Profiteer van de voordelen van een mySortimo account op mySortimo.nl. Met uw account heeft u altijd toegang tot ons volledige productassortiment.  
We bieden u tal van diensten, informatie en aanbiedingen voor uw bedrijfswagen. Koop snel en eenvoudig online wat u nodig hebt.

Wij geven u graag persoonlijk advies. U kunt ons bereiken via:
Tel.: 0182 356060  |  E-mail: klantenservice@sortimo.nl  |   mySortimo.nl/contact

Onze prestatiebelofte
 Made in Germany | Realistische crashtests en bewezen veiligheid | Beste kwaliteit en hoogwaardige materialen van de marktleider | Beste service door een uitgebreid verkoopnetwerk en klantenservice | 

Aantrekkelijke financieringsmodellen | Voertuigbeheer in het mySortimo account met overzicht over alle orders en voorraadlijsten | Uitwisseling met bedrijfswageninrichting-experts en branchegenoten via de  

mySortimo community | Branchespecifiek, veelzijdig aanbod van accessoires in het voertuig en om mee te nemen naar de plaats van gebruik | Comfortabel en snel nabestellen van accessoires en diensten via 

mySortimo.nl

09.2022  Wijzigingen in het kader van de technische vooruitgang, drukfouten en overige fouten voorbehouden.
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