
››   Ergonomie en mobiliteit

››   Altijd binnen  hand bereik

››   Integratie in het Sortimo 
EcoSystem

››   Duurzaam en veilig
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Het ProClick systeem is een nieuwe productlijn voor mobiel werken die de werkdag van iedere vakman 

 gemakkelijker maakt. Sortimo en Bosch hebben vanuit hun gezamenlijke joint venture BS Systems ProClick 

ontwikkeld. Deze productlijn past perfect in de productwereld van Sortimo en BOSCH en maakt het mogelijk 

om gereedschap en materialen direct op het lichaam te dragen. Vervelend bukken en zoeken  behoort nu tot 

het verleden dankzij de gereedschapstassen. De gereedschappen en materialen zijn gemakkelijk weer op te 

bergen. In tegenstelling tot broekzakken die eerst leeggemaakt moeten worden.

U kunt uw gereedschap en materiaal direct op uw lichaam dragen met polyester gereedschapstassen. Het is 

onderdeel van het Sortimo en Bosch EcoSystem – wat betekent dat het compatibel is met een breed scala 

van producten die al verkrijgbaar zijn in het Sortimo en BOSCH assortiment – ongeacht welk merk.

Bovendien is ProClick compatibel met het ProSafe ladingbeveiligingssysteem, omdat er gebruik gemaakt 

wordt van dezelfde bevestigingspunten. Hierdoor kunnen de ProClick gereedschapstassen via de geïnte-

greerde haken in alle zijprofielen met ProSafe van de SR5 bedrijfswageninrichting worden gehaakt.

Gereedschapsdrager  
en L-BOXX

C-BOXX 
Gereedschapsriem  

en Houder

AutoAssistent

Bedrijfswageninrichting

Gereedschapstassen

http://mySortimo.nl/ProClick


ProClick – Eindeloze mogelijkheden met slechts één klik

4        5  

Bestel nu online  mySortimo.nl/ProClick

Het hart van het systeem is de ProClick houder. Dit is waar alle ProClick gereedschapstassen in vastklikken. Alle type ProClick gereedschapstassen kunnen op de houder 
worden aangesloten. De ProClick houder kan op zijn beurt aan elke standaard riem worden bevestigd.

Houder

De ProClick gereedschapsriem maakt het mogelijk gereedschap en materiaal direct op het lichaam te dragen. Dankzij de geïntegreerde vulling en de stevige structuur 
kunt u gereedschap comfortabel op uw heup dragen zonder uw rug te belasten. De ProClick houders kunnen flexibel aan uw riem worden bevestigd, zodat u ze snel kunt 
verwisselen met één klik.

Gereedschapsriem

De ProClick gereedschapsdrager is een draagsysteem voor ProClick gereedschapstassen en accessoires. Eenvoudig gezegd kan de gereedschapsdrager worden vergeleken 
met een gereedschapskist. Hij heeft een grote opbergruimte voor gereedschap en materialen, die van bovenaf toegankelijk en overzichtelijk is. Zakken en lussen aan de 
binnen- en buitenkant van de gereedschapsdrager zorgen voor een beter overzicht en orde. De stevige kunststof onderkant beschermt niet alleen de inhoud tegen stoten en 
vuil, maar maakt het ook mogelijk om de gereedschapsdrager op elke L-BOXX te klikken met behulp van de geïntegreerde verbindingsklem. Dit maakt hem tot een echte 
allrounder voor elk gebruik.

Gereedschapsdrager

Product omschrijving Artikelnr.

ProClick Gereedschapsdrager
BxDxH: 480 x 240 x 330 mm
Laadcapaciteit: 24 kg

Zes geïntegreerde interfaces voor ProClick Gereedschapstassen.  
Kan worden uitgebreid met ProClick Houder.
Compatibel met ProClick Gereedschapsbak en alle L-BOXXen.

6000013934

ProClick Gereedschapsbak
Buitenafmetingen (BxDxH): 440 x 233 x 88 mm
Binnenafmetingen (BxDxH): 365 x 226 x 75 mm
Laadcapaciteit: 5 kg

Compatibel met ProClick Gereedschapsdrager en alle L-BOXXen.

6000013936

Product omschrijving Artikelnr.

ProClick Gereedschapsriem S
Afmetingen opgevuld gedeelte: 80 x 12 cm
Lengte gereedschapsriem: 100 cm
Laadcapaciteit: 24 kg

Ruimte voor een 5-tal ProClick Houders

ProClick Gereedschapsriem M
Afmetingen opgevuld gedeelte: 90 x 12 cm
Lengte gereedschapsriem: 120 cm
Laadcapaciteit: 24 kg

Ruimte voor een 5-tal ProClick Houders

ProClick Gereedschapsriem L
Afmetingen opgevuld gedeelte: 100 x 12 cm
Lengte gereedschapsriem: 140 cm
Laadcapaciteit: 24 kg

Ruimte voor een 5-tal ProClick Houders

6000013940

6000013933

6000013941

Product omschrijving Artikelnr.

De ProClick Houder
BxDxH: 83 x 58 x 27 mm
Laadcapaciteit: 5 kg

Past op alle standaard riemen met een breedte tot 5 cm

6000013927
Prijs

84,00 EUR

24,40 EUR

Prijs

6,10 EUR

Prijs

36,50

36,50

36,50

EUR

EUR

EUR

* Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten. Prijzen zijn geldig op het moment van druk en kunnen gewijzigd worden.

http://mySortimo.nl/ProClick
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De ProClick gereedschapstassen zijn verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen. Ze zijn gemaakt van stevig polyester (1000 den) en voorzien van een praktische 
indeling, lussen en houders, zodat gereedschap en materialen allemaal hun eigen vaste plaats hebben en gemakkelijk kunnen worden teruggevonden.
In tegenstelling tot broekzakken bieden de ProClick gereedschapstassen een perfect overzicht op het materiaal en kunnen ze vooraf worden gevuld, afhankelijk van de klus. 
De reflecterende strips aan de zijkanten verbeteren de zichtbaarheid in het donker en bieden extra bescherming – vooral in de donkere wintermaanden.

De ProClick startersets bieden u de perfecte introductie tot het ProClick systeem, zodat u optimaal bent uitgerust voor uw dagelijkse werk. Zowel op de bouwplaats met de 
ProClick gereedschapsriem, als met andere mobiele oplossingen zoals de C-BOXX of ProClick gereedschapsdrager kunt u meteen aan de slag. 

Gereedschapstassen en accessoires ProClick Startersets

Product omschrijving Artikelnr.

ProClick Gereedschapstas M 14
Afmetingen (BxDxH): 250 x 120 x 80 mm
Laadcapaciteit: 5 kg

Uitrusting: 13 elastische lussen voor gereedschap en  
een lus voor karabijnhaken 

6000013928

ProClick Spijkerzak M
Afmetingen (BxDxH): 250 x 120 x 80 mm
Laadcapaciteit: 5 kg

Uitrusting: 6 elastische lussen voor gereedschap, een lus voor 
karabijnhaken en een trekkoord om de spijkerzak te sluiten

6000013929

ProClick Gereedschapstas L 16
Afmetingen (BxDxH): 250 x 200 x 80 mm
Laadcapaciteit: 5 kg

Uitrusting: 15 elastische lussen voor gereedschap en  
een lus voor karabijnhaken

6000013930

ProClick Gereedschapstas L 36
Afmetingen (BxDxH): 250 x 200 x 150 mm
Laadcapaciteit: 5 kg

Uitrusting: 15 elastische lussen voor gereedschap, een lus voor 
karabijnhaken, een stoffen lus aan de buitenzijde, een apart 
binnenvak, 16 mini elastische lussen, een extra vak (compatibel 
met inzetbakje 1x2 H63), en een steun aan de achterkant

6000013931

ProClick Gereedschapstas L 39
Afmetingen (BxDxH): 250 x 200 x 150 mm
Laadcapaciteit: 5 kg

Uitrusting: 15 elastische lussen voor gereedschap, een lus voor 
karabijnhaken, een stoffen lus aan de buitenzijde, een apart 
binnenvak, 16 mini elastische lussen, een extra vak (compatibel 
met inzet bakje 1x2 H63), een steun aan de achterkant, een 
hamerlus, een striplus met gesp en een meetlinthouder

6000013932

ProClick Accuhouders, 2 stuks
Afmetingen (BxDxH): 74 x 98 x 36 mm
Laadcapaciteit: 1 kg

Compatibel met alle in de handel verkrijgbare 18 V Bosch 
Professional accu's en accu's van het CAS-systeem  
(Cordless Alliance System) gebruikt door verschillende 
 fabrikanten.

6000013935

Product omschrijving Artikelnr.

ProClick Starterset Gereedschapsriem
Gereedschapsriem in de respectievelijke maat incl. 3 ProClick Houders,  
1 ProClick Spijkerzak M, 1 ProClick Gereedschapstas L 39 en 1 ProClick Accuhouder

met ProClick Gereedschapsriem S, lengte 100 cm

met ProClick Gereedschapsriem M, lengte 120 cm

met ProClick Gereedschapsriem L, lengte 140 cm

1000018828

1000018829

1000018830

ProClick Starterset C-BOXX
C-BOXX incl. 3 ProClick Houders, 1 ProClick Spijkerzak M, 1 ProClick Gereedschapstas M 14,  
1 ProClick Accuhouder en ProClick Gereedschapsriem in de respectievelijke maat

met ProClick Gereedschapsriem S, lengte 100 cm

met ProClick Gereedschapsriem M, lengte 120 cm

met ProClick Gereedschapsriem L, lengte 140 cm

1000018825

1000018826

1000018827

ProClick Starterset Gereedschapsdrager
Gereedschapsdrager incl. 2 ProClick Houders, 1 ProClick Spijkerzak M,  
1 ProClick Gereedschapstas M 14, 1 ProClick Accuhouder en 1 ProClick Gereedschapsbak 
om de opslagruimte uit te breiden

1000018831

Prijs

24,40 EUR

24,40 EUR

30,50 EUR

34,10 EUR

36,50 EUR

7,30 EUR

Prijs

108,30 EUR

115,60 EUR

152,10 EUR

* Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten. Prijzen zijn geldig op het moment van druk en kunnen gewijzigd worden.

http://mySortimo.nl/ProClick


mySortimo.nl – Neem contact met ons op

mySortimo.nl biedt 24 uur per dag toegang tot ons gehele productassortiment. Wij bieden een breed scala aan diensten, informatie en aanbiedingen voor al uw bedrijfs-
wagen behoeften. Maak gebruik van de handige online bestel- en configuratiemogelijkheden en koop makkelijk en eenvoudig precies wat u nodig hebt.

Wij adviseren u graag persoonlijk. U kunt ons bereiken op: 
Tel: 0182-35 60 60  |  E-Mail: klantenservice@sortimo.nl  |   mySortimo.nl/contact

Onze belofte aan u!
 Made in Germany | Realistische crashtests en bewezen veiligheid | De beste kwaliteit en hoogwaardige materialen van de marktleider | De beste service, dankzij een landelijk dekkend verkoopnetwerk  

en klantenservicecentra | Voertuigbeheer in de mySortimo account met een overzicht van alle bestellingen | Ga in gesprek met ons of uw branchegenoten via de mySortimo community | Voor elke branche en 

alle type bestelwagens | Comfortabel en snel bestellen van accessoires en services via mySortimo.nl

MADE IN GERMANY

07.2022 // Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die de technische vooruitgang dienen; drukfouten en vergissingen voorbehouden.

Mobiel kantoor – Sortimo AutoAssistent
• Ideaal hulpmiddel voor uw mobiele bureau in het voertuig

•  Kan zowel op de passagiersstoel als op de achterbank worden gebruikt

•  Eenvoudig en snel vast te zetten met het driepuntsgordelsysteem

•  Geen schade aan de stoelbekleding dankzij de afgeronde randen

C-BOXX: de emmervormige BOXX
• Robuuste BOXX met transparant deksel

•  Opklapbaar handvat

•  Groot opbergvolume van 17 liter

•  Geïntegreerde koppelingen voor ProClick gereedschapstassen

* Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten. Prijzen zijn geldig op het moment van druk en kunnen gewijzigd worden.

AutoAssistent € 128,40* (Artikelnr. 6000013410)

Set inclusief compartiment voor rugleuning € 158,70* (Artikelnr. 1000017467)

C-BOXX met deksel € 26,40* (Artikelnr. 6000013614)

Houder voor C-BOXX aan een SR5  
bedrijfswageninrichting € 50,50* (Artikelnr. 1000018390)
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