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SR5 rendszer – az Ön Volkswagen haszonjárművéhez
Kattintson az online konfigurációra: mySortimo.de/Konfig-ID

Az SR5 rendszer az egyedülálló koncepciójának köszönhetően a rakodóteret maximálisan kihasználja. A jól átlátható 
polcok az SR5-nek a legjobb átláthatóságot biztosítja az autóban, és lehetővé teszi a gyors áru elérést, ezáltal 
csökkentve a keresési időt. A mySortimo feliratozással és a mySortimo szivacsbetétekkel kombinálva az SR5 maximális 
termelékenységet garantál. 

  2015-től, Kivitel: normál (L1) 

Keréktávolság: (RS): 2682 mm | Normál tető (H1) | Jobb oldali tolóajtó | Szárnyas ajtók

Össztömeg padlóval együtt: 68 kg
Méretek (B×H): bal 1265 × 1020 mm | Jobb: 771 × 1020 mm

2015-től, Kivitel: rövid (L1) 

Keréktávolság: (RS): 3000 mm | Normál tető (H1) | Jobb oldali tolóajtó | Szárnyas ajtók

Össztömeg padlóval együtt: 125 kg
Méretek (B×H): bal 2006 × 1207 mm | Jobb: 1018 × 1105 mm

2016-tól, Kivitel: közepes (L1) 
Keréktávolság: (RS): 3640 mm | Magas tető (H2) | Jobb oldali tolóajtók | Első meghajtás
Szárnyas ajtók

Össztömeg padlóval együtt: 196 kg
Méretek (B×H): bal 2747 × 1717 mm | Jobb: 1512 × 1615 mm

1× fiók
5× polc
9× SR-BOXX
rakományrögzítős padlóval

További gépjárművek:
Caddy | Normál L1
RS: 2682 mm | Felnyíló ajtó

Caddy | Maxi L2 | RS: 3006 mm
Szárnyas ajtók

Caddy | Maxi L2 | RS: 3006 mm
Felnyíló ajtó

2× fiók
8× polc
1× hosszú áru tároló
1× koffer rögzítés
10× SR-BOXX
2×L-BOXX
2×T-BOXX
tartozékokkal
rakományrögzítős padlóval

További gépjárművek:
T6.1 | Rövid L1
RS: 3000 mm | Felnyíló ajtó

T6.1 | Hosszú L2 | RS: 3400 mm
Szárnyas ajtók

T6.1 | Hosszú L2 | RS: 3400 mm
Felnyíló ajtó

2× fiók
11× polc
1× hosszú áru tároló
1× koffer rögzítés
14× SR-BOXX
3×L-BOXX
2×T-BOXX
tartozékokkal
rakományrögzítős padlóval

További gépjárművek:
Crafter | Közepes L1 | RS: 3640 mm
(H1) | Első hajtás

Crafter | Közepes L1 | RS: 3640 mm
Magas tető (H2) | Hátsó hajtás

Crafter | Hosszú L2 | RS: 4490 mm
Magas tető (H2) | Első hajtás

Crafter | Hosszú L2 | RS: 4490 mm
Magas tető (H2) | Hátsó hajtás
Crafter | Hosszú L2 | RS: 4490 mm
Extra magas tető (H3) | Első hajtás
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szolgáltatások
Tegye teljessé a járművét – csak egyszeri költség!

feliratokmy Sortimo
Polcfeliratozás

Az időrabló keresések az autóban vagy a munka-
helyen nem professzionális tevékenységek és időt 
igényelnek. Olyan időt, amit gazdaságosan másra 
lehet felhasználni. Emelje a hatékonyságát felira-
tozott polcokkal, BOXX-okkal és fiókokkal: ugorjon 
az SR5 konfigurátorra és azonnal csinálja végig 
a feliratozást! Tőlünk megkapja a feliratozott és 
beépített járművet, ill. akár az utólag feliratozott  
felirattartókat.  

Konfigurálható szivacsbetétek

Tetőcsomagtartó Sortimo TopRendszer
Online egyénileg konfigurálható oldaltartókkal, létralifttel és tartozékokkal

Beépített ProSafe rakományrögzítés

Rendelje meg a a választott konfigurációját a mySortimo.de/konfig-ID-n 

vagy hívja fel szaktanácsadónkat a www.sortimo.hu/kapcsolat linken!

Nincs itt a megfelelő típus? Kattintson a www.sortimo-jarmuberendezes.hu-ra vagy hívja a szaktanácsadónkat! 

Írja be ide a Konfig-ID-ját

kofferbetétmy Sortimo

Átlátható és rendszerezett fiókokat és BOXX-okat/
koffereket szeretne látni? Vagy érzékeny készüléke-
ket és szerszámokat szállít, amelyeket védeni sze-
retne? Akkor szivacsbetéteket kell terveznie a my-
Sortimo kofferbetét konfigurátorral!  A szerszámokat 
egyszerűen fényképezze le, a kofferbetétet kívánsá-
gainak megfelelően alakítsa ki és rendelje meg itt:
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Intelligens mobilitás

A bevált standard! 
Vegye fel a kapcsolatot a Sortimo 
szaktanácsadójával: www.sortimo-jarmuberendezes.hu/kapcsolat 

Egyszerű munkafolyamat a kisiparosoknál és a szervizeseknél – igények szerint működtetve

Ecosystem: Bosch és Hilti BOXX-ok a beépített csatlakozópontoknak köszönhetően 
biztonságos szállítás. 

ProSafe – átgondolt rakományrögzítés a polcokon 
és a gépjárműben. Illeszkedik a már meglévő eredeti 
rögzítési pontokhoz is. 

Mobil iroda – Sortimo autós segítség
Rend a gépjárműben az irodai munkához

Univerzálisan használható az utasülésen vagy a hátsó térben

Egyszerű és gyors rögzítés hárompontos hevederrel

Védi az ülést – lekerekített élek

A teljes termékválaszték:
www.sortimo-jarmuberendezes.hu

Mobil: +36705780591
E-mail: info@sortimo-jarmuberendezes.hu // www.sortimo-jarmuberendezes.hu/kapcsolat


