
Servisné vozidlá

ŠPECIÁL

Poriadok a bezpečnosť 
na kolesách
Každý dobrý majster vie, prečo musí mať vo svojich veciach 
poriadok. Hlavne preto, aby nestrácal drahocenný čas hľadaním 
rôznych drobností. Osobitne to platí pre servisné vozidlá a pojazdné 
dielne, nasadené v dnešnej hustej premávke na cestách.

Tu naviac vystupuje do popredia aj faktor 
bezpečnosti. Stovky kilogramov súčiastok, 
nástrojov a materiálu voľne pohodené 
v nákladovom priestore vozidiel, ako to 
často vídame na našich cestách, sa dokážu 
v prípade nehody alebo len nečakaného 
manévru premeniť na nebezpečné pro-
jektily. Pritom existujú praktické riešenia, 
ako naraz zvládnuť oboje – poriadok 
i bezpečnosť.

Vnútorné zariadenia servisných a dielenských 
vozidiel poskytujú hneď niekoľko výhod 
naraz – bezpečná preprava servisného 
náradia a súčiastok, šetrenie miesta a pre-
hľadné uloženie nákladu, chráneného pred 
poškodením k dispozícii hneď, bez dlhého 
hľadania. Stavebnicový systém značky 
SORTIMO u nás do všetkých typov vozidiel 
montuje spoločnosť TECHNIA z Nových 
Zámkov. V ponuke je takmer nekonečné 
množstvo variantov a kombinácií „nábyt-
kov“, od masívnej zástavby technológiou 
priestorového rámu po novinku – zostavy 
praktických stohovateľných plastových 
kontajnerov  L-BOXX.

Maximálna istota. Regálový, policový a zásuv-
kový systém Sortimo, certifi kovaný v nára-
zových testoch, prináša zvýšenú bezpečnosť 
posádky pri náraze tým, že sa nemontuje 
pevne do podlahy vozidla, ale na druhú, 
plávajúcu drevenú podlahu s gumeným 
protišmykovým poťahom. Toto riešenie po-
máha lepšie absorbovať vzniknutú kinetickú 
energiu regálov pri náraze, nepoškodzuje 
interiér vozidla a celé zariadenie sa dá jedno-
ducho preinštalovať do iného auta. Využitím 
originálnych kotviacich bodov na vnútornom 
rebrovaní karosérie pre uchytenie regálov 
ostanú zachované pôvodné garancie výrobcu 
a vozidlo má vyššiu zostatkovú hodnotu. 

Šité na mieru. Kompletné zariadenie „interi-
éru“ každého vozidla sú v TECHNII schopní 
promptne navrhnúť v 3D-zobrazení aj vďaka 
tomu, že program má predvolené rozmery 
a objemy nákladových priestorov vozidiel na 
našom trhu, do ktorých sa umiestňujú poža-
dované moduly vybavenia. Na jeho výrobu 
sú použité vysoko kvalitné hliníkové profi ly 
a plasty, takže hmotnosť samotného zariade-
nia zaťaží vozidlo iba minimálne a vyznačuje 

Prepravné a úložné sys-

témy Sortimo: bezpečné, 

prehľadné, praktické 

a variabilné

sa pritom vysokou pevnosťou a trvácnosťou. 
K dispozícii sú aj doplnkové strešné nosiče 
napríklad na uchytenie a prevoz rebríkov.

Vysoká variabilita. Pre všetky typy použitia, 
pre všetky profesie, pre všetky veľkosti 
– paleta prepravných systémov Sortimo 
je mimoriadne široká. Pre malé úžitkové 
vozidlá a remeselníkov je určený systém 
Simpleco, pozostávajú z dvanástich varian-
tov políc v troch šírkach a dvoch hĺbkach 
na pravú alebo ľavú stranu automobilu, 
ktoré si každý môže nainštalovať sám. Ak 
treba previezť viac súčiastok, náradia či 
vzoriek, je tu inteligentná mobilita v podobe 
inovatívneho systému L-Boxx, ktorý získal 
rad prestížnych medzinárodných ocenení. 
Jeho základom sú uzatvárateľné plastové 
kontajnery s variabilnými vnútornými pre-
pážkami v štyroch veľkostiach, ktoré možno 
bezpečne zaaretovať v regáloch vozidla, ale 
možno ich aj kompletne vyberať, jedno-
ducho stohovať systémom “click-systém” 
a odvážať na pracovisko na transportnom 
skladacom vozíku.
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