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 Installatie en inbouw van Sortimo bedrijfswageninrichtingen 

 

“Eenvoudige inbouw” 

De volgende instructies beschrijven hoe u uw Sortimo inrichting in uw voertuig moet installeren. Gelieve 
u ervan te verzekeren dat u de inrichting monteert op een Sortimo veiligheidsmontagevloer (hierna 
gewoon vloerplaat genoemd). Is dit niet het geval, dan moet de inrichting aan de bodemplaat van de 
wagen gemonteerd worden. (door de carrosserie). 

Deze instructies zijn voor het bevestigen van een samengestelde inrichting. Andere instructies voor het 
samenstellen van de inrichting zijn apart verkrijgbaar. U kunt deze aanvragen indien nodig. Ook indien u 
gekozen heeft voor een MaxxiSpaceFrame inrichting, zijn er andere instructies verkrijgbaar. Bij het 
MaxxiSpaceFrame wordt er aanzienlijk veel tijd bespaart door gebruik te maken van 
gestandaardiseerde en voorgebogen montagebeugels. 
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U kunt deze instructies gebruiken als u ervoor gekozen heeft om de inrichting zelf in te bouwen. De te 
volgen stappen en de te gebruiken gereedschappen staan allemaal in deze handleiding. 
De veiligheid van de inrichting wordt mede bepaald door een correcte inbouw. De 3 jaar garantie op de 
montage is enkel van toepassing indien de inrichting door Sortimo zelf, of door een erkend installateur 
is geplaatst. 

 Benodigde gereedschappen 
  

De volgende gereedschappen zijn nodig voor de installatie. Afhankelijk van de type van installatie zullen 
sommige gereedschappen niet gebruikt worden. In uitzonderlijke gevallen zullen er nog extra 
gereedschappen nodig zijn. 
  

Regelbare elektrische of accuboormachine  

Blindnageltang 
Voor Blindklinknagels M8 (= popnagels)

Buigtang,  
alternatief is een bankschroef met afgeronde, aluminium 
bekken

Boren met diameter:  
D=2,5 mm; D=5,5 mm; D=7 mm; D=9 mm;  
D=11 mm; D=11,2 mm

Kegelvormige frees  
D=15 mm 

Gatfrees 
D=25 mm; D=30 mm 

Zeskantbit of inbussleutel 
 3 mm, 4 mm, 6 mm



 Korte samenvatting van de te volgen stappen 

Een beter en gedetailleerde beschrijving van de hieronder beschreven stappen volgt vanaf pagina 5. 

 

 

 

 

 

 

Handratel met doppen of steeksleutel 
8 mm; 10 mm; 13 mm

Kruiskop schroevendraaier 
Gr. 2

Hamer

 

1.  Plaats de vloerplaat en de inrichting in het voertuig 
2.  Buig de montagebeugels ( BFE )voor de zijwandbevestiging 
3.  Markeer op de vloerplaat en de zijwanden

4. Haal de vloerplaat en de inrichting uit het voertuig  
5.  Boor de nodige gaten waar gemarkeerd is 
6.  Sla de inslagmoeren in de onderzijde van de vloer 
7.  plaats de vloerplaat en de inrichting terug in het voertuig

 8.  Plaats de inrichting op de juiste plaats ten opzichte van de bevestigingsgaten 
 9.  Schroef eerst de inrichting vast op de vloerplaat en daarna aan de zijwanden 
10. Plaats de beschermkapjes 
11. Laatste controle



Algemene voorbereiding 

Controleer voordat u begint of de levering compleet is en neem onze algemene voorwaarden door. 

Bevestigings –en montagemateriaal zijn niet meegeleverd bij de inrichting.  
Indien u hieromtrent vragen heeft, neemt u dan contact op met uw Sortimo contactpersoon. 
Om tegemoet te komen aan de hoge veiligheidsnormen, is het aangeraden om te werken met origineel 
materiaal. Verzeker uzelf ervan dat de schroeven en de moeren die u gebruikt zelfborgend zijn. 

Het te gebruiken Moment is als volgt: 
 

  
Voordat u de inrichting in de wagen plaatst, moeten de laden, koffers en Boxen uit de inrichting 
genomen worden. 
 

 
 

 

 

Indien u ook een langmateriaalbak of een opklapbare werkbank heeft besteld bij uw inrichting, let dan 
op dat alle nodige materialen meegeleverd zijn.  
De langmateriaalbak pas monteren nadat de inrichting in het voertuig is bevestigd.  
De opklapbare werkbank wordt aan de kopse kant van de inrichting bevestigd.  

Om deze werkbank te bevestigen gaat u als volgt te werk: 
Bevestig beugel 4/5 (nr. 1) met 2 borgschroeven M8 x 14 (nr. 2)  
ref. 71003826 en 2 borgmoeren (nr. 3) ref. 71007879 op de beugel (nr. 4) 

 

Indien de te monteren bankschroef geen draaiplateau heeft,  
gebruikt u de eerste rij gaten. Indien dit wel het geval is, gebruikt u de 2de rij gaten. 

Moment om schroeven vast te draaien: 
M6 met 7-8 Nm 

 

1. Schuif de lade volledig uit 
2. Ontgrendel de telescopische geleiders               
links en rechts en neem de schuiflade eruit  

Telescopische rails diepte 4 en diepte 5 
(schuifladen diepte +/- 382 mm en 486 mm) 

Telescopische rails diepte 7 en diepte 10 
(schuifladen diepte +/- 694 mm en 1006 mm) 

1. Schuif de lade volledig uit 
2. Ontgrendel de telescopische geleiders links en 
rechts en neem de schuiflade eruit  

Beugel 4/5



 
Vervolg algemene Voorbereiding 

 
Schroef de beugel 4/5 met 2 borgschroeven M6 x 10 (ref. 1003824)  
tegen de achterzijde in de staandermoer van het betreffende  
inrichting vast  (ref. 71002919) (rasterhoogte 26).  
1 raster = gat naar gat in de staander = 17 mm. 

Indien de kast kunststof zijbekleding heeft, is er op rasterhoogte 26  
een gat voorzien. In dit gat zit er een lenskopschroef M6 x 16  
(ref. 71003916) met een borgring. Bij het vastschroeven van de  
beugel 4/5 moet deze borgring (ref. 71003836) tussen de staanders  
en de beugel geplaatst worden. 

Als extra bevestiging wordt de console onderaan d.m.v. een 
lenskopschroef M6 x 16 (ref. 71003916) en een insteekmoer  
bevestigd. 

Alle bevestigingsogen/haken op de bodem van de laadruimte moeten verwijderd worden. Indien de 
vloerplaat zwevend in het voertuig wordt geplaatst, moeten de schroeven van de bevestigingspunten 
terug gemonteerd worden zonder de bevestigingshaken. 
Indien nodig brengt u roestbescherming aan. 

 
Plaats de vloerplaat in het voertuig. Indien de vloerplaat uit meerdere delen bestaat, zorg er dan voor 
dat de voorgeboorde gaten en de uitgefreesde randen over elkaar komen. Bevestig de verschillende 
delen aan elkaar met de euronorm schroeven 6.3x10.5 (bijgeleverd bij de vloerplaat) en plaats de 
vloerplaat zover mogelijk naar voren. 

  
Indien de vloerplaat uitsparingen heeft voor bevestigingspunten 
moet de vloerplaat inbouwhandleiding (EABP) voor uw voertuig  
gevolgd worden. Voor de verdere inbouw moeten minstens 2  
bevestigingspunten verbonden worden met de bodemcarrosserie  
van het voertuig, zodat de vloerplaat in verbinding is met het voertuig. 

Uitlijning op de vloerplaat en de nodige uitrusting

Werkbank en aflegvak

Maak gebruik van een 
lenskopschroef M6 x 16 

Verwijder  de 
bevestigings
-ogen in de 
laadruimte

Originele schroef 

Originele 
bevestigingshaak 

Behuizing haak 

Compensatie 
borgring 

Vloerplaat 

Vloerplaat schuin 
binnenbrengen Bevestig verschillende delen 

aan elkaar.



 Uitlijning op de vloerplaat en de nodige uitrusting 

Indien er geen uitsparingen zijn, maar de vloerplaat moet wel bevestigd worden aan de carrosserie, 
markeert u  de nodige punten op de vloerplaat. Afhankelijk van de grootte van de schroeven boort u een 
gat in de vloerplaat met een boor volgens onderstaand schema. 

De schroeven moeten stevig vastgedraaid worden in de 
bevestigingspunten om de vloerplaat te bevestigen aan de 
carrossrie 

Indien het voertuig uitgerust is met zijwandbekleding welke grotendeels of helemaal de 
bevestigingspunten bedekken, moet de zijwandbekleding verwijderd worden voor het monteren van de 
inrichting. 
 

  

 

Plaats de inrichting in het voertuig, zo dicht mogelijk tegen de 
zijwand. Niet tegen de zijwand, om geluidshinder te vermijden. Lijn 
parallel uit met de hoofdas van het voertuig.  

 

  

Schroef Boor diameter

  M8 D = 9,00 mm 

M10 D = 11,00 mm

M12 D = 13,50 mm

Zorg er bij het plaatsen van de inrichting voor dat 
deze bevestigd worden aan de meest geschikte 
plaatsen (dwars-, langsbalken,..) 

Indien het voertuig op de zijwanden 
van stevige bevestigingsrails is 
voorzien, kan de inrichting ook aan 
deze rails worden bevestigd. De 
correcte procedure hiervoor is niet 
beschreven in deze handleiding. 
Neem contact op met uw Sortimo 
contactpersoon voor meer 
informatie. 



  Voorbereiding voor de bevestiging op de vloerplaat 

Geef de posities aan waar de inrichting vastgeschroefd moet worden op de vloerplaat. Deze 
gemarkeerde punten worden later uitgeboord voor montage. 

Mogelijke materialen om de inrichting op de vloerplaat te bevestigen, worden getoond op de volgende 
pagina’s. Om het vloerprofiel met bevestigingspunten voor spanbanden te bevestigen, moeten de 
markeringen (gevolgd door de boringen) om de 120 mm plaats vinden. Alle staanders moeten op 
minstens 1 plaats bevestigd worden aan de vloerplaat, te weten: óf via een vloerprofiel, óf door een 
staanderbeugel, óf staandermoer. 
Standaard vloerprofiel 

• Vloerprofiel 
 

 

 

Vloerprofiel met bevestigingspunten voor spanbanden 
 

Voorstaander

Vloerprofiel

Vloer



Voorbereiding voor de bevestiging op de vloerplaat 

Hoog vloerprofiel  
 

 

 
  

  
Staanderbeugel 

 
 

 

 

Staandermoer 
 

 
 

Voorstaander

Vloerprofiel hoog

  Vloer

Vloer

Vloermontagehoek 
Art.nr 441002734



 

  Voorbereiding voor de bevestiging op de vloerplaat 

Indien de inrichting een opklapbare werkbank heeft, markeert u de nodige posities. 

 

 

De montage tegen de zijwand geschiedt d.m.v. universele montagebeugels. De montagebeugels zijn 
verkrijgbaar in verschillende afmetingen. 
 

• BFE 115 (115 mm, optioneel ) 
• BFE 165 (165 mm standaard ) 
• BFE 215 (215 mm, optioneel ) 
• BFE 265 (265 mm, optioneel ) 

Neemt u eerst de informatie op de volgende pagina’s door, alvorens de beugels te buigen. 

Voorbereiding voor de bevestiging aan de zijwand

Vloer

   Staander 
      voet 
 441006107



Bevestiging aan het voertuig geschiedt d.m.v. montageplaatjes (BFP) of d.m.v. blindnagels. Bij gebruik 
van de montageplaatjes moet het plaatje langs achteren in de opening geplaatst worden, dus moet dit 
bereikbaar zijn. (meer details vindt u op pagina 10 en 13) 

De blindnagels kunnen overal ingezet worden waar de carrosserie stevig genoeg is (zie p 11) 

Voorbereiding voor de bevestiging aan de zijwand 
 
 

 
 

 

Bij bevestiging met montageplaat: Er zijn verschillende maten en uitvoeringen van deze platen. 
Vraag dit na bij uw dealer! 

De montagebeugels worden aan de inrichting vastgemaakt d.m.v. een sleufplaat of een staandermoer 

 

 

 
 

 

 
 

Bevestiging met montageplaatje.  

Bevestiging met 
blindnagel

Bevesting aan originele 

en NIET monteren met 
zelftappende schroeven  

NIET monteren aan onstabiele 
steunen. 

Montage d.m.v. sleufplaat 

Borgmoer M6 
Art.-Nr. 71003884

Sleufplaat 
Art.-Nr. 71003713

Montagebeugel

Sluitring dient als zekerheid tegen het lostrillen en 
mag niet vast aangedraaid worden 



 
 
 
 

  

 
 
 

 
Voorbereiding voor de bevestiging aan de zijwand 

Nu kunt u de montagebeugels aanpassen.  
Bij het buigen van de beugels, neemt u volgende richtlijnen in acht: 

• geen 90° buigen ( wel 2 x 45°) 
• buig de beugels slechts 1 keer ( anders worden ze broos) 
• buigradius respecteren (kleinste toelaatbare buigradius is 4 mm) 
• Indien nodig mogen de beugels gedraaid worden (max. 90°)  

Kijk goed naar het verschil tussen montagebeugels in de rijrichting t.o.v. de stuwrichting: 

Montage d.m.v. staandermoer 

Staandermoer 
Art.-Nr. 71002919Borgschroef M6x10 

Art.-Nr. 71003824

Montagebeugel



 

Zoveel mogelijk montagebeugels moeten gemonteerd worden in de rijrichting.  
Maar minstens één beugel moet gemonteerd worden in de stuwrichting! 

Voorbereiding voor de bevestiging aan de zijwand 

Het volgende geldt vo 

 
 
 
 

 
 
  

Minstens 2 montagebeugels per 
staander met een max. hoogte van 
raster 90 (+/- 1500 mm).  
1 beugel monteren onder raster 60 
en de andere zo hoog mogelijk.

Minstens 1 
montagebeugel per 
staander met een max. 
hoogte van raster 60 (+/- 
1000 mm).  
De beugel zo hoog 
mogelijk monteren.

Minstens 3 montagebeugels per staander met 
hoogte van raster 91 en meer (+ 1500 mm).  
1 beugel monteren onder raster 60, 1 beugel tussen 
 raster 60 en raster 90 en de overige beugel zo hoog 
mogelijk.
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1 Raster = gaten in staanders = 17 mm

Montagebeugel in 
stuwrichting

Een combinatie van montagebeugels 
in stuwrichting en rijrichting is ok.

Montagebeugel in 
rijrichting

Montagebeugels 
in rijrichting

Montagebeugel in 
stuwrichting

rijrichting

rijrichting



Nadat de montage beugels in 
de juiste hoek gebogen zijn, 
kunt u de nodige posities op de 
carrosserie markeren.  

 

 

   

Neem de inrichting en de vloerplaat weer uit het voertuig. 

Boor de gaten daar waar gemarkeerd is. 
 

 

Gelieve voor te boren met een boor van 2,50 mm. 
• bij gebruik van montageplaatjes is een gat van 9 mm gewenst 
• bij gebruik van blindnagels is een gat van 11,2 gewenst 

 Voorbereiding carrosserie 

Indien nodig verwijder de bramen, alvorens de blindnagels of de montageplaatjes te bevestigen. 
 
 

 

 

Voorbereiding carrosserie

 Verzeker uzelf ervan om enkel 
de binnenste plaat te doorboren 

 Gebruik dus een diepteaanslag!  

Bij gebruik van blindnagels is 1 boorgat 
voldoende

Bij gebruik van montageplaatjes, 1 of 2 
boorgaten. Afhankelijk van het plaatje 

Zorg ervoor dat u geen kabels raakt/ beschadigt

Plaats de montageplaatjes achterlangs 
in de boorgaten en bevestig met de van 
draad voorziene borgring

Bevestig de M8 blindnagels met 
een blindnageltang.



Indien er zijwandbekleding is gedemonteerd, moet deze nu teruggeplaatst worden. Of als er nieuwe 
zijwandbekleding is besteld, moet deze nu gemonteerd worden. Gebruik hiervoor de bij de bekleding 
bijgeleverde handleiding. De zijwandbekleding moet wel aangepast worden waar nodig (ter hoogte van 
de bevestigingspunten) alvorens teruggeplaatst te worden. 

 

 

 

  

  Voorbereiding vloerplaat 

 

Boor de gemarkeerde punten in de vloerplaat uit met een boor van 11 mm. 

Markeer de bevestigingspunten op de 
zijwandbekleding en boor deze uit.  

• Blindnagel: D=25 mm 

• Montageplaatje: D=35 mm

D=11mm D=15mm

Voorbeeld met blindnagels :

Bij gebruik van blindnagels, 
gelieve de borgring 8,4 (art. 
71004867) te plaatsen tussen de 
blindnagel en de montagebeugel.



Draai de vloerplaat vervolgens om en frees het boorgat een beetje uit met een frees van 15 mm. 

Maak gebruik van een hamer om de inslagmoeren  
(D = 32 mm) te bevestigen aan de onderzijde van  
de vloerplaat. 
 

Positioneer de gebogen montagebeugels BFE. 
Maak alleen gebruik van 1 van de 2  
getoonde bevestigingen. 
Bij diepte 5 is de handgreep niet demonteerbaar. 
De sleufplaat kan dan alleen via de onderzijde 
geplaatst worden. 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
  
  
 Voorbereiding inrichting 
 

Bouten en moeren handvast aandraaien. 

 

Indien de vloerplaat vastgezet moet worden aan de carrosserie, 

Voorbereiding inrichting

Borgmoer M6 
Art.-Nr. 71003884

Schroefplaat 
Art.-Nr. 71003713

Montagebeugel

Staandermoer 
Art.-Nr. 71002919

Borgschroef M6x10 
Art.-Nr. 71003824

Montagebeugel

Indien er op de aangewezen plaats (om de 
montagebeugel te bevestigen) een andere 
moer steekt in de staander dan een 
staandermoer, dan moet deze vervangen 
worden door een staandermoer.



gebruik dan velcro strips. Deze zijn standaard niet inbegrepen bij de vloerplaat. Vraag ernaar bij uw 
Sortimo contactpersoon! 
 

Hoe gaat men te werk? 
• verwijder langs 1 zijde de folie van de strip en plak deze op de carrosseriebodem waar nodig. 
• Verwijder dan de folie aan de andere zijde en plaats de vloerplaat er bovenop. 

Plaatst beide delen (indien vloerplaat niet uit 1 stuk bestaat) zo ver mogelijk vooraan in het voertuig. 
Schroef de beide delen aan elkaar vast d.m.v. standaard Euro schroeven en dit op de voorgeboorde 
plaatsen. Indien de vloerplaat aan de carrosserie bevestigd moet worden, doe dit dan zoals beschreven 
op pagina 5. 
 
   

  

Plaats de inrichting in het voertuig en lijn deze uit naargelang de  
bevestigingsgaten in de vloerplaat. Indien ze overeenkomen, gebruik  
dan de schroeven zoals vermeld op onderstaande tabel. Zet deze nog  
niet volledig vast. 

 
 

  

Vloerprofiel 
Staanderbeugel 
Opklapbare 
werkbank 

Zeskantbout M8x14 
Art.-Nr. 71003826 (MM6)

Staandermoer Zeskantbout M8x20  
Art.-Nr. 71003988 (MM31)

Controleer alle bevestigingen en 
draai aan waar nodig!



  

 Inbouw van de vloerplaat en de inrichting  

Schroef de montagebeugels aan de carrosseriezijde vast d.m.v. de M8 borgschroeven  
(Moment = 20-25 Nm) 
  
      

               

Nadat deze zijn vastgezet, schroeft u de M6 schroeven aan de inrichting vast (Moment = 7-8 Nm) 
Zet daarna de M8 schroeven aan de vloerplaat vast (Moment= 20-25 Nm). 

 

Als laatste worden de beschermkapjes (art. 71005080) 
geplaatst op alle M8 schroeven of moeren. 

Indien er een langmateriaalbak bij de inrichting is inbegrepen, moet deze nu geplaatst worden.  
Anders kunt u al beginnen met het plaatsen van de schuifladen, koffers en Boxxen. 

Hoe installeert u de langmateriaalbak? 
• de lengte van de langmateriaalbak instellen: 
• Schroef de bolkopschroef M5x8 los (bewaren, deze wordt achteraf terug gebruikt). 
• Positioneer de bak op de inrichting in het voertuig. 
• Verzeker er uzelf van dat het klepje nog open gaat. 

 
Art.-Nr. 71005080 

Blindmoer: Vastzetten met  
Borgbout M8x20  

(Art.-Nr. 71003988)

Montagebeugel: Vastzetten met  
borgmoer M8 

(Art.-Nr. 71007879)



 

Om geluidshinder te vermijden, raden wij aan om een antislipmat te gebruiken. (optioneel) 

Langmateriaalbak aan de inrichting vastschroeven. 
 

 

  

  Inbouw van de vloerplaat en de inrichting 

Als laatste mogen de schuifladen, koffers en Boxxen terug geplaatst worden. Plaats de schuifladen op 
de telescopische geleiders en sluit deze. Het sluiten kan een beetje stroef verlopen de eerste keer.  

Maak gebruik van de bolkop-
schroeven 6x12 (71003916) en de 
moeren M6 (71003940)  
om de langmateriaalbak te 
bevestigen op de draagprofielen 



Zet de koffers en Boxxen op hun plaats. 
 
 

Uw Sortimo bedrijfswageninrichting is nu klaar voor gebruik.  
Neem de onderstaande voorschriften in acht,  alvorens de inrichting te gebruiken. 

 

Om een maximale veiligheid te garanderen, vragen wij u om  
onderstaande informatie te volgen: 

1.  Controleer alle schroeven en moeren, zowel aan de carrosserie, als aan de inrichting, als aan de 
vloerplaat op regelmatige basis. (minstens elke 5.000 km, na zware taken of na een noodstop) 

2. De maximale draagkracht per schap is 80 kg. De schuifladen zijn verkrijgbaar met een draagkracht 
van 45, 60 of 100 kg. Houdt u bij het laden van het voertuig, rekening met het maximum 
laadvermogen van het voertuig. 

3. Verzeker uzelf dat in de inrichting alles goed is opgeborgen. Maak indien nodig gebruik van 
verdeelschotten. Maak zoveel mogelijk gebruik van antislipmatten in de rekken en de schuifladen. 

4. Beveilig losliggende ladingen zo goed mogelijk. Maak hiervoor gebruik van de aanwezige 
bevestigingspunten in combinatie met spanbanden, spanstangen, beveiligingsnetten e.d. 

5. Zorg ervoor dat bij transport van gassen uw voertuig is uitgerust met een belucht –en/of 
ontluchtingssysteem. 

Voor verdere vragen, kunt u gerust met ons contact opnemen ( zie pag.1 ) ! 

Bediening -en veiligheidsvoorschriften


