
Afmetingen cityCOOLER Standaard zeer volledig uitgerust: Standaardafmetingen:
Uitwendige breedte 2.200 mm

Uitwendige hoogte 2.200 mm 

Inwendige lengte + 160 mm = Uitwendige lengte

Inwendige breedte + 120 mm = Uitwendige breedte 
Spatschermen

Spatlappen 

Interieurverlichting

Zijmarkeringslichten

3e remlicht

Topverlichting 

✓
✓
✓

✓
✓
✓

De cityCOOLER is leverbaar in zeer diverse uitvoeringen en voor elk merk beschikbaar!

*Dit productblad omschrijft een standaardconfi guratie. Informeer naar het grote aantal mogelijkheden bij ons of uw lokale dealer.

 Laadklep
  DHOLLANDIA

Optioneel is het mogelijk achter de 
achterdeuren een Dhollandia DH-LMA 
laadklep te monteren.

Alumninium 
grondraam, 
bestaande uit 
voertuigspeci� eke langsliggers en een 
zelfdragende vloer. De vloer bestaat uit een laag 
van 1 mm polyester, een kern van 80 mm isolerend 
XPS-schuim, een laag van 12 mm  plywood, en een 
anti-slip toplaag van 2 mm. De vloer is rondom 
waterdicht afgewerkt en zowel links- als rechtsvoor 
voorzien van een waterafvoer.

Achterdeuren 
Twee dubbelwandige achterdeuren (80 
mm dik), met een kern van XPS-schuim, 
270° zwenkbaar, inclusief aluminium 

deuruitzetters, RVS-scharnieren en een RVS-
espagnoletsluiting in beide 

achterdeuren.

Volledig geïsoleerd sandwich dak met een dikte van 
100 mm. Standaard is deze altijd voorzien van een 

LED-binnenverlichting met schakelaar 
aan de achterzijde.

Sandwichconstructie met een 
wanddikte van 60 mm. Aan de 

binnen- en buitenzijde voorzien 
van een polyester deklaag met een 
kern van isolerend XPS-schuim. Aan 

de onderzijde is rondom een 250 mm 
hoge, gepro� leerde aluminium stootrand 

aangebracht.

Achterdeuren 

laadklep te monteren.

grondraam, 
bestaande uit 
voertuigspeci� eke langsliggers en een 
zelfdragende vloer. De vloer bestaat uit een laag 
van 1 mm polyester, een kern van 80 mm isolerend 
XPS-schuim, een laag van 12 mm  plywood, en een 
anti-slip toplaag van 2 mm. De vloer is rondom 
waterdicht afgewerkt en zowel links- als rechtsvoor 
voorzien van een waterafvoer.

De cityCOOLER is een hoogwaardige en volledig geïsoleerde koelbox, geheel gekeurd volgens de ATP FRC norme-

ring. De cityCOOLER is leverbaar in twee varianten, elk voor een lager koudeniveau, tot wel -25° C. De waterdichte bin-

nenafwerking maakt een probleemloze natte reiniging mogelijk en de naadloze, gladde buitenwanden zijn uitstekend 

geschikt voor belettering. De cityCOOLER wordt standaard geleverd exclusief koelmotor, u heeft hierin de volledige 

vrijheid van een eigen keuze. U ontvangt op de cityCOOLER altijd standaard twee jaar volledige fabrieksgarantie.

-25 °C 

OPTIES
Het  is mogelijk om het standaard model uit te breiden met de volgende opties;

 Zijdeur       Bindrails      Zijafscherming     Laadklep Dhollandia     

Wanddikte:    60 mm
Dakdikte  100 mm
Vloerdikte  100 mm
Kopschot (versterkt) 100 mm

Wandkleur:   DB9147 Arctic White
       Overige kleuren als spuitwerk verkrijgbaar

te koelen

Tot

ATP C gekeurd FRC 
*FRC-certifi caat optioneel verkrijgbaar  

DÉ KOUDSTE

Gewicht:      vanaf 614 kg 

STANDAARD UITVOERING*


