
Opstapje
Het achterbord van de 
cityWORKER is standaard voorzien 

van een handig uitklapbaar opstapje. 
Hierdoor is het eenvoudig de cityWORKER te 
betreden. Daarnaast is het achterbord voorzien 

van ophangkabels om het bord 90° te kunnen 
openen.

Aluminium 
grondraam, direct 

passend op het voertuig, bestaande 
uit langsliggers en dwarsregels . Daarover 
een 15 mm dikke watervast verlijmde 
laadvloer uit Scandinavisch hout uit 
één stuk met antislip-toplaag. Rondom 
waterdicht afgewerkt.

Bordwanden
Bordwanden, vervaardigd van hoog-waardige 
geanodiseerde aluminium extrusieprofielen. Aan 
de bovenzijde bevindt zich een verdikte flens ter 
bescherming van de bordwanden in het geval van 

omvallende lading. Aan de binnenzijde zit onder 
een extra flens voor een naadloze 

afdichting.

      STANDAARD UITVOERING*

De cityWORKER is een product dat voor alle zware klussen geschikt is. Ideaal voor alle stratenmakers, hoveniers en gemeentewerken. De cityWORKER 
onderscheidt zich door de complete aluminium opbouw, waarmee u een groot laadvermogen overhoudt. Door de geïntegreerde Kinnegrip-sluitingen 
zijn hoekrongen niet nodig en creëert u een geheel vlakke laadvloer. Of u nu zand vervoert of gereedschappen, de lading moet afgedekt kunnen worden. 
Daarom zijn standaard voldoende touwhaken voorzien. 
Met de cityWORKER heeft u een robuust 
product tot uw beschikking.

Ladingszekering
Aan de onderzijde bevinden zich 

per kant vier voorgemonteerde 
touwhaken, praktisch voor het 

spannen van touwen en netten 
over de lading. Ideaal voor het 

vastsjorren van pallets of overige lading 
zijn de zes elektrolytisch verzinkte 

stalen vastzetogen die standaard in de 
kantbalken zijn geïntegreerd (drie per zijde). 

KLAART ELKE KLUS

Breedte bordwanden: 30 mm
 Materiaal:        Geanodiseerd aluminium

Afmetingen cityWORKER:

Inwendige lengte + 60 mm = Uitwendige lengte
Inwendige breedte + 60 mm = Uitwendige breedte
 400 mm = Bordhoogte

Spatschermen 
Spatlappen
Zijafscherming
Zijmarkeringslichten 

Standaard zeer  
volledig uitgerust:

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

*Dit productblad omschrijft een standaardconfiguratie. Informeer naar het groot aantal mogelijkheden bij ons of uw lokale dealer.
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Kinnegrip
“Kinnegrip” inbouw-sluitin-
gen gemonteerd van alumi-
nium, compleet geïntegreerd 
in de bordwanden. Hierdoor zijn 
hoekrongen niet nodig en bestaat 

de mogelijkheid tot een geheel 
vlakke laadvloer bij uitge-

klapte borden.


