
Afmetingen POLY-light: Standaard zeer volledig uitgerust: Standaardafmetingen:
Uitwendige breedte 2.220 mm

Inwendige hoogte 2.200 mm 

Inwendige lengte + 90 mm = Uitwendige lengte

Inwendige breedte + 80 mm = Uitwendige breedte 

Inwendige hoogte – 35 mm = Portaalhoogte 

Spatschermen

Spatlappen 

Zijafscherming

Zijmarkeringslichten

3e remlicht

Topverlichting 

✓
✓
✓

✓
✓
✓

STANDAARD UITVOERING*

Volledig lichtdoorlatend dak, licht gebogen voor een 

goede afwatering. Standaard is deze altijd voorzien 

van een LED-binnenverlichting met geïntegreerde 

PIR-bewegingsmelder.

Achterdeuren
Twee dubbelwandige achterdeuren, 
270° zwenkbaar, inclusief aluminium 

deuruitzetters, aluminium scharneiren en 
inwendige RVS-espagnolet-

sluiting.

Polyester buitenwanden met 
een dikte van respectievelijk 

4 of 1,4 mm, met een speciaal 
vulvlies. Aan de binnenzijde 

voorzien van aluminium wandkokers 
met een lat-om-lat-betimmering en 

onderin vier boven elkaar gemonteerde 
latten als schoprand.

DÉ STANDAARD
De ongekend veelzijdige cityBOX POLY-Light met de klassieke lat-om-lat-betimmering is een robuuste laadbak met een 

zeer divers toepassingsbereik. De sterke en slagvaste polyester buitenwanden zijn uitermate geschikt voor belettering. De 

combinatie van lichte materialen en een solide constructie maakt deze 

krachtpatser tot de ideale oplossing voor 

alle transportbehoeftes.
Wanddikte:  40 mm
Wandkleur: B4B4 Candy White
  DB9147 Arctic White
  CTS01 Crème White

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

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

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.

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.

 Laadklep 
  DHOLLANDIA

Topklep gemonteerd boven een Dhollandia 
DH-LMA laadklep, voorzien van rubberen 
afdichtingsset, gasveren en aluminium 
scharnieren.



Afmetingen ECO-light: Standaard zeer volledig uitgerust: Standaardafmetingen:
Uitwendige breedte  2.220 mm  

Inwendige hoogte 2.200 mm 

Inwendige lengte  + 77 mm = Uitwendige lengte

Inwendige breedte + 55 mm = Uitwendige breedte

Inwendige hoogte  – 35 mm = Portaalhoogte

Spatschermen

Spatborden

Zijafscherming

Zijmarkeringslichten

3e remlicht

Topverlichting 

✓
✓
✓

✓
✓
✓

STANDAARD UITVOERING*

ALS LAADVERMOGEN TELT
De cityBOX ECO-Light is een robuuste, maar zeer lichte opbouw, die voor veel doeleinden geschikt is, waarbij laadvermogen 

een grote rol speelt. Dankzij de gladde binnenwanden is een eenvoudige reiniging mogelijk. Vanwege de naadloze en gladde 

buitenwanden is de ECO-Light ook zeer geschikt 

voor beletteringen.Wanddikte:  25 mm
Wandkleur: B4B4 Candy White
  DB9147 Arctic White
  CTS01 Crème Wit

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

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

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.

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.

Volledig lichtdoorlatend dak, licht gebogen voor een 

goede afwatering. Standaard is deze altijd voorzien 

van een LED-binnenverlichting met geïntegreerde PIR-

bewegingsmelder.
Achterdeuren
Twee dubbelwandige achterdeuren, 
270° zwenkbaar, inclusief aluminium 

deuruitzetters, aluminium scharnieren en 
inwendige RVS-espagnolet-

sluiting.

 Laadklep 
  DHOLLANDIA

Topklep gemonteerd boven een Dhollandia 
DH-LMA laadklep, voorzien van rubberen 
afdichtingsset, gasveren en aluminium 
scharnieren.

Sandwichconstructie met 
een wanddikte van 25 mm. 

Aan de binnen- en buitenzijde 
voorzien van een polyester 

deklaag met een kern van 100% 
gerecycled PET-schuim. Aan de 

onderzijde is rondom een aluminium 
stootlijst aangebracht.



Afmetingen ISO-light: Standaard zeer volledig uitgerust: Standaard Afmetingen:
Uitwendige breedte 2.220 mm  

Inwendige hoogte     2.200 mm 

Inwendige lengte + 77 mm = Uitwendige lengte

Inwendige breedte + 55 mm = Uitwendige breedte

Inwendige hoogte – 35 mm = Portaalhoogte 

Spatschermen

Spatlappen

Zijafscherming

Zijmarkeringslichten

3e remlicht

Topverlichting

✓
✓
✓

✓
✓
✓

STANDAARD UITVOERING*

Sandwichconstructie met een 
wanddikte van 25 mm. Aan de 

binnen- en buitenzijde voorzien 
van een polyester deklaag met 

een kern van isolerend PUR-schuim. 
Aan de onderzijde is rondom een 

aluminium stootlijst aangebracht.

VOOR LICHT GECONDITIONEERD TRANSPORT
Voor vers en geconditioneerd transport bent u bij de cityBOX ISO-Light aan het juiste adres. Deze lichte, maar geïsoleerde laadbak 

voldoet aan al uw wensen op het gebied van koeltransport. De sandwichwanden zijn voorzien van een isolerende kern uit PUR-

Schuim. Met behulp van de juiste koelmotor kan een constante temperatuur tot 

+7° C gegarandeerd worden. De binnenwanden zijn 

uitermate eenvoudig te reinigen.
Wanddikte: 25 mm
Wandkleur: B4B4 Candy White
  DB9147 Arctic White
  CTS01 Crème wit

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

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

Achterdeuren
Twee dubbelwandige achterdeuren, 
270° zwenkbaar, inclusief aluminium 

deuruitzetters, aluminium scharnieren en 
inwendige RVS-espagnolet-

sluiting.

 Laadklep 
  DHOLLANDIA

Topklep gemonteerd boven een Dhollandia 
DH-LMA laadklep, voorzien van rubberen 
afdichtingsset, gasveren en aluminium 
scharnieren.

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.

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.

Volledig geïsoleerd sandwich dak met een dikte van 25 mm 

met aluminium kokers ter versterking. Standaard is deze altijd 

voorzien van een LED-binnenverlichting met geïntegreerde 

PIR-bewegingsmelder.



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 extrusiepro� elen. Aan 
de bovenzijde bevindt zich een verdikte � ens ter 
bescherming van de bordwanden in het geval van 

omvallende lading. Aan de binnenzijde zit onder 
een extra � ens 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

Bordwanden: 30 mm
Materiaal: Geanodiseerd aluminium

Afmetingen cityWORKER:

Inwendige lengte + 60 mm = Uitwendige lengte
Inwendige breedte + 60 mm = Uitwendige breedte
   30 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 standaardconfi guratie. Informeer naar het groot aantal mogelijkheden bij ons of uw lokale dealer.

✓
✓
✓
✓

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.


