Mercedes-Benz Citan
Complete koelauto voor geconditioneerd vervoer

Isolatie en koelsysteem van één kwaliteitsleverancier
Modelspecifiek isolatiepakket voor optimale benutting
van de laadruimte
 Isolatie van de hoogste kwaliteit met een perfecte
afwerking voor een optimale hygiëne
 Keuze uit diverse koelsystemen, ATP gecertificeerd
 Servicenetwerk met 500 vestigingen in Europa



Mercedes-Benz
Complete koelauto voor geconditioneerd vervoer

De Mercedes-Benz Citan beschikt, net als iedere andere Webasto
koelauto, over een modelspecifiek isolatiepakket. Hierdoor kan
de beschikbare laadruimte optimaal benut worden. Dankzij het
gebruikte GFK materiaal, is een gladde en poriënvrije oppervlakte
gegarandeerd, zodat aan de hoogste hygiënische vereisten
voldaan kan worden. De bodem is uit één stuk, zonder
stootranden en lasnaden. De ombouw is uitstekend bestand
tegen temperatuurwisselingen, corrosie en zuren. Het
glasvezelversterkte materiaal met een laag eigen gewicht zorgt
bovendien voor een hoog resterend netto laadvermogen.
Onze koelsystemen voldoen aan dezelfde hoge kwaliteitseisen.
Ze zijn gebouwd met componenten uit bewezen serieproductie.
Er is keuze uit diverse geïntegreerde en opbouwsystemen in
verschillende vermogens, al naar gelang uw wensen en
werkzaamheden. Op de specificatiebladen van de betreffende
3 jaar garantie

systemen vindt u meer info.

op isolatie,
2 jaar garantie

Wij zijn overtuigd van onze kwaliteit en kunnen u dan ook 3 jaar

op het koelsysteem

garantie geven op het isolatiepakket. Op de koelsystemen bieden
wij u 2 jaar garantie. Webasto koelauto’s worden standaard
geleverd met Webasto Priority Service. Met deze service bent u in
geheel Europa verzekerd van professionele ondersteuning in
geval van storingen. In combinatie met preventief onderhoud kan
de garantie op het koelsysteem bovendien met meerdere jaren
verlengd worden. Vraag naar de mogelijkheden voor een
onderhoudscontract voor uw koelmachine.
Meer informatie vindt u op de website of in de Priority Service
Brochure.



Webasto koelauto’s voldoen aan de volgende
regelgevingen: ATP, DIN1815, HACCP, EG 852 / 2004.

Standaarduitrusting en specificaties

Uw Citan koelauto wordt standaard uitgerust met:


Laadruimte isolatie, inclusief isolatie van de deuren



Bindrails rondom (m.u.v. deuren) inclusief sjor-/spanband



Kantenbescherming bij achter- en zijdeur



Spatwaterdichte LED verlichting in de laadruimte

Voorwaarden voor ombouw tot Citan koelauto:


D50: vast tussenschot zonder raam 				



T16: uitsluitend schuifdeur aan rechterzijde zonder raam



W50: dubbele achterdeur zonder ramen



RR7: zonder reservewiel



EK8: carrosseriebouwers interface



MX0: geen BlueEfficiency uitvoering i.v.m start-stop functie

Wielbasis in mm
Dakhoogte

2.697
Standaard dak
(H1)

Afmetingen in mm
 Binnenlengte (bodem)			
 Binnenbreedte (bodem)			
 Binnenhoogte*			
 Breedte tussen wielkasten			
 Doorgangsbreedte schuifdeur			
 Doorgangshoogte schuifdeur			
 Doorgangsbreedte achterdeuren			
 Doorgangshoogte achterdeuren			

1.350
1.370
1.060
1.070
450
930
1.070
1.000

Gewichten en beladingsmogelijkheden
 Gewicht bouwpakket in kg			
90
 Laadvolume im m3			 1.7
 Aantal Eurokisten			
22
 E2 kisten op de bodem			
5
Afmetingen E2 kisten (mm): 600 x 400 x 200
Gewichten bij benadering uitgaande van een standaard
inrichting.

3.081
Standaard dak
(H1)
1.690
1.370
1.060
1.070
450
930
1.070
1.000

100
2.5
31
7

* Ter plaatse van de condensor is de binnenhoogte enkele centimeters minder.

Specificaties op basis van normale isolatie. Voor diepvries wordt een dikkere isolatie gebruikt, waardoor beschikbare laadruimte
afneemt en het gewicht toeneemt. Exacte specificaties voor diepvries zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Koelsystemen

Speciaal voor compacte bestelauto's zoals de Citan, heeft Webasto het Frigo Top 10 koelsysteem ontwikkeld. Dit elektrisch
aangedreven onderbouw systeem is eenvoudig te installeren en te onderhouden.

Pordoi Serie


Volledig geïntegreerd, geen dakunit



Vermogen vanaf 1.206 tot maximaal 3.660 Watt



Optioneel met standby koeling



Gewicht: circa 50 kg



Geschikt voor koelmiddel R134a en R404A



ATP gecertificeerd

Frigo Top 10


Onderbouw op plaats van reservewiel (vervalt)



Vermogen 1.022 Watt**



Standaard met standby koeling (230 volt)



Gering gewicht: slechts 39,4 kg!



Koelmiddel: R404A



ATP gecertificeerd

Bedieningselement

Webasto Thermo & Comfort Benelux B.V.
Postbus 41
8260 AA Kampen
Nederland
info.nl@webasto.com



Aan/uit schakelen systeem



Instelbare doeltemperatuur



Aflezen actuele temperatuur



Verlichte toetsen



Service interval indicator

koel-auto.nl
webasto.com

