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CITYCRUISER DUBAI LONDEN 
is voorzien van dezelfde aluminium geanodiseerde omrandingen 
& constructie als de reeds jarenlang in omloop zijnde 
CityCruisers. Kwaliteit en sterkte verzekerd!

De CityCruiser Dubai Londen is leverbaar met aluminium lat-om-lat en/of bindrails.
Het gewicht van de complete carrosserie ligt tussen de 300 en 315 kg! Afhankelijk van de gevraagde 
opties, waar op elke gewenste hoogte een bindrail op kunststof plaat gemonteerd kan worden. Bekijk de 
technische specificaties op de achterzijde van deze flyer. 

Om aan de vervoerdersvraag naar meer laadvermogen en de Europese WLTP-wetgeving tegemoet te komen, 
heeft RTS de composietopbouw CityCruiser Dubai ontwikkelt. De opbouwconstructie is 100% gelijk aan de 
bestaande CityCruisers, met uitzondering van de vloer, het dak en de wand invullingen. Deze zijn samengesteld 
uit composiet. De CityCruiser Dubai Londen is TuV-goedgekeurd tot een max. laadvermogen van 1.600 kg en 
weegt bij een opbouwlengte van 4,4 meter slechts 315 kg. Daarmee is de CityCruiser Dubai Londen de lichtste 
opbouw in het 3.5 ton segment. 
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DE LICHTSTE OPBOUW IN 
HET 3.5 TON SEGMENT 

Gewicht opbouw: onopgebouwde carrosserie inclusief lat-om-lat : 315 kg

Gewicht langsliggers : 38 kg

Gewicht laadklep inclusief montagesteunen (DHLM 8) : 190 kg

Gewicht spatschermen, steunen, zijafscherming, lichtbakken, klein montage materiaal enz. : 22 kg

Totaal gewicht in laadklep uitvoering : +/- 565 kg

Totaal gewicht in achterdeur uitvoering : +/- 390 kg

SPECIFICATIES

LOS MEEGELEVERD:

• Spatschermen en -steunen;
• Zijafscherming t.b.v. steunen;
• 1- of 3-delige lichtbakken;
• Laadklep Dhollandia DHLM 8;
• Langsligger aluminium (hoogte: 90 mm);
• Kikkerplaten;
• Waterlijst t.b.v. topklep.

Leverbaar tot een lengte van maximaal 4.400 mm;
Breedte maximaal 2.200 mm uitwendig;
Hoogte maximaal 2.220 mm inwendig.

VOORZIEN VAN:

• Aluminium lat-om-lat;
• Standaard niet lichtdoorlatend composiet 

dakpaneel;
• Composiet antislip vloerplaat (naadloos);
• Aluminium geanodiseerde omrandingen.
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