
 

 

 

 

 

 

 

 

Mercedes-Benz Citan  
Rolstoelvervoer 



  

Technische gegevens 

 

 

 

 

 

 Uitrustingsniveau en opties 
 Basic Comfort Air 

Bodemverlaging van vezel versterkte kunststof V V V 

Plaatsvervangende brandstoftank  V V V 

Plaatsvervangende RVS uitlaat V V V 

Gemodificeerde achterklep (incl. afsluitend rubber) V V V 

Lange versterkte gasveren achterklep V V V 

Q’Straint vierpuntsgordelvergrendeling (iso-10542) V V   V 

Q’Straint driepuntsgordel (rolstoel passagier) V V V 

Dubbel scharnierende lichtgewicht inrijplaat V - - 

Korte lichtgewicht inrijplaat - V V 

Electro-hydraulisch knielsysteem - V - 

Luchtvering met knielsysteem - - V 

Scharnier t.b.v. doorklappen inrijplaat O O O 

Elektrische bandlier  O O O 

Parkeersensoren herplaatsen  O O O 

V = Standaard, O = Optioneel, - = Niet mogelijk

 

 

Brandstoftank  45 liter 

Inrijhoogte 146 cm. 

Inwendige hoogte (op hoogste punt) 150 cm. 

Inwendige lengte 170 cm. 

Inwendige breedte 80 cm. 

Lengte dubbel scharnierende lichtgewicht inrijplaat 140 cm. 

Lengte korte lichtgewicht inrijplaat 80 cm. 



   

De Citan aangepast naar al uw wensen! 
De door Bierman aangepaste Mercedes-Benz Citan leent zich uitstekend voor 
professioneel, gecombineerd, rolstoel-/personenvervoer (max. 4 personen, 
waaronder 1 rolstoelpassagier). 

De ombouw van Bierman is 100% corrosiebestendig, eenvoudig schoon te 
houden en zeer duurzaam. Door toepassing van vooruitstrevende, 
gewichtsbesparende technieken (vezelversterkte kunststof) blijft het 
brandstofverbruik laag. 

De Mercedes-Benz Citan is geheel naar uw eigen wensen aan te passen. U 
kunt onder andere kiezen uit de volgende accessoires: scharnier t.b.v. 
doorklappen van de inrijplaat, elektrische bandlier, electro hydraulisch 
knielsysteem, luchtvering met knielsysteem, herplaatsen parkeersensoren, extra handgrepen 
etc. Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden voor wat betreft (extra) accessoires. In sommige 
gevallen zullen deze speciaal voor u worden ontworpen. Immers auto’s aanpassen is maatwerk! 

Gegarandeerde kwaliteit 
Op de aanpassing van de Mercedes-Benz Citan geven wij u drie jaar garantie (of 150.000 km). 
 

 

Let op! Alleen de uitvoering met achterklep kan worden aangepast voor rolstoelvervoer. 



 
 Kwaliteit van Mercedes-Benz 

 
Keuringen 
Al onze aanpassingen zijn 

uitvoerig getest en gekeurd 

volgens de geldende regelgeving, 

waaronder RDW-goedkeuring. 
 

Bumper 
De bumper is professioneel 

afgewerkt. Parkeersensoren 

kunnen eventueel worden 

herplaatst. 

 

Innovatieve techniek 
De vloerverlaging is gemaakt van 

vezel versterkt kunststof met 

antislip. Dit voorkomt 

roestvorming op termijn. 
 

Inrijplaat-scharnier 
Door het makkelijke, 

optionele ,Bierman scharnier kunt 

u de inrijplaat in een handomdraai 

doorklappen. Hierdoor ontstaat er 

een riante laadruimte. 

 

ISO 10542 
De Q’Straint 

vierpuntsgordelvergrendeling 

voldoet aan de ISO 10542 norm. 

Daarnaast is er een 

driepuntsgordel voor de 

rolstoelpassagier aanwezig. 
 

Achterklep 
De achterklep is voorzien van  

origineel fabrieksslot en verlengde 

gasveren. 

 

Extra stoel (M1 getest) 
De optionele extra stoel kan 

gemakkelijk worden ingeklapt. Dit 

zorgt voor extra veel ruimte voor 

de rolstoelpassagier.  

Knielsysteem 
Het optionele knielsysteem zorgt 

ervoor dat de achterkant van de 

auto zakt. Dit maakt het 

gemakkelijk de rolstoelpassagier 

naar binnen te rijden. 

Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u altijd telefonisch contact opnemen met onze verkoopadviseurs.  
Zij helpen u graag verder met deskundig advies. 

Uiteraard bent u ook van harte welkom in onze showroom om de verschillende mogelijkheden te 
bekijken en te proberen. Wij adviseren u vooraf een afspraak te maken. Wij kunnen dan 
optimaal de tijd voor u nemen, om al uw (speciale) wensen door te spreken. 
 
Aanpassingsbedrijf Bierman BV    
Pesetaweg 16        
2153 PJ Nieuw-Vennep  
Tel: 0252 210611 
www.biermanab.nl 
verkoop@bierman.eu 
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