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Originele accessoires voor de Citan. 
Combi en Gesloten bestelwagen.
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Altijd gereed.
Uw Citan gaat geen enkele uitdaging uit de weg. 
Of er nu grote, lange of moeilijk hanteerbare 
goederen moeten worden vervoerd: dankzij de 
flexibele laadmogelijkheden van de originele 
accessoires kan uw Mercedes-Benz in elke situatie 
volop profiteren van alle sterke punten. 

Zodat de stad in beweging blijft. Elke dag opnieuw.
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transport Dragersystemen staal

01 Bagagerek met looprol* 
Dakdrager en bagagerek in één – de geïntegreerde oplossing 
voor het vervoer van allerlei goederen. Dankzij de robuuste 
stalen constructie wordt uw laadoppervlak vergroot en kunnen 
moeilijk hanteerbare en zware goederen veilig worden vervoerd.

De speciale coating biedt uitstekende bescherming tegen 
corrosie en garandeert een lange levensduur. De hardrubberen 
rol vergemakkelijkt het op- en afladen. Daarnaast biedt het 
rek vele verschillende bevestigingsmogelijkheden voor uiteen-
lopend gebruik. Dankzij de geoptimaliseerde aerodynamica 
wordt windgeruis tot het minimum beperkt. 

Leverbaar voor alle modelvarianten zonder ladderklep. 
Materiaal: staal, zwart gespoten.

02 Dakbasisdrager standaard (twee dwarssteunen)
Vast te schroeven op de aanwezige bevestigingspunten in 
de dakgoot. Dankzij de robuuste stalen constructie is de 
dakbasisdrager bestand tegen zelfs de zwaarste belastingen. 
Goedgekeurd voor belastingen tot 100 kg (met inbegrip van 
het gewicht van de drager). 

Leverbaar voor Citan lang en extra lang zonder ladderklep. 
Materiaal: Staal/kunststof, zwart

03 Hoge hoekelementen voor dakbasisdrager 
standaard
Snel en eenvoudig kunnen allerlei goederen 
op de basisdragers worden vastgezet, zodat 
ze niet opzij kunnen wegglijden.

04 Ladderhouder voor dakbasisdrager standaard
Voor het veilig vervoer op het dak van verschil-
lende soorten ladders. De ladderhouder bestaat 
uit vier hoge hoekelementen, een borgbeugel en 
spanrubbers, waarmee allerlei goederen kunnen 
worden vastgezet.

*Hierbij dient rekening te worden gehouden met de 
toegestane maximale dakbelasting van uw model. 
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transport Dragersystemen Alustyle

 Mercedes-Benz dakboxen
Perfect op uw Mercedes-Benz afgestemd, aerodynamisch design van 
duurzaam materiaal. Voor eenvoudige en snelle bevestiging op uw 
basisdrager. Comfortabel in- en uitladen, omdat de boxen aan beide 
zijden kunnen worden geopend. Ook aan beide zijden afsluitbaar. 
Dakboxen kunnen alleen worden gebruikt met de dakreling met geïnte-
greerde basisdrager.

01 Mercedes-Benz dakbox 330
 Sportbox. Volume ongeveer 330 liter. Leverbaar in de kleur titaan 

metallic. Maximale belading 50 kg.1 

02 Mercedes-Benz dakbox 400
 Multifunctionele box. Compact in lengte, groots in inhoud! Volume 

ongeveer 400 liter. De greeplijst maakt het openen en sluiten nog 
gemakkelijker. Leverbaar in de kleuren matzilver en zwart metallic. 
Maximale belading 75 kg.1 

03 Mercedes-Benz dakbox 450
Gezinsbox in aangepast design. Volume ongeveer 450 liter. De greep-
lijst maakt het openen en sluiten nog gemakkelijker. Leverbaar in de 
kleuren zwart metallic en matzilver. Maximale belading 75 kg.1 

04 Skihouder voor Mercedes-Benz dakboxen 
Exact op de binnenmaten van de dakbox afgestemde skihouder om uw 
ski’s stevig te bevestigen.

 Skihouder voor Mercedes-Benz dakbox 450
Voor maximaal vijf paar ski’s.2

 Skihouder voor Mercedes-Benz dakbox 330 | Niet afgebeeld
Voor maximaal drie paar ski’s.2

05 Tassenset voor Mercedes-Benz dakboxen
Exact op de binnenmaten van de dakbox afgestemde elegante 
tassen van slijtvast en waterafstotend polyester. Alle tassen 
zijn voorzien van een comfortabele schouderband.

 Tassenset voor Mercedes-Benz dakbox 330
 Set van vier tassen. | Niet afgebeeld 
 Tassenset voor Mercedes-Benz dakbox 400

Set van drie tassen, plus een skifoedraal voor twee paar ski’s. 
Maximale lengte ski’s: 170 cm. De verlengingsfunctie van de 
skifoedraal kan niet worden gebruikt. Skifoedraal ook afzon-
derlijk leverbaar. | Niet afgebeeld

 Tassenset voor Mercedes-Benz dakbox 450
Set van vier tassen, plus een skifoedraal voor twee paar ski’s.2 
Skifoedraal ook afzonderlijk leverbaar.  

06 Ski- en snowboardhouder New Alustyle Standaard
Voor maximaal vier paar ski’s2 of twee snowboards, afsluitbaar.
Voorwaarde voor het gebruik van de ski- en snowboardhouder 
is de dakreling met geïntegreerde basisdrager.

07 Dakreling met geïntegreerde basisdrager
De dakreling met geïntegreerde basisdrager kan ook als 
dakdrager worden gebruikt. Hiervoor worden de zijbalken 
opgetild en dwars (draagstand) geplaatst. Maximaal draag-
vermogen 80 kg. Leverbaar voor Citan lang.

1 Hierbij dient rekening te worden gehouden met de toegestane maximale 
dakbelasting van uw model.

2 Afhankelijk van het soort ski.

Dakbox 400/450
zwart metallic

Dakbox 330 
titaan metallic

Dakbox 330/400/450
matzilver
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Metamorfose.
Uw Citan kent vele gezichten. Ook na 
het werk kunt u er van alles mee doen. 
Zo is hij met de dragersystemen uit het 
assortiment originele accessoires van 
Mercedes-Benz perfect geschikt voor 
uw vrijetijdsactiviteiten. 

Een Citan staat altijd klaar voor gebruik.
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transport Dragersystemen achter | Fietsen

01 Fietshouder New Alustyle 
Uiterst lichte fietshouder die op uw basisdrager kan worden bevestigd. De fiets kan op twee manieren 
op de houder worden geplaatst: met de houder op het dak of vooraf met de houder op de grond. Omdat 
het ondersteunende frame kan worden neergeklapt, wordt de luchtweerstand aanzienlijk verminderd als 
de houder niet in gebruik is. Geschikt voor framediameters tot 98 mm bij ronde buizen en tot 110 x 70 mm 
bij ovale buizen. Op de basisdrager kunnen twee fietshouders worden gemonteerd 1. Fietshouders kunnen 
alleen worden gebruikt met de dakreling met geïntegreerde basisdrager.

02 Spiraalslot
Afzonderlijk leverbaar als accessoire voor de fietshouder. 

03 Trekhaak vast 
Uitgebreid behandeld tegen corrosievorming. 
Maximale kogeldruk: 75 kg. Elektroset 13-polig is afzonderlijk leverbaar.

04 Adapter
Voor aanhangwagens met 7-polige stekker.

05 Achterfietsdrager voor op de trekhaak, opklapbaar2

Comfortabele, afsluitbare fietsdrager voor op de trekhaak voor het veilig vervoer van twee of drie fietsen. 
Zeer eenvoudig op de trekhaak te monteren. Uw fietsen zijn gemakkelijk op de draagrails te plaatsen. 
Maximale belading: 30 kg per fietsrail. Daardoor ook geschikt voor de meeste e-bikes. Dankzij het kantel-
mechanisme is de laadruimte gewoon toegankelijk. De drager is opklapbaar, zodat deze ruimtebesparend 
kan worden opgeborgen in de laadruimte, de vakantiewoning of thuis.

1 Hierbij dient rekening te worden gehouden met de toegestane maximale dakbelasting van uw model.
2 Het stuur van de dichtst tegen de auto aan bevestigde fiets moet 90° worden gedraaid. Anders kan het stuur de achterklep of achterruit 

raken en kunnen beschadigingen optreden.
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transport Laadruimteaccessoires | Bescherming en behoud 

01 Laadruimteafdekking 
Biedt bescherming tegen nieuwsgierige blikken. Het scherm is 
uiterst eenvoudig te monteren en klikt vast in de bijbehorende 
inkepingen in de carrosserie, achterbankleuning en bekledings-
delen.

02 Bagageruimtebak, laag
Uit slagvast polypropyleen met antislipeffect. Geschikt voor 
levensmiddelen. Met geribbelde structuur die ervoor zorgt dat de 
als optie leverbare opbergbox niet verschuift en handige klitten-
band voor de bevestiging van de zigzaglaaddrempelbescherming. 
Leverbaar voor Combi en Gesloten bestelwagen zonder extra 
laadruimtebekleding.

03 Opbergbox
Stevige plaatsing voor voorwerpen die kunnen omvallen of 
verschuiven, zoals boodschappentassen. Kan met behulp 
van verstelbare scheidingselementen in vier compartimenten 
worden onderverdeeld. Optimale functionaliteit alleen in 
combinatie met de bagageruimtebak, laag.

04 Bagageruimtebak, hoog
Met hoog opstaande rand. Vervaardigd van flexibele, slagvaste 
kunststof. Geschikt voor levensmiddelen. Leverbaar voor Gesloten 
bestelwagen zonder extra laadruimtebekleding.
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05 Koelbox
Houdt zowel koel als warm. Koelt tot 20 °C onder de omgevings-
temperatuur tot maximaal -2 °C. Omschakelbaar naar verwar-
ming. Robuuste, sterk isolerende hardcase met stoffen bekleding, 
buitenvakken en gevoerde schouderband. Inhoud 24 liter. 
Geschikt voor de 12V-aansluiting in de auto of voor de afzonder-
lijk leverbare gelijkrichter voor een 230V-stopcontact.

06 Gelijkrichter
Hiermee kan de koelbox thuis op een 230V-stopcontact worden 
aangesloten.

07 Acculader
Controleert niet alleen de toestand van uw accu maar laadt die 
vervolgens weer helemaal op, ook wanneer de accu volledig is 
ontladen. Afgestemd op de elektronica in uw auto. Leverbaar met 
3,6 en 25 A.

08 Multifunctionele box
Praktische, opvouwbare box voor de dagelijkse boodschappen 
en vele andere transporttaken. Waterdicht. Maximaal draag-
vermogen: 30 kg.

09 Veiligheidsvest in signaalkleur
In veel landen al verplicht: veiligheidsvest in reflecterende 
kleur met fluorescerende stroken. Afzonderlijk of als set 
van twee leverbaar.

10 Bagagenet
Leverbaar voor de laadruimtebodem. Voorkomt het ver-
schuiven van lichte bagage tijdens het rijden. Alle netten 
zijn als tas uitgevoerd.

11 Sjorgordel
Verstelbare gordel met spansluiting om lading veilig aan 
de sjorogen vast te maken.

12 Zigzaglaaddrempelbescherming
Beschermt de laaddrempel tegen krassen – en uw kleding 
tegen vuil op de auto. Kan met klittenband eenvoudig aan de 
lage bagageruimtebak of sjorogen worden bevestigd.
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interieurcomfort Elektronica | Bescherming en behoud

01 Radio
De lcd-radio wordt voorzien van een Aux in- en usb-aansluiting. 
Hiermee is telefoneren en audiostreaming met Bluetooth® mogelijk. 
Leverbaar met of zonder cd-speler.

02 Stoelhoes Lima zwart
Optimale pasvorm in origineel design. De stoelhoezen zijn uitgevoerd 
in de kleuren en dessins van de originele stoelen en leverbaar voor 
vrijwel alle stoelvarianten. Tegelijkertijd blijven speciale functies als 
de ISOFIX-bevestiging volledig bruikbaar.

 Mercedes-Benz vloermatten
Pas na talloze tests te hebben doorstaan, krijgen de vloermatten hun ster: een lange 
levensduur, kleurechtheid en neutrale geur zijn eisen waaraan compromisloos moet 
worden voldaan, ook na de derde winter. Doordat bij de fabricage gebruik is gemaakt 
van de CAD-computergegevens van uw Citan, zijn de maten bovendien exact op uw 
Mercedes-Benz afgestemd. Met clipsluiting voor slipvaste bevestiging op de bodem 
aan de bestuurderszijde. Adapterpennen voor PU-bodems zijn bij het leveringspakket 
inbegrepen.

03 Rubbermat
Stevige kunststof van hoge kwaliteit. Eigentijds design met lager liggende gedeeltes 
en opstaande rand. Voorzien van Mercedes-Benz ster. Leverbaar in zwart. Bijpassende 
matten voor het passagierscompartiment zijn afzonderlijk leverbaar. 

04 Veloursmat
Elegant, hoogwaardig, zeer slijtvast tuftvelours met een lange levensduur, met opschrift 
’Mercedes-Benz’. Leverbaar in zwart. Bijpassende matten voor het passagierscompartiment 
zijn afzonderlijk leverbaar.

05 Ripsmat
Duurzaam, uiterst slijtvast naaldvilt, met opschrift ’Mercedes-Benz’. Leverbaar in zwart. 
Bijpassende matten voor het passagierscompartiment zijn afzonderlijk leverbaar.
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Optimale 
bescherming.
Elke dag moeten weer nieuwe belastingsproeven 
worden doorstaan. Uw auto moet hiervoor over het 
nodige incasseringsvermogen beschikken. 

Maak van uw Citan een onverwoestbare metgezel met 
de robuuste en duurzame beschermingsproducten uit 
het assortiment Mercedes-Benz originele accessoires. 

Zodat u ook na werktijd goed voor de dag komt.
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Sterk karakter.
Straal kracht uit! Ga soeverein op weg in de stad en 
geef uw Citan een unieke look. Bijvoorbeeld met de 
opvallende lichtmetalen velgen van Mercedes-Benz. 

Zodat er geen vragen over blijven.
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lichtmetalen velgen Velgen | Velgaccessoires 

01 Twaalfspaaks velg
Afwerking: zilverkleurig
Velg: 6,5 J x 16 ET 44 | Band: 205/55 R16
A415 401 1000

02 Zevenspaaks velg
Afwerking: zilverkleurig
Velg: 6,5 J x 15 ET 44 | Band: 195/65 R15
A415 401 0900

03 Naafdoppen 
Beschermen de naaf tegen vuil. 
Leverbaar in zilverkleur met chromen ster.

04 Ventieldoppen, zwart
Schitterende accenten in een nieuw design. 
Beschermen de ventielen tegen vuil. 
Vierdelige set.

05 Bandenspanningsmeter
Voor het controleren van de bandenspanning onderweg en 
thuis. Een optimale bandenspanning bespaart namelijk 
brandstof en vermindert de bandenslijtage. Geschikt voor 
alle auto- en fietsbanden. Met lederen etui.

06 Sneeuwkettingen
Stevige kettingen voor extreme omstandigheden en uitste-
kende tractie op sneeuw en ijs. Snelle montage met sluiting 
aan de voorzijde.

07 Spatschermen
Beschermen de onderzijde en flanken tegen steenslag en vuil. 
Per set van twee stuks voor de voor- en achterzijde. Zwart.
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kwaliteit en veiligheid 

Door en door Mercedes.
Wie in een Mercedes-Benz rijdt, heeft daar zo zijn redenen 
voor. Waarom zou u dan bij de keuze van accessoires andere 
maatstaven hanteren? Mercedes-Benz originele accessoires 
maken de belofte van een gerenommeerd merk waar: toonaan-
gevend op het gebied van design en technologie.

Met Mercedes-Benz originele accessoires wordt uw droomauto 
werkelijkheid – en blijft deze tegelijkertijd een échte Mercedes-Benz. 

 Dankzij individualisering die perfect aansluit op de filosofie van 
het Mercedes-Benz autodesign.

 Dankzij perfecte maatvoering van de accessoires, ontleend aan 
de CAD-computergegevens van Mercedes-Benz Voertuigontwikkeling.

design en ontwikkeling
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Bij Mercedes-Benz staan kwaliteit en veiligheid 
hoog in het vaandel. Ook de Mercedes-Benz 
originele accessoires staan garant voor veiligheid.

 Dankzij de strengste veiligheidsmaatregelen 
en uitgebreide belastingstests, onder andere in 
crashtests of in de windtunnel.

 Dankzij een optimaal op elkaar afgestemde 
ontwikkeling van auto’s en Mercedes-Benz originele 
accessoires.

 Dankzij de hoogste normen, die vrijwel altijd 
strenger zijn dan de toepasselijke wetgeving.

kwaliteit &  veiligheid

functionaliteit en bediening

advies en montage

Mercedes-Benz originele accessoires maken van meet 
af aan deel uit van het autoconcept, zodat functionele 
oplossingen overtuigend kunnen worden toegepast:

 De volledig geïntegreerde telematicaproducten 
kunnen veilig en comfortabel vanaf het multifunctionele 
stuurwiel worden bediend.

 Dakdragersystemen kunnen snel en zonder gebruik 
van extra gereedschap worden gemonteerd.

 Alle bedieningshandleidingen zijn op dezelfde 
manier opgebouwd en eenvoudig te begrijpen.

Niemand kent uw auto zo goed als onze medewerkers. 
Hetzelfde geldt voor Mercedes-Benz originele 
accessoires.

 Maak gebruik van de kennis van uw Mercedes-Benz 
dealer voor advies en service.

 Vertrouw op geschoold personeel bij de montage 
van Mercedes-Benz originele accessoires.
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INDEX 

Artikelomschrijving Pag. Artikelnummer

Achterfietsdrager voor op de trekhaak, opklapbaar (ECE) voor max. drie fietsen 08 A000 890 1593
Achterfietsdrager voor op de trekhaak, opklapbaar (ECE) voor max. twee fietsen 08 A000 890 1493

Bagagenet laadruimtebodem voor Combi 11 A204 868 0074
Bagagenet laadruimtebodem voor Gesloten bestelwagen 11 A212 868 0374
Bagagerek met looprol voor Citan lang 05 A415 890 0293
Bagagerek met looprol voor Citan extra lang 05 A415 890 0893
Bagageruimtebak, hoog 10 A415 868 0107
Bagageruimtebak, laag 10 A415 868 0007
Bandenspanningsmeter 15 B6 658 8140

Dakbasisdrager standaard, twee dwarssteunen 05 A415 890 1093
Dakbox 330, titaan metallic 06 A000 840 4362 
Dakbox 400, matzilver 06 A000 840 0100 
Dakbox 400, zwart metallic 06 A000 840 0000
Dakbox 450, matzilver 06 A000 840 3762 
Dakbox 450, zwart metallic 06 A000 840 3962 
Dakreling met geïntegreerde basisdrager 06 A415 890 1593

Fietshouder New Alustyle 08 A000 890 0293

Gelijkrichter 11 A000 982 0021

Hoes Lima zwart voor achterbank 12 A415 970 0288
Hoes Lima zwart voor hoofdsteunen 12 A415 970 0388
Hoge hoekelementen voor dakbasisdrager standaard 05 B6 656 0806

Koelbox 11 A000 820 4206

Laadruimteafdekking voor Citan extra lang 10 A415 810 0109
Ladderhouder voor dakbasisdrager standaard 05 B6 656 0807

Lader (ECE-versie, 3,6 A) 11 A000 982 0121
Lader (ECE-versie, 25 A) 11 A000 982 0321
Lichtmetalen velgen:

Twaalfspaaks velg
Velg: 6,5 J x 16 ET 44 | Band: 205/55 R16

15 A415 401 1000

Zevenspaaks velg
Velg: 6,5 J x 15 ET 44 | Band: 195/65 R15

15 A415 401 0900

Miniadapter voor aanhangwagen 08 A000 821 1856
Multifunctionele box 11 B6 656 0323

Naafdoppen 15 A415 400 2800

Opbergbox 10 A000 814 0041

Artikelomschrijving Pag. Artikelnummer

Radio’s:

Inbouwkit voor Combi, inclusief vier luidsprekers* – A415 820 0302
Inbouwkit voor Gesloten bestelwagen en Combi, inclusief twee luidsprekers* – A415 820 0202
Radio met cd-speler 12 A415 906 3000
Radio zonder cd-speler 12 A415 906 4100

Sjorgordel 11 A000 890 0294
Ski- en snowboardhouder New Alustyle standaard 06 A000 890 0493
Skihouder voor dakbox 330 06 A000 840 4718
Skihouder voor dakbox 450 06 A000 840 4818
Sneeuwkettingen 15 B6 753 0003
Spatschermen, set, achter 15 A415 890 0178
Spatschermen, set, voor 15 A415 890 0078
Spiraalslot, 6 mm, twee stuks, gelijksluitend 08 A000 583 1995
Stoelhoes Lima zwart voor bestuurdersstoel 12 A415 970 0088
Stoelhoes Lima zwart voor bijrijdersstoel 12 A415 970 0188

Tassenset voor dakbox 330 06 A000 890 0411
Tassenset voor dakbox 400 06 A000 890 0911
Tassenset voor dakbox 450 06 A000 890 0511
Trekhaak, vast 08 A415 890 0406

Veiligheidsvest, oranje 11 A000 583 0461
Veiligheidsvesten, per twee verpakt, oranje/geel 11 A000 583 0361
Ventieldoppen, zwart 15 B6 647 2002
Vloermatten

Ripsmatten, cabine 12 A415 680 0648
Ripsmatten, passagierscompartiment 12 A415 684 0203
Rubbermatten, cabine 12 A415 680 0048
Rubbermatten, passagierscompartiment 12 A415 680 1348
Veloursmatten, cabine 12 A415 680 1500
Veloursmatten, passagierscompartiment 12 A415 684 0100

Zigzaglaaddrempelbescherming 11 A212 680 0246

Lichtmetalen velgen worden zonder banden, velgbouten en naafdoppen geleverd.

* Niet afgebeeld
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Alle artikelen zijn verkrijgbaar bij uw Mercedes-Benz dealer.
Of bezoek ons op onze website www.mercedes-benz.nl/accessoires

Stand: januari 2013. Na redactiesluiting van deze publicatie (12/12) kunnen productwijzigingen zijn opgetreden. Wijzigingen in constructie of vormgeving, kleurafwijkingen of 
wijzigingen voorbehouden tijdens de levertijd, voor zover de betreffende wijzigingen of afwijkingen, met inachtneming van de belangen van de verkoper, redelijk worden 
geacht voor de koper. Wanneer de verkoper of fabrikant voor de aanduiding van een bestelling of een besteld product gebruikmaakt van tekens of cijfers, kunnen alleen hieraan 
geen rechten worden ontleend. In de afbeeldingen kunnen accessoires of opties worden getoond die geen deel uitmaken van de standaarduitrusting. Kleurafwijkingen zijn 
een gevolg van het drukprocedé. Deze publicatie is een internationale uitgave. Uitspraken over wettelijke, juridische en fiscale voorschriften en de gevolgen daarvan hebben 
uitsluitend betrekking op Duitsland, op het moment van redactiesluiting van de betreffende publicatie. Voor de geldende wettelijke bepalingen en voorschriften in andere 
landen verzoeken wij u contact op te nemen met uw Mercedes-Benz dealer. 

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart 
Mercedes-Benz Accessories GmbH · een onderneming van Daimler AG 

3231 · 1017 · 07-02/0813 · Gedrukt in Duitsland 
© Copyright 2013 Mercedes-Benz Accessories GmbH. Alle rechten voorbehouden.
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