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Het is onderhand een jaar geleden dat de in 
Helvoirt gevestigde kruiwagenfabrikant  
Matador de M-Citadin op de markt bracht:  
een eenvoudige, maar doeltreffende tool voor  
groen- en vuilploegen in de binnenstad.

Trolley
De Citadin is uitgevoerd in aluminium en voor-
zien van lekvrije banden. Door het aluminium, 
versterkt met magnesium, is de schoonmaak-
trolley lichter dan zijn stalen tegenhangers,  
zonder daarbij aan stevigheid in te boeten. De
lekvrije banden voorkomen niet alleen dat ge-
bruikers met een platte band komen te zitten, ze 
geven de Citadin ook veel grip en zorgen ervoor 
dat hij niet snel wegzakt, bijvoorbeeld in zand.

Dankzij de klemmen op de trolley kunnen 
gebruikers eenvoudig grote gereedschappen 
meenemen, zoals een bezem, schep en  
schoffel. Kleiner handgereedschap kan  
opgeborgen worden in de zwart gepoedercoate 
stalen opbergkoffer.

Eenvoudig, maar effectief
Matador startte met de ontwikkeling van de 
Citadin in 2019, op verzoek van grote Franse 
klant. ‘Dit bedrijf, Guillebert, werkte met een  
vergelijkbaar product, maar was daar niet  
helemaal tevreden over’, vertelt Matjeu van 
Kasteren van Matador. ‘Daarom vroegen ze aan 
ons of wij een poging wilden doen tot het ont-
wikkelen van een goede schoonmaaktrolley.’

En zo geschiedde. Van Kasteren vertelt dat de 
Citadin, die geproduceerd wordt door Matador 
in Nederland, heel populair is in Frankrijk. 
Hoewel de schoonmaaktrolley ook in Nederland 
een plekje gevonden heeft, is de onderhouds-
cultuur hier toch net even anders, vertelt Van 
Kasteren. ‘In Frankrijk pakt men eerder een 
bezem; hier grijpt men vaak naar machines, zoals 
(hightech) elektrische heetwatermachines.’

Volgens Van Kasteren kunnen we op dat gebied 
wel iets van ons buurland leren. Een machine - 
die Matador voor deze taak overigens ook heeft, 
bijvoorbeeld in de vorm van de M-Trac - hoeft 
niet altijd de beste keus te zijn. ‘De Citadin is 

bij uitstek geschikt wanneer je even snel een 
schoonmaakronde wilt doen. In tegenstelling 
tot een grote machine, pak je hem immers zo, 
gebruikt hem en zet hem weer weg.’ Ook op 
plaatsen waar je met een machine niet makkelijk 
komt, zoals in smalle steegjes of drukke winkel-
straten, kan de wendbare Citadin een uitkomst 
zijn.

In Nederland kijken we voor het beperken van 
uitstoot en (geluids)overlast gauw naar elektri-
sche machines. ‘Men vergeet weleens dat niet-
aangedreven tools, zoals de Citadin, die voor-
delen óók hebben, goedkoper zijn en toch een 
stukje mobieler’, zo besluit Van Kasteren.

M-Citadin-schoonmaaktrolley: ouderwets opnieuw 
uitgevonden

Dat een product niet razend ingewikkeld hoeft te zijn om zijn werk te doen, bewijst de Citadin 

van Matador. De schoonmaaktrolley, ogenschijnlijk niet veel meer dan een prullenbak op  

wielen, is met name populair in Frankrijk. Maar ook in het stedelijk onderhoud in Nederland 

heeft de Citadin een plekje weten te vinden.
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‘Je hebt niet overal een 
machine voor nodig’

BRING BACK 
THE WOW TO 
YOUR CITY.
Lente, zomer, herfst of winter. Voor elk seizoen van het jaar 
hebben wij het juiste materiaal. Ondek al onze oplossingen !
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