PERSBERICHT
VDL introduceert een nieuw Futura model tijdens
Busworld 2013
Tijdens Busworld 2013 introduceert VDL Bus & Coach de Futura FMD2, een nieuw model
binnen de Futura familie. De Futura FMD2 is een multi inzetbaar voertuig dat maximaal
profiteert van de door VDL gehanteerde modulaire bouwwijze en alle daarbij behorende
voordelen. De nieuwe Futura FMD2 is te zien op de stand van VDL Bus & Coach, hal 4,
stand 404 tijdens Busworld 2013 (18-23 oktober 2013, Kortrijk, België).
Rendabele allrounder
De VDL Futura FMD2 is een bus met vele mogelijkheden. Het voertuig kan zowel voor tour als
intercity werk ingezet worden. De vloerhoogte van 1.250 mm biedt een gemakkelijk in- en uitstap.
De optioneel leverbare brede middendeur kan voorzien worden van een cassettelift zodat ook de
mindervalide medemens de bus veilig kan betreden en verlaten. Voor de chauffeur wordt hetzelfde
dashboard ingebouwd als van de Futura FHD2. Dit dashboard kenmerkt zich door de meest
optimale combinatie van ergonomie, veiligheid, overzichtelijkheid en doelmatigheid.
Voor de ondernemer betekent de Futura FMD2 ‘Profit of Ownership’. Een laag eigengewicht,
minder brandstofverbruik, een hoge passagierscapaciteit, veel bagageruimte en een lage
kilometerkostprijs maken van de Futura FMD2 een uiterst rendabele investering.
Leveringsprogramma
De Futura FMD2 is leverbaar in 2 lengtevarianten; de FMD2-122 met een lengte van 12,2 meter en
de FMD2-129 met een lengte van 12,9 meter. De efficiënte aandrijflijn is voorzien van de nieuwe
generatie DAF Euro 6 motoren, de MX-11/240 (240 kW – 326 pk) en de MX-11/270 (271 kW – 369
pk). Deze motoren kunnen gecombineerd worden met een ZF EcoShift handgeschakelde
versnellingsbak met 6 versnellingen, een geautomatiseerde ZF AS Tronic versnellingsbak met 12
versnellingen of de geautomatiseerde ZF EcoLife versnellingsbak met 6 versnellingen. De Futura
FMD2 is leverbaar vanaf medio 2014.
VDL Bus & Coach
De kernactiviteiten van VDL Bus & Coach bestaan uit de ontwikkeling, productie, verkoop en after
sales service van een breed pakket bussen, touringcars en chassis modules en de in- en verkoop
van gebruikte bussen. VDL Bus & Coach bestaat uit meerdere werkmaatschappijen die
gezamenlijk actief zijn op de wereldmarkt. De productie vindt plaats in Nederland en België. Hoog
in het vaandel van VDL Bus & Coach staan kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid, het milieu, een
laag brandstofverbruik, comfort en lage onderhoudskosten. De verkoop van de VDL Bus & Coach
producten vindt plaats door middel van een wereldwijd netwerk van eigen vestigingen, importeurs
en agenten in meer dan 30 landen. Daardoor kunnen vervoersoplossingen op maat worden
aangeboden. Voor after sales service en onderhoud kan de klant rekenen op een vlekkeloos en

snel ingrijpen door medewerkers van één van de vele servicepunten. Een zeer omvangrijk
distributienetwerk zorgt ervoor dat reserveonderdelen en busgerelateerde artikelen zo snel
mogelijk op de plaats van bestemming geleverd worden. VDL Bus & Coach is inmiddels
uitgegroeid tot één van de grootste busproducenten in Europa.
VDL Groep
VDL Bus & Coach is onderdeel van de VDL Groep. De VDL Groep, met het hoofdkantoor in
Eindhoven, is een internationale, industriële onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling,
productie en verkoop van halffabrikaten, bussen en eindproducten. Sinds de oprichting in 1953 is
dit familiebedrijf uitgegroeid tot een onderneming met 81 werkmaatschappijen, verspreid over 18
landen en met bijna 8.800 medewerkers. De kracht van de VDL Groep zit in de onderlinge
samenwerking tussen de bedrijven.
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