PERSBERICHT
Nieuwe 10,6 meter VDL Futura lengtevariant
VDL Bus & Coach breidt de Futura range uit met een compacte 10,6 meter lengtevariant, de
Futura FHD2-106. Dit nieuwe Futura model sluit naadloos aan op de overige modellen
binnen de Futura familie en profiteert van de door VDL gehanteerde modulaire bouwwijze
en alle daarbij behorende voordelen.
De VDL Futura FHD2-106 wordt voor het eerst getoond tijdens de 66ste IAA Nutzfahrzeuge,
die van 22 tot en met 29 september 2016 plaatsvindt in Hannover, Duitsland. De VDL Bus &
Coach stand bevindt zich in hal 11, standnummer C37.
Luxe VIP segment
Met de Futura FHD2-106 richt VDL Bus & Coach zich op het VIP segment, kleinere gezelschappen
die uiterst luxe en comfortabel willen reizen. Net als de andere Futura modellen is de 10,6 meter
lengtevariant voorzien van een volledig vlakke vloer. Het gehele interieur straalt ruimte uit door op
elkaar afgestemde kleuren, een uitgebalanceerd verlichtingsconcept en open bagagebakken. De
maximale stoelindeling is 41/43+1+1, maar er zijn volop mogelijkheden om de bus geheel naar
individuele wensen van de klant in te richten. Met een 2+1 opstelling, vis-à-vis en een keur aan
opties op het gebied van meubels, keukens en entertainmentsystemen, kan het reisgenot van de
passagiers nog verder verhoogd worden. Een uitmuntend klimaatsysteem zorgt voor een
aangename temperatuur.
Profit of Ownership
De nieuwe VDL Futura FHD2-106 is een echte Futura telg. Een laag eigengewicht, minder
brandstofverbruik en een lage kilometerkostprijs maken ook van dit Futura model een uiterst
rendabele investering. De lengte van 10,6 meter maakt de touringcar maximaal wendbaar. Het
design van zowel exterieur als interieur is gelijk aan dat van de andere FHD2 modellen en dat
zorgt ervoor dat de FHD2-106 stoer en robuust oogt. De bagageruimte met een inhoud van 4,7 m3
is in verhouding tot de lengte van de bus erg royaal.
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 chassismodules, de om- of uitbouw
van mini- en midibussen 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 VDL Groep. VDL Groep, met het hoofdkantoor in Eindhoven,
is een internationale industriële onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling, productie en
verkoop van halffabricaten, bussen en overige eindproducten en de assemblage van
personenauto’s. Sinds de oprichting in 1953 is dit familiebedrijf uitgegroeid tot een onderneming
met 87 werkmaatschappijen, verspreid over 19 landen, met meer dan 11.000 medewerkers en een
omzet van 2,7 miljard euro. De kracht van VDL Groep zit in de onderlinge samenwerking tussen de
bedrijven.
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