PERSBERICHT
30 VDL Citea’s LLE en 13 Futura’s voor Kynnisferdir uit
IJsland
Afgelopen zomer heeft VDL Bus & Coach 30 VDL Citea’s LLE en 13 VDL Futura’s geleverd
aan de IJslandse busonderneming Kynnisferdir. Dit is niet alleen de grootste levering in de
geschiedenis van VDL Bus & Coach voor IJsland, maar tegelijkertijd de eerste levering voor
de openbaarvervoermarkt.
Kynnisferdir, die in de tourwereld opereert onder de naam Reykjavik Excursions, heeft haar
activiteiten uitgebreid met meer diensten op het gebied van openbaar vervoer. De VDL
Citea’s LLE worden ingezet op lijnen van het lokale openbaarvervoerbedrijf Strætó bs.
“Wij zijn trots op het feit dat we lijndiensten voor Strætó mogen verzorgen. Dat we voor
deze lijndiensten ons wagenpark uitbreiden met 30 VDL Citea’s LLE is voor ons een
logische keuze. Het zeer lage ledig gewicht van deze bus met als belangrijkste voordelen
een significant lager brandstofverbruik en lagere onderhoudskosten sluit naadloos aan bij
ons streven naar efficiënter, duurzamer en milieuvriendelijker personenvervoer”, aldus
Kristján Daníelsson, Managing Director Kynnisferdir.
“Wij zijn zeer verheugd met deze grote levering aan Kynnisferdir en met het feit dat we de
eerste stappen op de IJslandse openbaarvervoermarkt zetten. Wij hopen de succesvolle
samenwerking met Kynnisferdir in de toekomst nog verder uit te bouwen”, aldus Rémi
Henkemans, algemeen directeur VDL Bus & Coach bv.
Naast de 30 VDL Citea’s LLE zijn er ook 13 Futura’s geleverd waaronder een nieuwe Futura
FDD2 dubbeldekker. Met de levering van deze Futura FDD2 dubbeldekker heeft Kynnisferdir
niet alleen de primeur voor IJsland maar voor heel Noord-Europa. Uniek is verder dat de
VDL Futura FDD2 van Kynnisferdir de enige, moderne en van alle gemakken voorziene
dubbeldekker op het hele eiland is.
VDL Citea LLE: innovatief lichtgewicht concept
Bij de VDL-bussen met een lichtgewichtconstructie ligt de focus op vermindering van het
brandstofverbruik en de daaruit voortvloeiende emissiereductie. Daarbij voldoen de bussen
uiteraard nog steeds aan de hoogste veiligheidsnormen. De keuze voor het VDLlichtgewichtconcept is met het oog op de huidige kostendruk een logische stap voor
personenvervoersbedrijven die zich naast het optimaal vervoeren van passagiers ook de reductie
van uitstoot van schadelijke stoffen ten doel gesteld hebben.
De Citea’s LLE voor Kynnisferdir hebben een lengte van 12 meter, een 2+2+1 deurconfiguratie en
zijn voorzien van 33+3+1 zitplaatsen (inclusief rolstoelplaats) en ruimte voor maximaal zo’n 42
staanplaatsen. De lagevloerconstructie bij de in- en uitstapdeuren zorgt voor een optimale
toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en passagiers met kinderwagens. Alle bussen zijn
voorzien van gratis wifi.

VDL Futura: ‘Profit of Ownership’
De VDL Futura is een touringcar die hoogstaande technologie benut voor een maximale ‘Profit of
Ownership’ door zuinige, milieuvriendelijke en krachtige motoren te combineren met een
buitengewoon laag eigengewicht. Lage operationele kosten en een grote capaciteit maken van de
Futura een uitermate rendabele investering.
De totale levering aan Kynnisferdir bestaat uit 1 Futura FDD2-141 dubbeldekker met een lengte
van 14,1 meter en plaats voor 92+1+1 personen, 7 Futura’s FHD2-148, 3-assers met een lengte
van 14,8 meter en 5 Futura’s FHD2-129, 2-assers met een lengte van 12,9 meter.
Alle Futura’s worden ingezet voor het luxe reispakket van Kynnisferdir, zijn voorzien van uiterst
comfortabele meubels, USB oplaadpunten en gratis wifi.
Kynnisferdir – Reykjavik Excursions
Kynnisferdir – Reykjavik Excursions is een van de grootste touringcaroperators in IJsland. Zij
bieden een uitgebreid pakket aan diensten en excursies voor groepen en individuele reizigers. Het
omvangrijke wagenpark omvat voertuigen van diverse lengtes en uitvoeringen zodat altijd een
reispakket op maat aangeboden kan worden. Daarnaast verzorgt Reykjavik Excursions ook de
Flybus shuttledienst van en naar de luchthaven Keflavik.
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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