PERSBERICHT
Eerste VDL Futura FDD2 in RHD uitvoering
Tijdens de Euro Bus Expo, die van 1 t/m 3 november 2016 in Birmingham plaatsvindt,
presenteert VDL Bus & Coach de eerste Futura FDD2 dubbeldekker in Right Hand Drive
(RHD) uitvoering. Deze luxe dubbeldekker met een lengte van 14,1 meter wordt eind
november 2016 aan Galleon Travel uit Essex geleverd.
“Wij zijn er trots op dat wij deze nieuwe Futura telg aan de touringcarondernemingen in
Groot-Brittannië en Ierland mogen aanbieden. Wij zijn ervan overtuigd dat de FDD2 zich in
de top van het dubbeldekkersegment zal manifesteren”, aldus Karl Moseley, van Moseley,
distributeur van de VDL Futura product range in Groot-Brittannië.
De stand van VDL Bus & Coach en de gelieerde Moseley-ondernemingen bevindt zich in
hal 5, stand A80.
VDL Futura FDD2
Met zijn gedistingeerde, gestroomlijnde en moderne vormgeving is de VDL Futura FDD2 het
paradepaard in het hoogwaardige VDL Futura programma. Met diverse capaciteitsmogelijkheden
biedt deze dubbeldekker zowel de veeleisende vakantieganger als de zakelijke intercity reiziger
een comfortabele en adequate vervoersoplossing.
Door de toepassing van een nieuw ontwikkelde tussenvloer van lichtgewicht sandwich materiaal is
de stahoogte in het benedendek maar liefst 1,86 meter. Een echte innovatie is de vergrootte
zichthoek van de chauffeur, verwezenlijkt door het schuin naar boven laten lopen van de
tussenvloer bij de voorruit. Dit geeft een groot ruimtegevoel en een optimaal zicht. Lichtgewicht in
combinatie met een zuinige aandrijflijn betekent financieel voordeel voor de touringcarondernemer.
De lage eigen massa van het voertuig biedt de mogelijkheid om meer passagiers mee te nemen
en een licht voertuig verbruikt minder brandstof. Voor de touringcarondernemer betekent dat
dubbel voordeel: meer betalende passagiers en lagere brandstofkosten, resulterend in 'Profit of
Ownership'.
VDL Futura FDD2-141 Galleon Travel
Het interieur van de Futura FDD2 kenmerkt zich door ronde hoeken, degelijke afwerking, moderne
lichte kleuren, lichtgewicht materialen en ruime stahoogtes in beneden- en bovendek. Het geheel
straalt eenheid en harmonie uit, waardoor de reisbelevenis wordt versterkt en de passagiers op
een luxe manier naar de vakantiebestemming of zakelijke afspraak worden gebracht.
De VDL Futura FDD2-141 voor Galleon Travel heeft een ruime 86+1+1 stoelindeling en is voorzien
van luxe stoelen. Alle zitplaatsen hebben een USB aansluiting. In zowel het beneden- als het
bovendek zijn 2 beeldschermen voorzien en er is digitale tv en een dvd-speler. Een van alle
gemakken voorziene keuken zorgt ervoor dat het de inwendige mens aan niets ontbreekt. RGB
interieur verlichting draagt bij aan een aangename reisbeleving.

Galleon Travel
Galleon Travel is een familiebedrijf dat bekend staat om zijn uitzonderlijke klantgerichtheid. Of het
nu dagtochten betreft, meerdaagse reizen in Groot-Brittannië en het vasteland van Europa of de
verhuur van touringcars met chauffeur, de klant staat altijd centraal. Een team van zeer
gemotiveerde en toegewijde personeelsleden zorgt ervoor dat het de passagier aan niets
ontbreekt.
Moseley
Moseley is een toonaangevende speler op het gebied van operationele ondersteuning en
dienstverlening met betrekking tot alle aspecten van busexploitatie. Klanten profiteren van een
breed service pakket, op maat gemaakt en passend bij de individuele behoeften. Met een uiterst
vakbekwaam team streeft Moseley een professionele aanpak na die gebaseerd is op wederzijds
vertrouwen en een maximale klanttevredenheid. De gelieerde Moseley-ondernemingen bestaan uit
Moseley Distributors Ltd in Airdrie, Moseley in the South Ltd in Somerset en Moseley (PCV) Ltd in
South Elmsall.

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 ruim 12.000 medewerkers en een
verwachte omzet van 3 miljard euro in 2016. De kracht van VDL Groep zit in de onderlinge
samenwerking tussen de bedrijven.
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