PERSBERICHT
20 VDL SB-4000 chassis voor Marokkaanse
touroperators
CFAO Motors Maroc neemt op dit moment een herhalingsorder voor 20 VDL SB-4000
chassis in ontvangst. Deze chassis worden gebruikt voor het bouwen van luxe touringcars
voor verschillende touroperators in Marokko. CFAO Motors Maroc is aangesteld als officiële
partner van VDL Bus & Coach en is verantwoordelijk voor de verkoop en aftersales
activiteiten met betrekking tot VDL chassis en chassis modules voor de Marokkaanse
markt.
VDL SB-4000 chassis
Het SB-4000 chassis is geschikt voor de bouw van 2-assige touringcars met een maximum lengte
van 13 meter en een maximum gewicht van 19 ton. De chassis zijn voorzien van de DAF 12,9 liter
Euro 5 MX motor met een vermogen van 410 pk (300 kW) en de semi-automatische ZF AS Tronic
versnellingsbak. Verder zijn de chassis uitgerust met een onafhankelijk geveerde ZF vooras en
een geluidsarme ZF achteras. De voor- en achtersecties zijn afzonderlijke modules zodat de
carrosseriebouwer verschillende opbouwvormen en verschillende lengtevarianten kan toepassen.
CFAO
Het Franse CFAO opereert in de divisies Equipment, Consumer Goods en Healthcare. Gedreven
door een krachtige ondernemingscultuur ontleent CFAO zijn succes aan een grondige kennis van
de diverse markten, zijn ervaring en de uitstekende prestaties van zijn 12.370 medewerkers. Met
zijn gediversifieerde geografische en sectoriële profiel is de CFAO Groep uitermate goed toegerust
om de Afrikaanse markt te bedienen, waarmee een blijvende en duurzame groei gewaarborgd is.
CFAO opereert in 34 landen in Afrika, 7 Franse overzeese gebiedsdelen, en verder in
Denemarken, Portugal, Italië, India, Vietnam en Cambodja. Dankzij deze nabijheid tot zijn klanten
kan de CFAO Groep efficiënt tegemoet komen aan hun behoeften en ook de meest afgelegen
gebieden bedienen. CFAO is een volledige dochteronderneming van de TTC Groep sinds 30
december 2016. CFAO Motors Maroc is de Marokkaanse vestiging van CFAO, gespecialiseerd in
bussen en heavy duty voertuigen voor de Marokkaanse markt.
VDL Bus & Coach
De kernactiviteiten van VDL Bus & Coach bestaan uit de ontwikkeling, productie, verkoop en
aftersales-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 aftersales-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 90 werkmaatschappijen, verspreid over 19 landen, met meer dan 13.000 medewerkers en een
jaaromzet van 3,2 miljard euro in 2016. De kracht van VDL Groep zit in de onderlinge
samenwerking tussen de bedrijven.
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