PERSBERICHT
VDL Citea SLFA Electric wint Red Dot Award
De VDL Citea SLFA Electric heeft de Red Dot Award 2017 toegekend gekregen. De Red Dot
Award is een prestigieuze internationale design prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door het
‘Design Zentrum Nordrhein Westfalen’ in Essen, Duitsland. In totaal waren er meer dan
5.500 inzendingen uit 54 landen. De VDL Citea Electric heeft de prijs gewonnen in de
categorie ‘Product Design’. De jury was unaniem lovend over het innovatieve design van de
gelede VDL Citea SLFA die ervoor zorgt dat het elektrisch openbaar vervoer van de
toekomst momenteel al volop in operatie is.
“De Red Dot winnaars volgen de juiste design strategie. Zij erkennen dat een goed design
en economisch succes hand in hand gaan. Het toekennen van een Award door de zeer
kritische Red Dot jury getuigt van een hoge design kwaliteit en staat voor een succesvol
designbeleid”, aldus professor Dr. Peter Zec, oprichter en CEO van de Red Dot Award.
De Red Dot Award voor de VDL Citea SLFA Electric wordt op 3 juli 2017 uitgereikt.
Design van de toekomst
Het Nederlandse ontwerpbureau Vanderveer Designers speelt al jaren een grote rol in de
vormgeving van het VDL Bus & Coach productengamma. Voor de Citea SLFA Electric lag de
uitdaging in het combineren van een maatschappelijk acceptabel design met het innovatieve,
futuristische karakter van het product. Het resultaat is een strakke, zeer modern ogende bus.
Afgeschermde wielen versterken de vriendelijke uitstraling. Een ruimtelijk interieur met zacht
ogende, afgeronde vormdelen en een geoptimaliseerde doorstroming, vergroten het reisplezier.
Grote glaspartijen met voortreffelijk zicht op de omgeving en een state-of-the-art digitaal scherm in
het dashboard met alle benodigde informatie, verhogen de veiligheid van chauffeur en passagiers.
VDL Citea Electric
De modulaire bouwwijze van de Citea range voorziet in een groot aantal elektrische varianten met
maatwerk oplossingen op het gebied van design, aandrijflijnen en batterijpakketten. VDL Bus &
Coach loopt daarmee voorop in de transitie naar efficiënte zero emissie openbaar vervoer
systemen. Daarbij kiezen veel klanten voor one-stop-shopping. Zo wordt niet alleen de bus, maar
ook implementatie, onderhoud en levering van laadinfrastructuur en energie door VDL verzorgd.
Op deze manier draagt VDL Bus & Coach actief bij aan een schoner milieu, lager energieverbruik
en een stillere en gezondere leefomgeving.
Succesvolle operaties
De prijswinnende VDL Citea SLFA Electric wordt ingezet op Lijn 133 in Keulen, de eerste volledig
elektrische buslijn in Duitsland. In Eindhoven is op dit moment met 43 elektrische Citea’s de
grootste elektrisch busvloot van Europa in operatie. De bussen rijden op bepaalde lijnen zo vaak
dat een tramachtig systeem ontstaat. Deze hoogfrequente lijnen gaan naar de belangrijkste
bestemmingen in Eindhoven zoals Eindhoven Airport en de High Tech Campus. Voor de

concessie Amstelland-Meerlanden in de provincie Noord-Holland, gaat VDL Bus & Coach maar
liefst 100 Citea’s SLFA Electric leveren.
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 bijna 15.000 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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