PERSBERICHT
Opnieuw Citea’s LLE-127 voor Fins
openbaarvervoerbedrijf Pohjolan Liikenne
De Finse busmaatschappij Pohjolan Liikenne heeft voor de 5e keer een Citea order geplaatst
bij VDL Bus & Coach. Deze laatste order bestaat uit 23 Citea’s LLE-127 en is een
vervolgorder van de 5 Citea’s LLE-127 en 24 Citea’s XLE-145 die vorig jaar geleverd zijn
voor Espoo, een stad in de buurt van Helsinki. Pohjolan Liikenne heeft wederom voor de
Citea LLE-127 gekozen vanwege de 1-2-1 deurconfiguratie die het in- en uitstappen
vergemakkelijkt en zorgt voor een optimale doorstroming. De nieuwe Citea’s worden op
dezelfde lijnen in Espoo ingezet als de Citea LLE-127 levering van vorig jaar. Levering vindt
eind november van dit jaar plaats.
Citea LLE-127
De Citea LLE-127 is met een lengte van 12,7 meter de langste Citea LLE variant. De verlengde
wielbasis zorgt voor 4 extra zitplaatsen ten opzichte van de 12 meter variant. Vergeleken met
soortgelijke bussen met hetzelfde aantal zitplaatsen, profiteert ook de Citea LLE-127 van de
voordelen van het lage totaalgewicht: minder brandstofverbruik, minder uitstoot van schadelijke
stoffen, minder onderhoudskosten, waardoor minder TCO en meer Profit of Ownership.
Door het lage brandstofverbruik en de daarmee samenhangende lagere uitstoot van schadelijke
stoffen, zijn de bussen niet alleen een aanwinst voor Pohjolan Liikenne, maar ook voor de
inwoners van Espoo. De nieuwe Citea’s beschikken over speciale onderhuidse vochtwerende
bescherming op alle vloerdelen en XPS zijwand isolatiemateriaal. Pohjolan Liikenne heeft hiervoor
gekozen omdat de bussen van binnen onder hoge druk schoongemaakt worden. Op deze manier
wordt vochtinwerking geminimaliseerd en de levensduur van het interieur verlengd.
Pohjolan Liikenne
Pohjolan Liikenne is een van de grootste Finse busmaatschappijen. Met een wagenpark van 550
bussen en touringcars wordt met name in het zuiden van Finland het lokale, regionale en
langeafstandsvervoer verzorgd. De jaarlijkse omzet bedraagt 95 miljoen euro. Het
personeelsbestand bestaat uit 1000 professionals. De bussen en touringcars van Pohjolan
Liikenne vervoeren per jaar zo’n 30 miljoen passagiers over in totaal 30 miljoen kilometer. Pohjolan
Liikenne is een vestiging van VR, de Finse nationale spoorwegen.
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 92 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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