PERSBERICHT
Levering 6 Citea’s LLE-99 voor Seatour uit Italië
In juni 2017 zijn 6 VDL Citea’s LLE-99 geleverd aan Seatour, een Italiaans personenvervoersbedrijf. Dit zijn de eerste Citea’s LLE met een lengte van 9,95 meter die in de regio
Lazio in Italië gaan rijden. Door het lage ledige gewicht en de wendbaarheid zijn deze
bussen ideaal voor het manoeuvreren in smallere straten. De nieuwe Citea’s worden dan
ook ingezet als suburban bussen in de omgeving ten westen van Rome (Cerveteri Ladispoli – Fiumicino).
VDL Citea LLE-99
De Citea LLE-99 is een innovatief lichtgewicht busconcept. De 9,95 meter lengtevariant is speciaal
ontwikkeld voor gebieden met een beperkter passagiersaanbod en voor lijndiensten met duidelijke
piek- en daluren. Door het lage ledige gewicht verbruiken de Citea’s LLE-99 aanzienlijk minder
brandstof, en zorgen daardoor voor een forse reductie van de CO2 uitstoot. De hoge totale
passagierscapaciteit in verhouding tot de lengte levert nog meer TCO (Total Cost of Ownership)
voordeel op. Een extra bijkomend voordeel is de wendbaarheid: door de verkorte wielbasis en
achteroverbouw zijn de draaicirkel en de bestreken baan veel kleiner waardoor het manoeuvreren
in smallere straten makkelijker wordt. De Citea’s LLE voor Seatour zijn uitgevoerd met 29+2+1
zitplaatsen en 48 staanplaatsen.
Seatour
Seatour is een familiebedrijf voor personenvervoer in Italië. Het wagenpark bestaat uit meer dan
100 voertuigen voor openbaar vervoer, schoolvervoer en verhuur. Daarvan rijden 40 lijnbussen in
steden in de provincies Rome en Viterbo. Veiligheid en betrouwbaarheid van het product staan bij
Seatour hoog in het vaandel, zowel voor de passagiers als voor de chauffeurs. Om die reden kiest
Seatour graag voor voertuigen van VDL waarvan men er reeds een groot aantal heeft. De Futura
FHD2 wordt ingezet voor het vervoer van passagiers van de in Civitavecchia aanmerende
cruiseschepen en voor toeristisch vervoer. Daarnaast heeft Seatour een 10-tal Midcity
stadsvoertuigen in hun wagenpark nu uitgebreid met 6 Citea’s LLE. Seatour kan met recht een
trouwe VDL-klant genoemd worden.
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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