PERSBERICHT
VDL Bus & Coach wint Sustainable Urban Bus 2018
award
Op de eerste dag van Busworld 2018 heeft de VDL Citea SLFA-181 Electric de Sustainable
Urban Bus 2018 award gewonnen. Als Europees marktleider in elektrisch openbaar vervoer
onderstreept de award het niveau dat de elektrische Citea inmiddels heeft. De brede keuze
in voertuiglengte en de grote passagierscapaciteit van de gelede 18 meter variant laat zien
dat duurzame alternatieven voor openbaar busvervoer nu al voorhanden zijn. Dat VDL
daarbij afhankelijk van de operationele mogelijkheden verschillende oplossingen voor
zowel snel- als langzaam laden voorhanden heeft, wordt ook als een belangrijk pluspunt
beschouwd. Het toekennen van deze award onderstreept de keuze die VDL heeft gemaakt
om in te zetten op zero emissie openbaar vervoer. Daarmee is de ontwikkeling van een
duurzaam openbaar vervoer systeem op volle stoom en is VDL Bus & Coach er trots op om
in deze transitie voorop te lopen. Wij willen graag onze klanten bedanken voor hun
vertrouwen en samenwerking. Hun sterke verbondenheid met duurzaamheid op een
operationeel niveau heeft zeker bijgedragen aan het winnen van deze speciale prijs.
VDL Citea Electric
De VDL Citea Electric range bestaat uit verschillende openbaar vervoer bussen voorzien van een
elektrische aandrijflijn. Met deze stille en efficiënte bussen is zero emissie openbaar vervoer nu al
te realiseren. De range bestaat uit lengte varianten van 9,9 meter low entry, 12 meter low floor en
18 meter gelede bussen. De keuze in batterijsystemen met een capaciteit van 85 kWh tot 248 kWh
maakt het mogelijk elke operatie elektrisch uit te voeren. Degelijke oplossingen voor klimaat
systemen met keuze in warmtepompen en bijverwarming waarborgen een hoog comfortlevel.
Verschillende opties voor het laden van de batterijen, met een focus op snel-laden, maakt
operaties van meer dan 400 km per dag mogelijk. De ervaring opgedaan met systeem integratie,
van grid tot bus inzet, maakt het voor VDL mogelijk complete systeem oplossingen te bieden voor
de transitie van een diesel operatie naar zero emissie. Met meer dan 4,5 miljoen kilometers
ervaring en meer dan 200 elektrische bussen in dagelijkse operatie aan het eind van 2017, de
Citea Electric range is reeds vandaag klaar voor de toekomst.

Sustainable bus of the year award
De prijs, geïnitieerd vanuit het Italiaanse tijdschrift Autobus, in samenwerking met de Politecnico
Universiteit van Milaan (vertegenwoordigd door professor Giulio Ceppi), is verdeeld in drie
categorieën: Urban, Intercity en Coach. Opgericht in 2016, is het de eerste en enige Europese prijs
die duurzaamheid erkent op het gebied van bussen. De prijs die voor de tweede keer is uitgereikt,
heeft aan glans gewonnen onder meer doordat een internationale jury betrokken is. Deze jury
bestaat uit het Franse tijdschrift Mobilités Magazine (Jean-Philippe Pastra), het Duitse
redactiebureau Ntt (Wolfgang Tschakaert, mede organisator van de internationale Bus & Coach
competitie) en het Oostenrijkse tijdschrift 1BUS (Ernst Müller).

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 93 werkmaatschappijen, verspreid over 19 landen, met ongeveer 16.000 medewerkers en een
jaaromzet van 3,2 miljard euro in 2016. De kracht van VDL Groep zit in de onderlinge
samenwerking tussen de bedrijven.

Valkenswaard, 20 oktober 2017

VDL Bus & Coach bv
Marcel Jacobs
Commercial Director
Telefoon +31 (0)40 208 44 14
m.jacobs@vdlbuscoach.com

VDL Bus & Coach bv
Alex de Jong
Business Manager Public Transport
Telefoon + 31 (0)6 21 89 10 99
a.de.jong@vdlbuscoach.com

