PERSBERICHT
VDL Citea SLF Electric wint Busworld Ecology Label
De VDL Citea SLF-120 Electric is tijdens de Busworld award prijsuitreiking bekroond met
het Busworld Ecology Label. Dit label is een duidelijke aanwijzing dat volledig elektrische
bussen de ultieme oplossing zijn voor stedelijke mobiliteit. De VDL bussen uitgerust met
een snellaadsysteem scoren zeer goed op het gebied van milieuvriendelijke prestaties. De
kleine batterijpakketten verminderen de ecologische voetafdruk drastisch in vergelijking
met bussen met grote batterijpakketten.
Ecologische voordelen
De combinatie van pantograaf en snellaad station maakt het mogelijk om overdag langere
afstanden te rijden. Op energie- en emissieniveau heeft het volledig elektrische klimaatsysteem
met efficiënte warmtepomp een positief effect op de energiebalans van het voertuig. Nog meer
ecologische voordelen worden gehaald uit de bekleding van de passagierszitplaatsen, die Cradle2-Cradle gecertificeerd zijn. De VDL Citea SLF-120 Electric is beschikbaar voor testritten tijdens de
gehele Busworld tentoonstelling, dus iedereen is welkom om het verschil te ervaren die de VDL
Citea Electric maakt!
VDL Citea Electric
De modulaire opbouw van de Citea range zorgt ervoor dat er veel elektrische varianten zijn met op
maat gemaakte oplossingen op het gebied van design, aandrijflijnen en accu’s. Hierdoor speelt
VDL Bus & Coach een voortrekkersrol in de overgang naar efficiënte systemen voor het openbaar
vervoer, zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Veel klanten kiezen dan ook voor one-stop
shopping. Niet alleen de bus, maar ook de implementatie, het onderhoud en de levering van
laadinfrastructuur en energie worden verzorgd door VDL. Hiermee draagt VDL Bus & Coach actief
bij aan een schoner milieu, lager energieverbruik en een stillere en gezondere leefomgeving.
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.
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