PERSBERICHT
Eerste VDL Citea’s LLE-99 Electric voor Luxemburg
Op 8 februari 2018 zijn de eerste 7 Citea’s Electric voor Luxemburg in gebruik genomen
door Voyages Emile Weber. Het is voor VDL de eerste order voor e-bussen inclusief
laadinfrastructuur in Luxemburg. Deze Citea’s LLE-99 Electric worden ingezet in de
gemeente Bettembourg, dit is hiermee de grootste elektrische vloot die momenteel in
Luxemburg rijdt. Dagelijks gaan deze e-bussen een afstand van ongeveer 1.400 km
afleggen.
Met een lengte van 9,9 meter is de capaciteit van de bussen goed afgestemd op de specifieke
vraag van deze regio. Om de bussen overdag zo optimaal mogelijk in te zetten wordt gedurende
de dag gebruik gemaakt van opportunity charging (snelladen). ’s Nachts worden de bussen
langzaam geladen en via een pantograaf op het dak of een stekker opnieuw voorzien van energie.
Als systeemleverancier verzorgt VDL zowel de levering van de elektrische bussen als ook de
laadstations inclusief installatie en de implementatie van het project.
Ard Romers, directeur VDL Bus & Coach Nederland: “In Nederland zijn we met 9 E-Mobility
implementatie projecten inmiddels een bewezen transitiepartner voor efficiënte zero emissie
openbaarvervoersystemen. Daarnaast rijden in diverse Duitse steden onze schone en zuinige
elektrische voertuigen in dagelijkse operatie. Met deze ervaring sluiten we goed aan bij de ambitie
van Luxemburg naar het verduurzamen van het openbaar vervoer.”
VDL Citea LLE-99 Electric
De VDL Citea LLE-99 Electric is speciaal ontwikkeld voor minder drukke stedelijke en regionale
buslijnen zodat ook deze gebieden kunnen profiteren van zero emissie openbaar vervoer.
Doorgaans is het gewicht van elektrische bussen, vergeleken met dat van conventionele
dieselbussen, veel hoger. Een hoger gewicht betekent minder passagiers en meer verbruik. De
VDL Citea LLE staat echter bekend als de lichtgewicht kampioen en VDL Bus & Coach is er in
geslaagd om ook voor de elektrische variant het gewicht zeer laag te houden. Dit zelfs tot meer
dan 1.000 kg minder dan een conventionele 12 meter dieselbus.
Voyages Emile Weber
Voyages Emile Weber is in 1875 opgericht als familiebedrijf en sinds 2000 in handen van de vijfde
generatie. Meer dan 140 jaar geleden startte de eerste generatie met de exploitatie van een koets
die 2 keer per week 3 routes bediende. Inmiddels behoort Voyages Emile Weber, met bijna 1.000
medewerkers en een uitgebreid netwerk van reisbureaus en touroperators, tot één van de grootste
bedrijven voor personenvervoer en toerisme in Luxemburg. De vloot omvat meer dan 450
voertuigen, bestaande uit taxi’s, minibussen, openbaarvervoerbussen en luxe touringcars. De
Citea’s LLE-99 Electric worden ingezet voor de openbaarvervoertak van het bedrijf en rijden onder
de naam Autocars Pletschette.

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 94 werkmaatschappijen, verspreid over 20 landen, met ruim 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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