Iveco Bus levert 710 Crossway-bussen aan Deutsche Bahn
DB Regio Bus investeert in een nieuwe vloot van milieu- en passagiersvriendelijke
bussen met het Iveco Bus Crossway-gamma. Klanten, chauffeurs en passagiers zullen in
de wolken zijn met het nieuwe Euro VI-gamma dat de zichtbaarheid verbetert, het
geluidsniveau beperkt, de opbergruimte uitbreidt en een comfortabelere busomgeving
voor de toekomst biedt.
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DB FuhrparkService GmbH, de grootste busmaatschappij in Duitsland, ondertekende zopas
een raamovereenkomst met Iveco Bus voor de levering van intercity bussen. In het kader van
deze overeenkomst bestelde DB Regio 400 bussen van het type Crossway en Crossway LE
(Low Entry), die in 2015 en 2016 zullen worden geleverd. Bovenop deze overeenkomst komt
nog een optie voor 310 bijkomende bussen voor levering in 2017 en 2018.
Doorslaggevend in deze recente bestelling waren de voordelige totale gebruikskosten (TCO)
en de betrouwbaarheid van de Crossway-voertuigen, die al deel uitmaakten van de DB-vloot.
“We zijn erg trots dat Deutsche Bahn zijn vertrouwen in Iveco heeft bevestigd met deze
substantiële bestelling van onze erg populaire Crossway-bus," verklaarde Sylvain Blaise,
Head of Global Bus aan CNH Industrial.
DB Regio Bus is verantwoordelijk voor de regionale busroutes en voorstedelijke
transportactiviteiten van Deutsche Bahn. Het heeft een netwerk van 22 busmaatschappijen en
een belang in meer dan 70 private en gemeentelijke openbare vervoersentiteiten in Duitsland.
"We vervoeren elke dag zo'n twee miljoen passagiers met onze bussen. Deze klanten zullen
rechtstreeks de vruchten plukken van onze investering. We bieden hen moderne,
milieuvriendelijke en veilige voertuigen," verklaarde Dr. Rüdiger Grube, Voorzitter & CEO van
Deutsche Bahn.
Klanten, chauffeurs en passagiers zullen in de wolken zijn met het nieuwe model, dat de
zichtbaarheid verbetert, het geluidsniveau beperkt, de opbergruimte uitbreidt en een
comfortabelere busomgeving voor de toekomst creëert. De Euro VI-conforme Crossway LEreeks kreeg nieuwe, bredere deuren. Zijn EBSF/VDV-cabine voldoet aan de internationale
normen en verzekert meer comfort, een betere toegankelijkheid en een hoger
veiligheidsniveau. Deze cabine zorgt ervoor dat chauffeurs de bedieningselementen en
schakelaars steeds op dezelfde plaats vinden en dezelfde ergonomische kwaliteiten ervaren,
ongeacht welk voertuig ze besturen.
Het volledige Crossway-gamma kan ook prat gaan op zuinige motoren met HI-SCRtechnologie. Deze nabehandeling voor de uitlaatgassen werkt zonder uitlaatgasrecirculatie
(EGR) en biedt een aanzienlijk voordeel op het vlak van gewichtsdaling en compactheid voor
een eenvoudig onderhoud.
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De allereerste Crossway Euro VI voor Deutsche Bahn met een nieuwe cabine, ontworpen
volgens de VDV-normen, beleefde zijn wereldpremière op de Iveco-stand van het
bedrijfsvoertuigensalon IAA in Hannover.

De overeenkomst tussen DB en Iveco Bus werd ondertekend in aanwezigheid van
de heer Michael Hahn (rechts), Senior Vice President Bus bij DB Regio, en Sylvain Blaise, Head of
Global Bus bij CNH Industrial.

Iveco Bus
Iveco Bus is een merk van CNH Industrial N.V., een wereldmarktleider op het gebied van
kapitaalgoederen, die is genoteerd op de New York Stock Exchange en de Borsa Italiana in Milaan.
Als belangrijke speler op het gebied van openbaar vervoer en een van de toonaangevende bus- en
touringcarconstructeurs in Europa, ontwerpt, bouwt en verkoopt Iveco Bus een brede waaier aan
voertuigen die een antwoord bieden op alle behoeften van openbare en privé-operatoren:
schoolbussen, intercitybussen en toeristische bussen (Crossway en Magelys)
gewone en gelede stadsbussen, inclusief specifieke BRT-versies (Bus Rapid Transit), met
een sterk leiderschap in schone technologieën zoals CNG en hybridevoertuigen
(Urbanway en Crealis)
minibussen voor alle vervoeropdrachten voor passagiers (Daily)
afzonderlijk chassis voor koetswerkbouwers.
Iveco Bus stelt ruim 5.000 mensen tewerk in twee productievestigingen in Annonay (Frankrijk)
enVysoké Myto (Tsjechië). Beide vestigingen werden in 2013 bekroond met een bronzen medaille
na hun WCM-audits (World Class Manufacturing), een internationale methodologie om
productieprocessen te beheren volgens 's werelds beste normen.
Het uitgebreide servicenetwerk van Iveco Bus en Iveco garandeert wereldwijd ondersteuning, waar
de Iveco-bus ook actief is.
Voor meer informatie over Iveco kunt u terecht op: www.iveco.com
Voor meer informatie over CNH Industrial kunt u terecht op: www.cnhindustrial.com
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