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De MidCity Electric van VDL Bus & Coach is geheel ontwikkeld voor het openbaar vervoer en beschikt 
over een multifunctioneel gedeelte met een lage vloer dat ideaal is voor bijvoorbeeld staanplaatsen of 
rolstoelen.  
 
 
Door de toepassing van een elektrische dubbele deur, een lage vloer en makkelijk toegankelijke 
zitplaatsen wordt de MidCity gekenmerkt door een groot passagiers comfort en hoge passenger flow. 
De elektrische aandrijflijn zorgt voor geruisloos vervoer zonder enige uitstoot. Het voertuig is geheel in 
Europa ontwikkeld en wordt in Nederland geproduceerd door een van de meest vooraanstaande 
Nederlandse familiebedrijven, wat heeft geleid tot een kwalitatief hoogwaardig product. 
 
 
Het voertuig is voorzien van 1 chauffeursstoel, 14 vaste passagiers stoelen, 5 klapstoelen, en één 
rolstoelplek. Dit maakt de MidCity uitermate geschikt voor de inzet als openbaar vervoerbus met zero 
emissie. 
  
 
De elektrische aandrijflijn bestaat uit een krachtige 90kW motor en ruim batterijpakket van maar liefst 
87 kWh¹. Daarmee kan een range gerealiseerd worden van rond de 140 kilometer.  Het voertuig 
maakt gebruik van een on-board langzaam lader van 22 kW² en is optioneel te laden tot 40 kW d.m.v. 
een externe lader. 
  

 

 
 



 
Factsheet VDL MidCity Electric: 

 
 

100% Elektrisch 
Ook het klimaatsysteem is 100% elektrisch 

 
In Nederland geproduceerd 
Dit voertuig wordt geproduceerd bij VDL Bus Venlo dat onderdeel is van de VDL Groep. De VDL groep 
(Nederlands familiebedrijf) bestaat uit 104 bedrijven die voornamelijk gevestigd zijn in Nederland en België. VDL 
produceert naast mini/midibussen ook stadsbussen (zie de Elektrische Connexxion voertuigen rondom Schiphol), 
Touringcars (marktleider in Nederland) en heeft o.a. een personenautofabriek in Limburg Born (VDL NedCar) die 
voor de BMW Group verschillende modellen voor Mini en BMW produceren. 

 
Onderhoud  
Ten opzichte van een Diesel is het onderhoud van een elektrisch voertuig goedkoper. VDL heeft een groot aantal 
werkplaatsen in Nederland, ook in de buurt van Schiphol. Onderhoudstarieven worden per klant d.m.v. maatwerk 
afgegeven. 
 

Bagagerek 
Optioneel hebben wij hebben voor al onze voertuigen waaronder de MidCity Electric verschillende bagagerek 
oplossingen wat het voertuig uitermate geschikt maakt als een (hotel)shuttle.  

 
M2 voertuig = rijbewijs D 
Dit voertuig is vooralsnog alleen leverbaar in de 5500KG variant en dus te besturen met rijbewijs D. 

 
19  passagiers 
19 personen + chauffeur Afhankelijk van de stoelindeling en/of het toevoegen van een bagagerek kan het aantal 
passagiers nog wijzigen. Het aantal staanplaatsen is altijd afhankelijk van het totale gewicht na de keuring.  

 
Range van +- 140 KM 
D.m.v. een 87 kWh batterij kan er in de praktijk een range gehaald worden van +- 140KM. Dit is in de praktijk 
getest onder verschillende omstandigheden. Een grotere (en duurdere/zwaardere) batterij is niet nodig als er 
tussen ritten door strategisch geladen kan worden. 
 

Laadmogelijkheden 
AC laden tot 22kW* met de onboard lader*** 
DC laden tot 40 kW** met een externe lader*** 
AC maximaal 22kW: laadtijd van leeg tot 80%  +- 200 minuten 
DC maximaal 40kW: laadtijd van leeg tot 80%  +-  90  minuten 
*** laadtijden zijn afhankelijk van een hoop factoren waaronder de staat > 0 -100 % van de batterij, de leeftijd, 
temperatuur etc. 

 
Aantrekkelijke prijs 
De VDL MidCity Electric is aantrekkelijk geprijst ten opzichte van een grote elektrische bus. afhankelijk van uw 
inzet (aantal te vervoeren passagiers per rit) kunt u mogelijk een hoop geld besparen. 

 
Snelle levering 
VDL heeft een groot aantal voertuigen in productie/voorraad staan.  

 
Voor meer informatie over de VDL MidCity Electric en/of grotere Elektrische vervoersoplossingen (stadsbussen) 

kunt u contact opnemen met: 
 

Niek Toussaint 

Sales Openbaar Vervoer & Mini/midibussen 
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