
 
 

 

Ebusco 3.0 bus verkrijgt ‘EU Typegoedkeuring van 

voertuigen’ 

Eerste composieten bus die deze goedkeuring verkrijgt 

Deurne, 2 december 2021 - Ebusco (Euronext: EBUS), pionier en koploper in de ontwikkeling van 

elektrische bussen en oplaadsystemen, heeft voor haar revolutionaire Ebusco 3.0 bus de ‘EU 

Typegoedkeuring van voertuigen’ verkregen. Dit certificaat betekent dat de Ebusco 3.0 voldoet aan 

alle EU-vereisten op het gebied van veiligheid, milieu en productie, dat de bus wordt toegelaten op 

de weg en in alle lidstaten van de EU kan worden geregistreerd.  

De Ebusco 3.0 is een revolutionair model in de industrie. De Ebusco 3.0 bus heeft een casco van 

lichtgewicht composiet, dat is ontwikkeld op basis van luchtvaartechnologie. De bus is aanzienlijk 

lichter, bereikt een substantieel langere, single-charge, actieradius tot 575 kilometer en heeft een 

langere geschatte gemiddelde levensduur van 25 jaar. 

Peter Bijvelds, CEO van Ebusco licht toe: “Ik ben trots op het bereiken van een nieuwe belangrijke 

mijlpaal; de Ebusco 3.0 is de eerste bus gemaakt van composiet die deze EU goedkeuring verkrijgt. De 

Ebusco 3.0 is een echte gamechanger in onze industrie, en wordt nu officieel toegelaten op de weg in 

de EU. Deze goedkeuring, in combinatie met het kapitaal dat we met onze recente notering hebben 

opgehaald, stelt ons in staat om te profiteren van de groeiende markt en onze internationale 

expansiestrategie uit te voeren." 

De Ebusco 3.0 wordt momenteel alleen in Nederland geproduceerd, in de fabriek van het bedrijf in 

Deurne. De eerste levering van de Ebusco 3.0 bussen wordt in de komende weken verwacht.  

Ebusco heeft met de Ebusco 2.2 al veel ervaring op de weg. Tot op heden heeft Ebusco 346 zero emissie 

bussen geleverd aan zeven Europese landen. 
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www.ebusco.com 
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Voor beeldmateriaal: www.ebusco.com/press/  

Over Ebusco 

Ebusco is een ontwikkelaar, fabrikant en distributeur van zero emissie bussen en oplaadsystemen, en 

een leverancier van aanvullende producten en diensten voor het ecosysteem van elektrische 

voertuigen. Als innovatief koploper in de ontwikkeling van elektrische bussen, is het haar missie om 

bij te dragen aan een betere leefomgeving door de overgang naar zero emissie openbaar vervoer te 

stimuleren. 

http://www.ebusco.com/
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De bussen van Ebusco rijden momenteel in meerdere landen in Europa, waaronder in grote steden 

als Amsterdam, Frankfurt en München. Ebusco werd opgericht in 2012 en had op 30 juni 2021 meer 

dan 214 voltijdse werknemers in dienst. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Deurne, Nederland en 

heeft, naast zijn productiefaciliteiten in Deurne, een faciliteit van een derde partij in Xiamen, China. 

Sinds 22 oktober 2021 is Ebusco genoteerd aan Euronext Amsterdam. 

Voor meer informatie: www.ebusco.com  
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Over Ebusco 

Ebusco richt zich op het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van emissievrije bussen en 

laadsystemen, evenals het leveren van ondersteunende producten en diensten voor het ecosysteem 

van elektrische voertuigen. Als innovatieve koploper in de ontwikkeling van elektrische bussen is het 

de missie van Ebusco om bij te dragen aan een betere leefomgeving door de transitie naar emissievrij 

vervoer aan te jagen. 

De bussen van Ebusco rijden momenteel in meerdere landen in Europa, waaronder grote steden als 

Amsterdam, Frankfurt en München. Ebusco is opgericht in 2012 en er werken meer dan 214 mensen 

(FTE, per 30 juni 2021). Ebusco heeft haar hoofdkantoor in Deurne, Nederland. Naast haar 

productiefaciliteiten in Deurne heeft de onderneming een externe faciliteit in Xiamen, China. 

Sinds 22 oktober 2021 is Ebusco genoteerd aan Euronext Amsterdam. 

Voor meer informatie: www.ebusco.com 
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