
 

 
Ebusco B.V.            
Vuurijzer 23  T  +31 (0)88 110 0200  Chamber of Commerce 55202454 

5753 SV Deurne  E  info@ebusco.com  VAT nr.   NL851606465B01 

The Netherlands      www.ebusco.com  

 

 

PERSBERICHT      Deurne, Adelaide (Australië)  1 juni 2020 

 

Precision Buses, Bustech en Ebusco starten samenwerking voor de productie van emissievrije 
bussen in Australasia  
 

Deurne – Nederland / Adelaide – Australië, 1 juni 2020 – Ebusco, Nederlandse leverancier van 
emissievrije elektrische bussen, start een samenwerking met Australian Bus Corporation, 
moederbedrijf van Precision Buses en Bustech, in Australië en Nieuw Zeeland.   
 

Hoofdzaken  
▪ Ebusco en Australian Bus Corporation zijn een samenwerking gestart voor het produceren en 

onderhouden van toekomstige elektrische bussen in Australië en Nieuw Zeeland.  
▪ De huidige Ebusco 2.2 bus is een volledig elektrische bus die meer dan 350 kilometer kan 

rijden op één batterijlading.  
▪ Ebusco en Australian Bus Corporation zullen samen de baanbrekende, innovatieve Ebusco 

3.0 in Australasia lanceren. De Ebusco 3.0 is een innovatieve bus van composiet. Hierdoor 
wordt er een gewicht van maar liefst 4.000 kilo bespaard. Verder beschikt deze bus over een 
lage vloer, optioneel panoramisch dak en een capaciteit van meer dan 500 kilometer op één 
batterijlading.   

 
Simon Pearce, sales manager van Ebusco in Australasia, legt uit: “Wij kwamen tijdens de BIC 
conference in Canberra in Australië met elkaar in contact. Na een eerste bespreking met Dan Marks 
(Directeur/Eigenaar Precision Buses en Bustech),  Peter Bijvelds (CEO Ebusco) en Michel van Maanen 
(CCO & COO Ebusco) realiseerde beide partijen dat we de unieke vaardigheden hebben om de 
Australische markt in hun behoefte te voorzien.”  
“Ebusco heeft veel ervaring met de ontwikkeling van emissievrije bussen van Europese kwaliteit met 
Europese onderdelen met een F35 Carbon design. Ebusco heeft al meer dan 150 elektrische bussen 
geleverd in Europa en zal in de komende 12 maanden nog 245 elektrische bussen leveren.”  
Ebusco heeft een goede kennis van de buseconomie. Hierdoor kan Ebusco 
verschillende busvervoerders uitstekend adviseren op het gebied van emissievrije bussen in 
relatie tot de TCO (Total Cost of Ownership). Australian Bus 
Corporation heeft, met Precision Buses en Bustech, ongekende design-, techniek- en 
productiemogelijkheden en capaciteiten in Australië. Dit wordt intensief ondersteund door lokale 
toeleveranciers, opslagfaciliteiten, professionele service en aftersales.  
“Onze samenwerking met Ebusco past uitstekend in onze strategie, waarbij we samenwerken met 
technische partners die willen uitbreiden in Australasia. Door hier hun productie te vestigen draagt 
Ebusco bij aan de Australische economie en werkgelegenheid, terwijl ze kunnen beschikken over de 
lokale technische kennis en capaciteit. Deze capaciteit is zeer belangrijk voor Australië en Ebusco 
heeft deze omarmd door uit te breiden in Australië en met ons samen te werken,” aldus Christian 
Reynolds, Group Managing Director van Australian Bus Corporation.   
De samenwerking tussen Ebusco en Australian Bus Corporation zal leiden tot de productie van de 
Ebusco 2.2 en de baanbrekende Ebusco 3.0, gemaakt van composiet, in een high-
tech productiefaciliteit in Australië.   
Ebusco en de Australian Bus Corporation erkennen dat bussen slechts een onderdeel zijn van het 
bredere ecosysteem dat in Australië nodig is om de snelle inzet van emissievrije bussen te activeren. 
Daartoe werken ze beiden samen met andere technologie- en infrastructuurpartners om 
meerdere projecten in heel Australië te ondersteunen.  
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“De Ebusco 3.0 zal een gamechanger zijn die voor een lagere total cost of ownership zal zorgen met 
veel voordelen voor klanten  in een extreem concurrerende markt,” verklaart Simon Pearce van 
Ebusco Australië.   
“De samenwerking met Ebusco is een aangrijpende ontwikkeling voor beide partijen. De combinatie 
van Ebusco’s ervaring in Europa en de technische betrokkenheid van Australian Bus Corporation zal 
de ontwikkeling van elektrische bussen voor beide partijen stimuleren,” concludeert Christian 
Reynolds.   
 

 
 
================================================================================== 

Over Ebusco  
Ebusco richt zich op de ontwikkeling, marketing en verkoop van volledig elektrische stads- en 
streekbussen voor – voornamelijk – de Europese markt. Ebusco is een van oorsprong Nederlands 
bedrijf dat gevestigd is in Deurne (Nederland). Ebusco is pionier en koploper op het gebied van de 
ontwikkeling van elektrische bussen en laadsystemen en is daarmee inmiddels in staat een 
elektrische bus aan te bieden die goedkoper is dan een dieselbus.  
Europa heeft strakke doelstellingen opgesteld voor de reductie van CO2-uitstoot in de zeer nabije 
toekomst. Nederland is in Europa het meest vooruitstrevend door een bestuursakkoord uit 2016 
waarin is afgesproken dat er in 2025 geen dieselbussen meer verkocht mogen worden en vanaf 2030 
er helemaal geen dieselbussen meer mogen rijden.  
Michel van Maanen, CCO en COO van Ebusco: “Sinds de oprichting in 2012 hebben we veel ervaring 
opgedaan door meer dan 150 bussen te leveren aan 15 Europese steden. In 2020 zullen nog eens 200 
nieuwe Ebusco bussen in Europa geleverd worden. We zien de Australische markt, gecombineerd 
met lokale partnerships, als een logische vervolgstap voor het bijdragen aan een leefbare omgeving 
en het introduceren van nieuwe technologieën in combinatie met het creëren van toekomstige 
werkgelegenheid. Met de aanstelling van Simon, een échte ambassadeur van deze duurzame 
filosofie, zijn we ervan overtuigd dat we de juiste samenwerkingen kunnen starten met de juiste 
relaties om ons doel te behalen. De samenwerking met Australian Bus Corporation is hier een 
belangrijk voorbeeld van. Het doel van Ebusco is om schoon, stil en emissievrij openbaar vervoer 
voor iedereen beschikbaar te maken. Door de behaalde successen, is Ebusco snel aan het groeien. Op 
het moment heeft Ebusco meer dan 150 werknemers.”  
 

Over de elektrische bussen  
Ebusco levert twee soorten elektrische bussen; de Ebusco 2.2 en de Ebusco 3.0. “De Ebusco 3.0, 
een echte innovatieve lichtgewicht bus die gemaakt wordt van composiet, is een geweldige 
mogelijkheid om te laten zien hoe de nieuwste generatie voertuigen voor nog meer innovatie 
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gaan zorgen. In Australië hebben we daarvoor de ideale omstandigheden om deze innovatieve 
technologie te introduceren,” aldus Simon Pearce. “In groeiende steden is het uitermate belangrijk 
dat moderne technologieën omarmd worden in de ontwikkeling van een traditionele omgeving naar 
een nieuwe duurzame economie.”  
 

Contact:  
Ebusco Australia  
Simon Pearce  
+61 02 9238 2374  
simon.pearce@ebusco.com   
Marketing Ebusco  
+31 (0) 88 1100 200  
marketing@ebusco.com  
 

Afbeeldingen zijn te downloaden op ebusco.com/press 
 
 
Over Australian Bus Corporation  
Australian Bus Corporation is de grootste Australische busontwerper en -fabrikant in Australasia, 
bestaande uit Bustech, dat gevestigd is in Burleigh Heads, Queensland, en Precision Buses, dat 
gevestigd is in Edinburgh Parks South Australia. De groep heeft ook een joint venture in Tasmanië die 
de geïntegreerde chassis- en carrosserievariant, de Xdi, aan Metro Tasmanië levert. In totaal werken 
meer dan 250 mensen voor de gehele Australian Bus Corporation.  
De Australian Bus Corporation levert bijna 300 bussen per jaar in Australië en heeft de capaciteit en 
het vermogen om te anticiperen op volume en busvarianten, inclusief enkel- 
en dubbeldekkerbussen en gelede bussen, en naar aandrijflijn.  
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