Mercedes B-klasse 220d

Mercedes Vito 116 BlueTec

• 400 nieuwe bussen
• Inzet voor de
noodhulp

• 1.250 nieuwe auto’s
• Inzet voor de noodhulp
- 7-traps automaat
- 177 pk
- Topsnelheid 170 km/u
- 0-100 km/u in 13 seconden
Deze topsnelheid en acceleratie houden rekening met bepantsering, de
dakset en het gewicht van de hulpmiddelen die standaard in het voertuig zitten
- Aangepaste vering zorgt voor voldoende afstand tussen de weg en de
bodem van de auto. Zo kan met hoge snelheid over drempels worden
gereden
- De gordelhouder is verlengd, wat politiemensen helpt om sneller in- en
uit te kunnen stappen

Volkswagen Touran Comfortline

• 2.0 TDI
• 50 nieuwe auto’s
• Inzet voor de
hondenbrigade

Mercedes Vito 116 CDI

Informatie voor alle voertuigen
- Alle voertuigen hebben een dieselmotor en automatische transmissie
- De stoelen en gordelhouders zijn waar nodig aangepast, zodat ze comfortabel zitten in
combinatie met het uniform, koppel en wapen
- Alle nieuwe voertuigen worden compleet aangeleverd, dus inclusief striping, alle boord
apparatuur en de hulpmiddelen die politiemensen voor hun werk nodig hebben.
- Elk noodhulpvoertuig wordt uitgerust met dezelfde hulpmiddelen, waaronder tactische
vesten, een AED, een schuimblusser en … een troostbeer.
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- 7-traps automaat
- 177 pk
- Topsnelheid 170 km/u
- 0-100 km/u in 13 seconden
Deze topsnelheid en acceleratie houden rekening met
bepantsering, de dakset en het gewicht van de hulp
middelen die standaard in het voertuig zitten
- Aangepaste vering zorgt voor voldoende afstand tussen de
weg en de bodem van de auto. Zo kan met hoge snelheid
over drempels worden gereden
- De gordelhouder is verlengd, wat politiemensen helpt om
sneller in- en uit te kunnen stappen
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• Inzet voor de
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Extra
interessante feitjes
- De voertuigen zijn uitgebreid
getest door politiemensen uit
het hele land, onder omstan-

Informatie voor alle voertuigen
- Alle voertuigen hebben een dieselmotor en automatische
transmissie
- De stoelen en gordelhouders zijn waar nodig aangepast,
zodat ze comfortabel zitten in combinatie met het
uniform, koppel en wapen
- Alle nieuwe voertuigen worden compleet aangeleverd,
dus inclusief striping, alle boordapparatuur en de hulpmiddelen die politiemensen voor hun werk nodig hebben.
- Elk noodhulpvoertuig wordt uitgerust met dezelfde
hulpmiddelen, waaronder tactische vesten, een AED, een
schuimblusser en … een troostbeer.

digheden, die zij veel tegenkomen in hun dagelijkse praktijk.

Mercedes Vito 116 CDI

- Rijdocenten van de Politie
academie krijgen als eerste
een nieuw voertuig om te
bepalen of politiemensen
een extra rijopleiding nodig
hebben.

• 75 nieuwe bussen
• Inzet voor de
hondenbrigade

