
C l e a n  A i r  P u r i f y i n g  Sy s t e m 

NEW

Van Hool CAPS
(Clean Air Purifying System)
gebruikt de modernste technologie om ... 

• lucht te zuiveren.
• ionen te steriliseren.
• bacteriën en virussen te verwijderen.

Schone lucht.
Veilig.
Future-proof.



C l e a n  A i r  P u r i f y i n g  Sy s t e m 

Filtratie door meerdere lagen.

Onderhoud van het systeem.
Elk filterelement moet na ongeveer 8000 be-
drijfsuren worden vervangen. Deze vervan-
ging moet worden uitgevoerd door een Van 
Hool Service Partner.

Energieverbruik.
Elk actief filter heeft stroom nodig en 
verbruikt 3 W per uur. Dit verbruik is zo laag 
dat geen extra brandstofverbruik waarneem-
baar is.

ELEKTRODE
• ververst de lucht
• verwijdert stof
• verwijdert pollen
• verwijdert rook

UVC-LICHT
• steriliseert de lucht
• verwijdert bacteriën
• verwijdert virussen

FOTOKATALYSATOR
• verwijdert gassen
• verwijdert geurtjes
• verwijdert virussen

Neem voor meer informatie contact op met
uw dichtstbijzijnde Service Partner of:
Van Hool Bus & Coach
Afdeling Klantenservice
 +32 (0)3 420 28 35
 aftersalesbc@vanhool.com

NEW



Schoon.
Veilig.
Futureproof.

Ook in deze moeilijke tijden mag u rekenen op ons, en zorgen we voor oplossingen om de capaciteit 

van uw Van Hool-wagen te optimaliseren: schone lucht, de nodige social distancing, en een hygiëni-

sche omgeving. Zo kan u uw beroepsactiviteit zo snel mogelijk op een verantwoorde manier hervat-

ten, in alle veiligheid voor uw bestuurder en passagiers.

Zoals u van ons verwacht zijn onze Futureproof solutions volledig conform de veiligheidsnormen, er-

gonomisch ontworpen, vervaardigd van hoogwaardige materialen, en eenvoudig te monteren zonder 

blijvende schade aan uw voertuig. Onze ervaren technici kunnen u zo nodig helpen met de installatie.

Conform de
VN-reglementen nr.:
• R43 - veiligheidsruiten
• R46 - indirect zicht
• R80 - energieabsorptie
• R107 - binneninrichting
• R118 - brandgedrag van materialen

veilig ergonomisch hoogwaardig eenvoudig

Programma autocars
• Dividers passagier
• Dividers bestuurder
• Dispensers
• Band over stoel
• Antivirus safety check
•  Sanz clima Air Purifier
• Airco software-optimalisatie
• Reinigen of vervangen luchtfilters
• Hispacold ozon ECO3 air purifier
• Filterkits airco
• Airco pakket

Programma autobus
• Divider bestuurder
• Dispensers
• Airco software-optimalisatie
• Filterkits airco
• Airco pakket



Antivirus
safety check
• Antibacteriële aircobehandeling.
• Accucheck.
• Controle van vloeistoffenniveaus.
• Bandencheck.
• Visueel nazicht van onderzijde.
• Remmentest.
• Testrit.

Dividers bestuurder
• Makkelijk te installeren.
• Geen blijvende schade door bestaande 

bevestigingen.
• Makkelijk schoon te maken.
• Kunststof flap kan worden vervangen.
• Pakket voor zelfinstallatie of door Van Hool.

Dispensers
Alcoholgeldispensers aan boord maken 
een optimale handhygiëne mogelijk.

Programma autocars
Dividers passagiers
• Flexibele positionering.
• 2 schroeven, geen permanente schade.
• Individuele hellingshoek mogelijk.
• Makkelijk schoon te maken.
• Eenvoudig te vervangen kunststof flap.
• Geen impact op stoelhomologatie.
• Pakket voor zelfinstallatie of door Van Hool. 

Band over stoel
Snel monteerbare banden om zitplaat-
sen te beperken, en zo de nodige fysieke 
afstand tussen passagiers te bewaren.



VAN HOOL Clean Air Purifying System 
combineert verschillende technieken om 
de lucht te zuiveren van onzuiverheden 
alsook bacteriën en virussen.

NEW

Hispacold ozon
ECO3 air purifier

Airco pakket
• Reinigen en vervangen airco luchtfilters. 
• Check airco systeem.
• Reinigen (ontsmetten) verdampers/

condensors.
• Airco optimalisatie verse lucht.

Reinigen of vervangen 
luchtfilters
Om het aircosysteem optimaal te laten 
functioneren is een vervanging/reiniging 
van de luchtfilters aangewezen.

HVAC software-
optimalisatie
Door de software van uw HVAC (verwar-
ming/ventilatie/airco) te optimaliseren 
wordt verontreinigde lucht afgevoerd, 
en verse buitenlucht permanent aange-
voerd. Hierdoor wordt verspreiding  van 
virussen door het aircosysteem en door 
de bagagerekken tot een absoluut mini-
mum beperkt, en zorgt u voor een gezon-
dere reiservaring voor uw reizigers.

Filterkits airco

C l e a n  A i r  P u r i f y i n g  Sy s t e m 



Divider bestuurder
Een plexischerm beschermt zowel pas-
sagiers als bestuurder. De betaaltafel 
blijft op een veilige manier beschikbaar.

Programma autobus

HVAC software-
optimalisatie
Door de software van uw HVAC (verwar-
ming/ventilatie/airco) te optimaliseren 
wordt verontreinigde lucht afgevoerd, 
en verse buitenlucht permanent aange-
voerd. Hierdoor wordt verspreiding  van 
virussen door het aircosysteem en door 
de bagagerekken tot een absoluut mini-
mum beperkt, en zorgt u voor een gezon-
dere reiservaring voor uw reizigers.

Airco pakket
• Reinigen en vervangen airco luchtfilters. 
• Check airco systeem.
• Reinigen (ontsmetten) verdampers/

condensors.
• Airco optimalisatie verse lucht.

Filterkits airco

Dispensers
Alcoholgeldispensers aan boord maken 
een optimale handhygiëne mogelijk.



Elegantie en efficiëntie in transport.
Bernard Van Hoolstraat 58 • 2500 Lier (Koningshooikt) • België         +32 3 420 20 20              sales.bc@vanhool.com            www.vanhool.com

Voor meer informatie, aarzel niet om contact op te nemen

met uw dichtstbijzijnde service-partner of met:

Van Hool Bus & Coach

Afdeling Klantenservice

 +32 (0)3 420 28 35

 aftersalesbc@vanhool.com

U en Van Hool. 
Met onze combinatie van ervaring, ideeën en knowhow bieden we u een elegante en efficiënte 

manier om coronabestendig te zijn... en te blijven. Want Van Hool is meer dan alleen een leveran-

cier: wij zijn uw partner in transport en staan aan uw zijde, vooral in deze uitdagende tijden. Samen 

bouwen we aan de toekomst, en vooruit blijft de weg!

Futureproof.


