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De volgende stap. The next step.



Welkom in de wereld van Van Hool.

Van Hool NV uit Koningshooikt bij Lier werd in 1947 opgericht door Bernard Van Hool.

Wanneer na de tweede wereldoorlog de economie stilaan weer op gang kwam, bleek er een groot 
tekort aan transportmiddelen te bestaan. Bernard Van Hool zag hier een grote opportuniteit, en 
bouwde samen met zijn zonen en een aantal medewerkers een koetswerk op het onderstel van 
een oude legervrachtwagen. De eerste Van Hool-wagen was geboren. Na een aantal jaren startte 
de onderneming met de bouw van volledige bussen en cars d.w.z. dat ook de onderstellen door 
Van Hool werden gebouwd. Dit was een grote stap voorwaarts naar een stevig zelfdragend ge-
heel.

In de jaren zestig kende het goederenvervoer over de weg een enorme groei. Van Hool zag daarin 
nieuwe perspectieven en bouwde zijn eerste opleggers in 1964. Voor deze productie werd er een 
ruimte binnen de busfabriek vrijgemaakt. Deze bleek al snel te klein en daarom werd in 1974 een 
groot complex voor de constructie van bedrijfsvoertuigen opgericht.

Van Hool NV, located in Koningshooikt near Lier in Belgium, was set up by Bernard Van Hool in 1947.

After the Second World War, the country’s economy slowly began to recover and it became clear 
that there was a huge shortage of vehicles to provide the necessary transportation. Realising 
the opportunities, Bernard Van Hool, together with a number of employees, built a body on the 
chassis of an old army lorry and the first Van Hool vehicle was born. A few years later they started 
making buses and coaches from scratch, i.e. Van Hool also made the chassis. This was a huge 
step forward and would eventually lead to a solid, integral body and chassis, a selfsupporting 
construction.

The sixties saw a huge increase in the transportation of goods by road and, once again, Bernard 
Van Hool realised the potential opportunities. In 1964 he produced his own semi-trailers. An area 
within the bus and coach factory was set aside for this but it soon proved to be too small and so, 
in 1974, a huge complex dedicated entirely to building industrial vehicles was built.



Vandaag is Van Hool, dat nog steeds een familiebedrijf is, één van de grootste onafhankelijke 
constructeurs van autobussen, touringcars en industriële voertuigen in Europa. Het bedrijf be-
slaat een oppervlakte van 55 ha, waarvan 25 ha bebouwd. Jaarlijks worden 1.200 autobussen en 
touringcars en 4.000 opleggers, tankwagens en tankcontainers gebouwd. Meer dan 80% daarvan 
is bestemd voor de export.

In de loop der jaren zijn de Van Hool producten synoniem geworden voor degelijkheid, betrouw-
baarheid en een uiterst verzorgde afwerking. Van Hool beschikt trouwens over een ISO 9001:2008 
en ISO 14001:2004 certificaat.

Wat in 1947 werd opgericht door een vader en zijn zonen, is vandaag een dynamische en steeds 
innoverende onderneming met zo’n 4.000 gemotiveerde medewerkers die dagelijks kwaliteits-
volle voertuigen afleveren aan klanten over de ganse wereld.

Van Hool, which has always remained a family business, is now one of the largest independent 
manufacturers of buses, coaches and industrial vehicles in Europe. Each year, on its 55 hectare 
site, of which 25 hectares are built on, it produces 1,200 buses and coaches and 4,000 semi-
trailers, tankers and tank containers. More than 80% of these are exported.

Over the years Van Hool has become synonymous for durability, reliability and a high quality 
finish and has been awarded ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 certificates.

What started as a small business set up by father and son in 1947 has since become a dynamic 
and innovative company with more than 4,000 motivated employees producing high quality ve-
hicles every day for customers all over the world. 

Welcome to the world of Van Hool.



Ontdek een heel nieuwe wereld.
TX. De volgende stap.

Stedentrips, interstedelijke trajecten, pendelreizen naar het zuiden van Europa... voor elke doel-
groep en voor elke bestemming hebben we de geschikte touringcar. Comfortabel en betrouw-
baar, met net dat ietsje meer om de trip onvergetelijk te maken.

In 2011 stelden we het TX gamma voor: de volgende stap in de constante evolutie van onze 
touringcars. Het resultaat van onze voortdurende zoektocht naar een steeds hoger niveau van 
comfort en veiligheid voor reiziger en chauffeur. Een optimale vernieuwing die gelijktijdig werd 
doorgevoerd voor alle modellen, van klein tot groot, van Alicron tot Astromega. Zoals altijd ele-
gant en efficiënt, tijdloos en eigentijds, met oog voor passagier, bestuurder, en omgeving.

City trips, intercity routes, shuttle services to Southern Europe… whatever the target group, 
whatever the destination, we have a coach that is ideal for the job. Comfortable and reliable, with 
just that little bit more luxury to make the trip unforgettable.

In 2011 we introduced the TX range: the next step in the on-going evolution of our coaches and 
the result of our constant search for increased comfort and safety for both the passengers and 
the driver. All models, large and small, from the Astromega to the Alicron, were updated at the 
same time to ensure that they remain elegant and efficient, timeless yet contemporary, focusing 
not only on the passenger and the driver but also the environment.



Discover a brand new world.
TX. The next step.

Technisch concept
We blijven trouw aan onze succesvolle onderbouw, en volgen 
van nabij de evoluties van nieuwe elektronische systemen. We 
onderzoeken ook in welke mate we effectief kunnen bijdragen 
tot verhoging van het comfort, en de actieve en passieve veilig-
heid van de touringcars. We bieden klanten een ruime keuze aan 
milieuvriendelijke motoren.

Onderhoudsvriendelijk concept
Bij de constructie wordt maximaal gebruik gemaakt van corro-
sievrije materialen. Met het oog op een lange levensduur wordt, 
daar waar nodig, een grondige anticorrosiebescherming aange-
bracht, eigen aan de hoge Van Hool-standaard.

The technical concept
Van Hool remains true to its successful understructure and close-
ly monitors the evolutions in new electronic systems, assessing 
the extent to which they effectively contribute to an increase in 
comfort and the active and passive safety of coaches. Van Hool 
offers a wide range of environmentally-friendly engines to meet 
the specific requirements of each customer.

A maintenance-friendly design
Maximum use of corrosion-resistant materials is made dur-
ing construction. In order to ensure a long operational life, the 
coaches are also subjected to thorough anti-corrosion treatment, 
as part of Van Hool’s high standards.



exterieur design exterior design
Vloeiende zijlijn
De inox raamlijst accentueert het sportieve en dynamische 
karakter van het TX model, en benadrukt de typische “Van 
Hool look”. De vlakke zijkant van het voertuig bevordert 
de aero-dynamische eigenschappen om zo het verbruik te 
minimaliseren.

Headlight Clusters TX
The custom-made headlight clusters are literally the eye-catch-
ers of the TX and reflect the dynamic, sportive and solid char-
acter of the TX-range. The headlight cluster has been devel-
oped bearing in mind maximum functionality and safety. The 
bi-xenon and halogen high-beam headlamps in combination 
with integrated daylights and repeat turn signals are in a com-
pletely sealed cluster for optimal maintenance and durability.

Koplampen TX
De custom-made lichtblokken zijn letterlijk de blikvangers van 
de TX, en weerspiegelen de dynamische, sportieve en solide 
uitstraling van het TX gamma. De koplamp is ontwikkeld in 
functie van maximale functionaliteit en veiligheid. Bixenon en 
halogeen stralers in combinatie met geïntegreerde daglichten 
en knipperlicht bevinden zich in een compleet afgeschermde 
behuizing voor optimaal onderhoud en levensduur.

Noodontluchting
Solide en bedrijfszekere 
noodontluchting van de be-
drijfsdeuren, die voldoet aan 
de nieuwste Europese aanbe-
velingen.

Hoogte- en zijlichten
Met het oog op verbeterde 
veiligheid, functionaliteit en 
levensduur is het ganse TX 
gamma uitgerust met een 
nieuwe generatie van LED 
lichten.

Exterior Lighting
The whole TX range comes 
equipped with a new gen-
eration of LED lights which 
results in improved safety, 
functionality and lifespan.

Front TX
De voorzijde van het TX gam-
ma wordt gekenmerkt door 
een sportief en tijdloos de-
sign dat naadloos aansluit bij 
de zijkant van het voertuig, en 
zo de standaard zet voor een 
nieuwe generatie van luxu-
euze coaches.

Front TX
The front of the TX range is 
characterized by a sportive 
yet ageless design, that seam-
lessly fits onto the coach’s 
sides, and sets the standard 
for a new generation of luxu-
rious coaches.

Emergency Release
Solid and durable entrance 
doors emergency release 
valves, up to par with the lat-
est European recommenda-
tions.

Smooth sideline
The stainless steel window profile accentuates the sportive 
and dynamic character of the TX model, as well as the typi-
cal “Van Hool look”. The smooth sides of the vehicle enhance 
the aerodynamic characteristics, and thus help to reduce fuel 
consumption.



Instapdeuren
De nieuwe instapdeuren zijn een balans tussen verfijnd design 
en bedrijfszekerheid. Het design van de instapdeur vooraan 
met verlaagde glaslijn draagt bij tot een optimaal overzicht van 
de chauffeur rondom zijn voertuig.
De dubbele drukknop voor het openen van beide instapdeuren 
verhoogt het comfort van de chauffeur. Om maximale 
veiligheid te garanderen zijn de instapdeuren voorzien van een 
extra gevoelige rand. Ook instapdeuren met afstandbediende 
elektrische sloten behoren tot de mogelijkheden.

Entrance Doors
The new entrance doors provide for a fine balance between 
refined design and durability. The front entrance door design, 
with lowered glass line, provides the driver with optimal vis-
ibility.
The dual button to open both entrance doors provides more 
driver’s comfort. In order to ensure maximum safety both en-
trance doors come equipped with an additional sensitive edge. 
Also remotely controlled entrance doors, equipped with elec-
tric locks, are possible.

Rear side TX
Dynamic and elegant without concessions to interior passen-
gers space and seat capacity.
The centrally positioned integrated air grid is already dimen-
sioned such to meet Euro 6 engine air volume requirements.
Typical for the whole TX range is the high grade stainless steel 
fit and finish with embedded VH logo. Much like the front this 
backside comes equipped with custom made light clusters, 
100% LED and completely sealed. The new and dynamic design 
of the backside is made complete by a new (3 part) bumper and 
a deflector on the exhaust.

Achterkant TX
Dynamisch en elegant zonder toegevingen te doen aan 
binnenruimte of zitplaatsen.
Centraal staat de geïntegreerde luchtrooster met een ruim 
luchtdebiet in voorbereiding op de Euro 6 motoren.
Typisch voor heel het TX gamma is de hoogwaardige inox 
afwerking met ingewerkt Van Hool logo. Net als de voorkant 
heeft ook de achterkant volledig nieuwe custom-made 
lichtblokken, 100% LED en compleet afgeschermd. Het nieuwe 
en dynamische design van de achterkant wordt afgerond door 
de nieuwe 3-delige bumper en deflector op de uitlaat.

Achterruit
Esthetiek en logistiek ver-
enigd in de nieuwe TX rugruit. 
Eén model van hoogwaardig 
donker getint dubbel glas 
voor het ganse TX gamma, 
van Alicron tot Astromega.

Wieldeksels TX
Keuze tussen elegante hoog-
glans ALU-velgen, of kunst-
stof wieldeksels met een mo-
derne en dynamische look. 
Bevestiging met een beugel 
die direct tussen de wielmoe-
ren geklemd wordt om een 
solide montage te garande-
ren.

Rear Window
Aesthetics and logistics are 
united in the new TX rear 
window. One model of high 
grade dark tinted thermopane 
glass fits the whole TX range, 
from Alicron to Astromega.

Wheel Covers TX
Choice between elegant 
ALU-rims, or synthetic wheel 
covers with a modern and 
dynamic look. Mounting is 
done with a bracket which 
is secured by the wheel nuts 
in order to ensure a solid 
application.



interieur design interior design
Ergonomie
Bij het ontwerpen van het nieuwe dashboard stond het com-
fort en de ergonomie van de chauffeur centraal. Zonder verlies 
aan functionaliteit werd er extra ruimte gecreëerd die het in- en 
uitstappen voor de chauffeur vergemakkelijkt, o.a. door het in-
tegreren van de versnellingspook in het dashboard.
De zwarte schelp bovenaan het dashboard voorkomt hinder-
lijke reflecties in de voorruit en is tevens afneembaar waardoor 
de componenten eenvoudig toegankelijk zijn.

Multifunctionele draaiknop
Van verwarming tot verlichting, van spiegels tot checken van 
de voertuigparameters. De chauffeur heeft alles onder controle 
dankzij de nieuwe multifunctionele draaiknop.
De intuïtieve bediening en sneltoetsen voor de hoofdfuncties 
laten de bestuurder toe snel de correcte instellingen vast te leg-
gen en de noodzakelijke info te raadplegen. Bovendien kunnen 
persoonlijke voorkeuren ingesteld worden om maximaal tege-
moet te komen aan de individuele wensen van de chauffeur.

Multifunctional turning knob 
From heating to lighting, from mirrors to checking the vehicle’s 
parameters. The driver has everything under control thanks to 
the new multifunctional turning knob.
The intuitive operation and speed buttons for the main func-
tions allow the driver to quickly lock in the correct settings and 
to consult valuable information. Moreover, personal preferen-
ces can be memorized, thereby meeting the individual wishes 
of the drivers to the maximum extent possible.

Ergonomics
Within the design of the new dashboard, the comfort and er-
gonomics of the driver were paramount. Without loss of func-
tionality, additional space was created, thereby improving the 
driver’s boarding and egress; amongst others by integrating 
the shift lever into the dashboard.
The black shell on top of the dashboard prevents irritating re-
flections in the front windshield but is also removable thereby 
providing easy access to componentry.



Multifunctionele kleurendisplay
Een kleurendisplay geeft overzichtelijk en grafisch in één oog-
opslag de status van het voertuig weer. In combinatie met de 
multifunctionele draaiknop is het een gebruiksvriendelijke in-
terface tot alle mogelijke instellingen.
Via de video-ingang wordt het beeld van de achteruitrijcamera 
centraal getoond.

Bosch Profline 3
De nieuwe generatie van onboard multimedia met geïntegreer-
de Bluetooth, USB en audio connectie. Verbeterde kwaliteit 
door nieuwe hoogwaardige aansluitingen en extra vermogen 
voor betere geluidskwaliteit.

Schakelaars serie 4100
Nieuwe generatie van duurzame inbouwschakelaars in een 
modern en tijdloos design, met LED controlelampen voor het 
weergeven van de schakeltoestand.

Multifunctional colour display
A colour display provides the status of the vehicle in a glance, in 
a convenient and graphical way. In combination with the multi-
functional turning knob, this colour display provides for a user 
friendly interface which gives access to all possible settings.
Through the video input, the image from the outside reverse 
camera is projected.

Bosch Profline 3
The new generation of onboard multimedia with integrated 
Bluetooth, USB and audio connection. Improved quality by 
use of high grade connections and increased output for better 
sound quality.

Switches serie 4100
New generation of high grade built-in switches in a modern and 
ageless design, with LED control lamps, indicating switch-position.

dashboard



interieur design interior design

Gecombineerde afstandsbediening (optie)
Individueel ontgrendelen en vergrendelen van instapdeuren, 
centrale vergrendeling van de koffervallen (links en rechts 
gescheiden), in- en uitschakelen alarm.

Multifunction remote control (optional)
Individual opening and locking of entrance doors, central lock-
ing of the luggage bay doors (left and right separately), alarm 
on/off.

Automatisch instapverlichting.
Automatic entrance lighting.

Deurslot met dubbele drukknop voor bediening voor- en middendeur.
Door lock with dual push buttons to operate front and middle doors.

Bekerhouder.
Cup holders.

Handig geplaatste schakelaars aan de instapdeur. Centrale ver-
grendeling van de koffervallen, kofferverlichting, voetpadver-
lichting (optie), verlichting gidstablet.

Conveniently located switches at the entrance door. Central 
locking of the luggage bay doors, luggage compartment light-
ing, curbside lighting (optional), lighting of guide’s tablet.

Bediening microfoon geïntegreerd in armleuning chauffeursstoel.
Operation of microphone integrated in armrest of driver’s seat.

Vergroot zichtveld door herschikking en optimalisatie chauf-
feurspost bij TX Altano en TX Astromega.

Enlarged visibility through rearrangement and optimisation of 
driver’s area of TX Altano and TX Astromega.

Opbergvak en flessenhouder.
Storage area and bottle holder.

bestuurder driver



Gegroepeerde multimedia-aansluitingen:
•	USB	aansluiting;
•	VGA	aansluiting	(optie);
•	24	volt	stopcontact;
•	220	volt	stopcontact	(optie);
•	microfoon;
•	audio/video-schakelaar.

Grouped multimedia connections:
•	USB	connection;
•	VGA	connection	(optional);
•	24V	socket;
•	220V	socket	(optional);
•	microphone;
•	audio/video	switch.

Multimediascherm (optie):
CLM monitor of Funtoro multi-mediascherm.
Multimedia screen (option):
CLM monitor or Funtoro multimedia screen.

Geïntegreerde	koelkast	in	dashboard	(50	liter).
Refrigerator integrated in dashboard (50 liters).

Eigen opbergvak.
Private storage area.

Tablet en handgreep met geïntegreerde verlichting.
Tablet and grab handle with integrated lighting.

gids guide



interieur design interior design

Vergrote instapruimte.
Enlarged entrance area.

Interieurverlichting met LED-strips.
Interior lighting with LED strips.

Afgebeeld	stoeltype:	nieuwe	Grand	Luxe	TX.
Seat	shown:	new	Grand	Luxe	TX.



Nieuwe multisets:
•	 verlichte	tiptoetsen;
•	 nieuwe	generatie	 
 LED-verlichting;
•	 HQ	luidspreker;
•	 nachtverlichting	 
 via optic fiber.

New multisets:
•	 illuminated	touch	buttons;
•	 new	generation	 
 LED lighting;
•	 HQ	speaker;
•	 optic	fibre	night	lights.

Klimaatregeling
Het volledige TX gamma is uitgerust met een nieuwe “state 
of the art” klimaatregeling, zowel op gebied van verluchting, 
verwarming, airconditioning en sturing.
De nieuwe airconditioning met compacte AC 188 drop in unit, 
heeft een aanzienlijk verhoogde capaciteit (35 kW koeling/42 
kW verwarming)  met meer luchtdebiet, gecombineerd met 
een lagere geluidsproductie. Eenvoudige toegang tot filters en 
unit draagt op zijn beurt bij tot een beter en sneller onderhoud. 
De nieuwe 2-zone sturing met gescheiden watertemperatuur 
gestuurde vloerverwarming en aparte voelers, garanderen een 
gelijkmatige temperatuur in het interieur van het voertuig.
De grafische schermvoorstelling in combinatie met de multi-
functionele draaiknop zorgen op hun beurt voor een eenvou-
dige en intuïtieve bediening van de klimaatregeling. 

Climate control
The complete TX range comes with a “state of the art” climate 
control system, in terms of ventilation, heating, air condition-
ing and operation.
The new air conditioning with the compact AC188 drop in unit 
has a substantially increased capacity (35 kW cooling/42 kW 
heating) with more airflow, in combination with a lower noise 
level. Easy access to filters and unit results in a better and 
faster maintenance. The new dual zone control, with separate 
sensors, for front and rear, that drive the water temperature 
floor heating system, guarantees an even temperature in the 
vehicle’s interior.
The graphical colour display in combination with the multifunc-
tional turning knob provides for an easy and intuitive operation 
of the climate control.

passagiers passengers



alicron

Lage hoogte, groot comfort
De Alicron met een hoogte van 3,47 m bestaat in 3 lengtes, 
allen op 2 assen. De TX11 is met zijn 10,50 m lengte een voer-
tuig dat zich leent tot kleine reiswagen met maximale luxe, of in 
3-sterrenuitvoering ruim plaats biedt aan 37 reizigers. 
De TX15, 12,20 m lang is het handige werkpaard voor vele 
reizen. De TX16, 13,05 m lang, combineert nieuwe capaciteit en 
grotere bagageruimte.

Low in height, high in comfort
The Alicron, which is 3.47 m high, is available in 3 different 
lengths, all with 2 axles. 10.50 m long, the TX11 is a vehicle that 
is ideal as a small coach with the ultimate in luxury or in a 3-star 
version with plenty of room for 37 passengers. The TX15, 12.20 
m long, is the handy workhorse for lots of journeys.
The TX16, 13.05 m long, combines new capacity with a larger 
luggage compartment.



acron

Veelzijdige polyvalentie
De Acron heeft een hoogte van 3,60 m en biedt al heel wat 
bagageruimte. De constructie biedt toch nog de mogelijkheid 
tot direct contact tussen chauffeur, gids en reizigers.
De vier lengtes bieden een keuze aan meer capaciteit, of nog 
meer comfort.

Flexible versatility
The Acron is 3.60 m high and has plenty of space for luggage. 
Its construction still makes direct contact possible between the 
driver, the guide and the passengers.
With four different lengths the customer can choose for in-
creased capacity or even more comfort.



astron

Als het om bagage gaat
De Astron is een superhoge uitvoering van de Acron. In lengtes 
van 13,20 en 14,04 m. De kofferruimte is enorm en bedraagt 
maar liefst 18 m3 in een uitvoering met slaapcabine voor de 
chauffeur, en een ruim toilet.

When luggage matters
The Astron is an ultrahigh version of the Acron, and comes 
in lengths of 13.20 and 14.04 m. The luggage compartment is 
enormous, with 18 m3 in size, in a version with a sleeping com-
partment for the driver, and a spacious toilet.



astronef

Een reizend theater
De passagiers voelen zich als in een theater. De hellende vloer 
geeft een bijzondere reiservaring waarbij uitzicht, luxe en com-
fort	 de	 trefwoorden	 zijn.	 Grote	 bagageruimtes	 bieden	 plaats	
aan vele reiskoffers. Het grote aantal opties biedt vele moge-
lijkheden voor extra comfort, bijzondere entertainment en su-
per veiligheidsuitrusting.
Drie lengte-uitvoeringen breiden de keuze nog uit.

A travelling theatre
The coach gives a theatre feel to the travellers. The sloped sa-
loon floor gives a unique travel experience in respect of view, 
comfort and luxury. Plenty of travel bags can be stored in the 
huge underfloor hold. Many optional extras are possible to 
further enhance passenger comfort, exclusive entertainment 
features and additional safety provisions.
Offered in three different vehicle lengths.



altano

de TX Altano, met de A van Allure
De typebenaming van dit touringcarmodel, Altano, verwijst 
naar zijn meest kenmerkende eigenschap, namelijk de hoogte 
van de bagageruimte (altus: hoog). Deze drieasser is beschik-
baar in een uitvoering van 13,20 m, 14,04 m en 15 m lengte.
Als volwaardige schakel in het gamma heeft ook deze hoog-
dekker de typische TX-kenmerken: een stevige onderbouw, 
een solide, veilige constructie met een roll-over structuur, een 
ergonomisch dashboard met centraal geplaatst LCD-informa-
tiescherm, en een geïntegreerde klimaatregeling.
Dankzij bovenvermelde eigenschappen en een krachtbron die 
ruim voldoende vermogen oplevert, leent dit voertuig zich uit-
stekend voor comfortabele langeafstandsreizen.
De TDX20 en TDX21, met langere vooroverbouw, maken de Al-
tano zelfs bijzonder toegankelijk voor rolstoelen.

the TX Altano, with an A as in Attractive
The name of this type of coach, the Altano, refers to its most 
typical feature, namely the height of the luggage compartment 
(altus: high). This 3-axle coach is available in different lengths, 
13.20 m, 14.04 m and 15m.
As a worthy member of the range, this high-decker has the typi-
cal TX features: a robust understructure, a safe, solid construc-
tion with a roll-over structure, an ergonomic dashboard with a 
centrally positioned LCD information screen and integrated air 
conditioning.
Thanks to the aforementioned features and a powersource that 
provides more than sufficient horsepower, this vehicle is ideal 
for travelling long distances in comfort.
The TDX20 and TDX21, both with a longer front overhang, make 
the Altano very accessible for wheelchairs.



astromega

Comfort op hoog niveau
“Comfort op een hoog niveau” is niet zomaar een slogan. Het 
reizen in een Van Hool-car is van bij het begin vertoeven in een 
behaaglijke sfeer van vakantie en ontspanning.
Ook in de dubbeldekker vergemakkelijken ruim bemeten trap-
pen het instappen voor iedereen. De aandrijflijn is optimaal 
zodat de passagier rustig even kan wegsoezen of ongestoord 
kan genieten van audio- en video-installaties die ook in deze 
moderne touringcars niet ontbreken.
De dubbeldekker wordt aangeboden in de lengtes 13,14 m  
en 14,10 m.

Top class comfort
“Top class comfort” isn’t just a slogan. Travelling in a Van Hool 
coach means being in a comfortable, relaxed holiday atmo-
sphere right from the beginning.
In the double-decker too, wide steps make it easy for everyone 
to board. And the optimum construction of the driveline means 
that the passengers can have a quiet nap or enjoy the available 
entertainment on the audio and video installations as can be 
found on these modern coaches.
The double-decker is available in the lengths 13.14 m  
and 14.10 m.



Scania

Van Hool heeft een geprivilegieerd partnership gesloten met Scania voor de bouw van dub-
beldek- en bovendek coaches, evenals coaches met een hellende vloer. Dit laat Van Hool toe 
om haar unieke ervaring bij het bouwen van dit type coaches op een ruimer marktgebied aan te 
bieden, terwijl Scania haar klanten dit soort voertuigen nu kan aanbieden.
Met dit project wil Scania een sterkere geografische spreiding en een optimalisatie van haar 
gamma realiseren, dat gericht is op maatwerk en gepersonaliseerde voertuigen. Voor Van Hool 
betekent het ook dat voertuigen op een Scania chassis door het dealernet van Scania kunnen 
worden onderhouden.

Van Hool has signed a privileged partnership agreement with Scania for the construction of 
double- and upper-deck coaches, as well as coaches with a sloping floor. This gives Van Hool the 
possibility to market its experience in these types of vehicles on a larger scale, while Scania can 
offer its customers these types of vehicles.
With this project Scania wants to realize a stronger geographical spread and an optimization 
of the vehicle range, with focus on customized and personalized vehicles. For Van Hool it also 
means that vehicles on a Scania chassis can be maintained in the dealer network of Scania.



coach North America
De Amerikaanse markt met haar afwijkende reglementering 

vraagt bijzondere voertuigtypes. Na de standaard touringcars 

en intercity coaches, werd ook een dubbeldekker op maat van 

deze markt ontwikkeld en met succes gecommercialiseerd.

North America, with its specific and different regulations and 

market wishes, requires specific vehicle type adaptations. After 

the standard touring and commuter single decks, a “made-to-

market” double deck version was introduced and is now suc-

cessfully commercialised.



specials

Maatwerk
De ver doorgedreven eigen aanmaak van onderdelen en de vele vakmensen bieden heel wat 
mogelijkheden tot het leveren van echt maatwerk. Van VIP-bussen als rijdende salons met de 
modernste communicatiemiddelen, over verzorgingsbussen of mobilehomes voor sportlui en 
promotiewagens, tot regie- en captatiewagens, bijna alles is mogelijk.
Samen met de klant wordt elk vereist onderdeel besproken en optimaal geïntegreerd in de voer-
tuigen. Creativiteit is hierbij troef.

Made to measure
The advanced production of serial parts and the many craftsmen offer a variety of possibilities 
of genuine custom-made products. From VIP coaches with lounges and state-of-the-art com-
munication means to care service buses or motorhomes for sportsmen, from demonstration to 
broadcasting and satellite vehicles, almost everything is possible.
Together with the customer every part he requires, is being discussed and optimally integrated
in the vehicles. Creativity comes first.





gamma range

TX11 alicron

TX15 alicron

TX16 alicron

TX15 acron

TX16 acron

TX17 acron

TX18 acron

TX16 astron

TX17 astron

10 500 mm

12 200 mm

13 050 mm

12 200 mm

13 200 mm

14 040 mm

14 960 mm

13 200 mm

14 040 mm

3 470 mm

3 470 mm

3 470 mm

3 600 mm

3 600 mm

3 600 mm

3 600 mm

3 730 mm

3 730 mm

41 + 1 + 1

49 + 1 + 1

53 + 1 + 1

51 + 1 + 1

55 + 1 + 1

59 + 1 + 1

63 + 1 + 1

55 + 1 + 1

59 + 1 + 1



TX15 astronef

TX16 astronef

TX17 astronef

TX17 altano

TX18 altano

TX19 altano

TDX20 altano

TDX21 altano

TDX25 astromega

TDX27 astromega

12 300 mm

13 200 mm

14 040 mm

13 200 mm

14 040 mm

14 960 mm

13 560 mm

14 960 mm

13 145 mm

14 100 mm

3 730 mm

3 730 mm

3 730 mm

3 730 mm

3 730 mm

3 730 mm

3 730 mm

3 730 mm

4 000 mm

4 000 mm

49 + 1 + 1

55 + 1 + 1

59 + 1 + 1

59 + 1 + 1

63 + 1 + 1

67 + 1 + 1

63 + 3 + 2 + 1

67 + 3 + 2 + 1

59 + 22 + 1 + 1

63 + 26 + 1 + 1



BRT solution

openbaar vervoer public transport

Wie aan openbaar vervoer denkt, denkt aan Van Hool. In het uitgebreide gamma bussen vindt ie-

dere maatschapppij precies dat type dat ze nodig heeft: van midi tot dubbel geleed, met centraal 

of achteraan geplaatste motor, met diesel- of alternatieve aandrijving. Hun gemeenschappelijke 

kenmerken zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.

Whoever thinks of public transport, thinks of Van Hool. The wide range of buses offers each 

public transport company exactly that type of vehicle it is looking for: midi to double articulated, 

a midship or rear-mounted engine, diesel fuel or alternative drive systems. What these buses all 

have in common is their high quality, reliability and user-friendliness.



bedrijfsvoertuigen commercial vehicles

Van Hool’s commercial vehicle department manufactures a comprehensive range of transport 

means including semitrailers, road tankers, tank and bulk containers, swap tanks, swap bodies and 

container chassis in the most diverse executions and complying with the latest technologies.

De bedrijfswagenafdeling van Van Hool biedt een sterk gevarieerd gamma transportmiddelen aan 

waaronder verschillende soorten opleggers voor diverse goederen, tank- en bulkwagens, tank- en 

bulkcontainers, afzettanks, afzetkasten, containerchassis, kastenwagens, combinaties, maatwerk, 

enz... en dit in de meest verscheiden uitvoeringen en volgens de nieuwste technologieën.
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welkom in de wereld van Van Hool
elegantie in transport

welcome to the world of Van Hool
elegance in transport


