SPALINOWY ZESPÓL TRAKCYJNY

DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Proponowany Urzêdowi Marsza³kowskiemu Województwa
Zachodniopomorskiego przez PESA Bydgoszcz SA spalinowy zespó³
trakcyjny LINK jest odpowiedzi¹ na zapotrzebowanie i oczekiwania
Samorz¹du oraz PrzewoŸnika. Wysoki poziom bezpieczeñstwa,
nowoczesne systemy informacyjne i homologacja na terenie Niemiec
pozwol¹ zamawiaj¹cym pojazd realizowaæ us³ugi na szeroko
zakrojon¹ skalê - tak¿e na terenie Niemiec. Nowoczesne,
dwucz³onowe, jednoprzestrzenne pojazdy LINKI przystosowane s¹
do obs³ugi pasa¿erów z ograniczeniami ruchowymi, do przewozu
rowerów i du¿ego baga¿u. Zapewniaj¹ komfort i bezpieczeñstwo
dziêki opatentowanej konstrukcji absorberów energii na wypadek
zderzeñ. Zastosowane w pojeŸdzie rozwi¹zania - dostêp do Internetu
bezprzewodowego (WiFi) oraz gniazdka do pod³¹czenia np. laptopa
pozwalaj¹ bawiæ siê i pracowaæ podczas podró¿y. LINK jest
klimatyzowany zarówno w przestrzeni pasa¿erskiej jak i w kabinach
maszynistów, a tak¿e przyjazny œrodowisku. Nowoczesne i
oszczêdne silniki IIIb spe³niaj¹ najbardziej wyœrubowane europejskie
normy emisji spalin. Dwie kabiny maszynisty umo¿liwiaj¹ jazdê w obu
kierunkach z jednoosobow¹ obs³ug¹. System monitoringu pozwala
na obserwacjê (wraz z automatyczn¹ rejestracj¹ obrazu) strefy drzwi
wejœciowych oraz wnêtrza.
Charakterystyka pojazdów:
- ekologiczne silniki spalinowe IIIB
- jednoprzestrzenne wnêtrze z du¿ymi powierzchniami okien
- klimatyzowany przedzia³ pasa¿erski i kabiny maszynisty
- pojazd dostêpny dla pasa¿erów niepe³nosprawnych na
wózkach inwalidzkich zgodnie z TSI PRM
- WC w systemie zamkniêtym dostêpny dla pasa¿erów
niepe³nosprawnych na wózkach inwalidzkich zgodnie z
TSI PRM
- monitoring wnêtrza pojazdu i stref wejœciowych
- wielofunkcyjna przestrzeñ przy jednym z wejœæ
- nowoczesny system informacji pasa¿erskiej
- trakcja wielokrotna do 3 pojazdów
- zintegrowany system kontroli i diagnostyki pojazdu
- ergonomiczny pulpit maszynisty
- dostêp do bezprzewodowego Internetu WiFi
- system zliczania pasa¿erów
- mo¿liwoœæ poruszania siê po torach niemieckich

Podstawowe dane techniczne wg wymogów SIWZ
Szerokoœæ toru
D³ugoœæ ca³kowita
Szerokoœæ
Wysokoœæ
Wysokoœæ pod³ogi ponad g³ówk¹ szyny
w przestrzeni drzwi wejœciowych
Iloœæ miejsc siedz¹cych sta³ych
Ca³kowita liczba pasa¿erów
Prêdkoœæ eksploatacyjna
Uk³ad osi
Wytrzyma³oœæ konstrukcji

1435 mm
43 730 mm
2880 mm
4280 mm
600 mm
100 + 21 uchylnych
240 (4 os./m² )
120 km/h
B'2'B’
kategoria P-II zgodnie z EN 12663 oraz
Wytrzyma³oœæ zderzeniowa C-1 wg EN 15227

Napêd
2 x PowerPack 390kW, IIIB
Minimalny promieñ ³uku (przystosowanie do
promieni ³uków na terenie lokomotywowni) 100 m
2
Iloœæ miejsc dla osób poruszaj¹cych siê
na wózkach inwalidzkich
Klimatyzacja
niezale¿na w kabinie maszynisty oraz
w przestrzeni pasa¿erskiej
Przyspieszenie rozruchu przy

0,45 m/s

nominalnym obci¹¿eniu (0-50km/h)

Przyk³adowa wizualizacja wnêtrza pojazdu LINK

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA
85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 11
POLSKA - POLAND
tel. (+48)52 33 91 100, (+48)52 33 91 104
fax (+48)52 3391 114
e-mail: pesa@pesa.pl; marketing@pesa.pl
www.pesa.pl

