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Pociągi e320 dla przewoźnika Eurostar
Pociągi dużych prędkości e320, zbudowane na platformie Velaro 
i będące pochodną serii 407 kolei DB, to kolejna seria pojazdów 
dedykowanych do obsługi ruchu pasażerskiego pomiędzy Londy-
nem oraz Paryżem i Brukselą przez Eurotunel, z Antwerpią, Rot-
terdamem i Amsterdamem, a także – w zamierzeniach – z Niem-
cami (np. Kolonia, ew. Frankfurt).

Seria e320 została oznaczona w nomenklaturze kolei brytyj-
skich jako 374, a dokładnie 93 70 3740 NNN-N GB-EIL: 93 – 
ezt, 70 – Wielka Brytania, 374 – oznaczenie serii, NN(1)NN(2) 
– numer jednostki (NN(1)) oraz numer wagonu (NN(2)), GB-EIL 
– Wielka Brytania, Eurostar International Limited. Nie zostało 
określone, czy nowe pociągi będą osiągały niemiecką Kolonię 
(w. Frankfurt) – obecnie dostarczony tabor nie jest przystosowa-
ny do poruszania się po liniach zelektryfikowanych napięciem 
15 kV i 16,7 Hz. Podobnie jak seria 373, zbudowana na platfor-
mie TGV i eksploatowana od 1993 r. pomiędzy Londynem oraz 
Paryżem i Brukselą, seria 374 jest zestawiona z 2 półpociągów: 
podczas potencjalnej awarii w Eurotunelu przeprowadza się pa-
sażerów do sprawnej części pociągu, po czym oba półpociągi są 
(łatwo) rozłączane, a następnie sprawna część składu odjeżdża. 
Podstawową różnicą pomiędzy serią 373 i 374 jest zastosowa-
nie w tej ostatniej napędu rozproszonego; serię 374 wyróżnia  
także brak wózków Jacobsa. Ten ostatni czynnik powoduje 
zwiększenie masy pociągu (dodatkowych wózków w pociągu 
jest 14), a w konsekwencji – większy pobór mocy (odpowiednio 
16 000 kW zamiast 12 200 kW). Pociąg jest przystosowany do 

poruszania się po liniach zelektryfikowanych napięciem 25 kV 
i 50 Hz, 3 kV DC i 1,5 kV DC; obecnie dostarczone pociągi tej 
serii są 3-systemowe, ale nie jest wykluczone, że zamówienie 
zostanie zmodyfikowane i kolejne pociągi zostaną zbudowane 
jako 4-systemowe (dodatkowo 15 kV i 16,7 Hz). Producent se-
rii 374 – koncern Siemens – przewidział możliwość montażu 
dodatkowych pantografów na dachu oraz zainstalowanie zmo-
dyfikowanego transformatora i systemu bezpieczeństwa LZB. 
Seria 374 może zabrać jednorazowo do 894 osób na miejscach 
siedzących i poruszać się z prędkością maksymalną 320 km/h. 

Kontrakt na dostawę 10 pociągów o wartości 700 mln euro 
podpisano na początku października 2010 r. (zakup taboru 
zostanie sfinansowany z kredytu bankowego). Kwota ta także 
obejmuje przebudowę obecnej lokomotywowni w Londynie, 
Temple Mills, obecnie serwisującej pociągi TGV Eurostar/TMST, 
należące do brytyjskiej filii przewoźnika Eurostar (14 jedno-
stek, nr 30NN). W przetargu na nowe pociągi, oprócz Siemen-
sa, uczestniczył także francuski Alstom, z pociągiem AGV, a po 
wyborze przez komisję przetargową oferty Siemensa zaskarżył 
decyzję do brytyjskiego sądu (odrzucone w lipcu 2011 r.) i Ko-
misji Europejskiej. Natomiast komisja przetargowa przedstawiła 
w uzasadnieniu, iż oferta Siemensa została oceniona na 98 pkt 
na 100 pkt możliwych, zaś oferta Alstoma na punktów 74. Osta-
tecznie, po uzyskaniu dużego zamówienia od SNCF na pociągi 
EuroDuplex, Alstom zdecydował się w kwietniu 2012 r. wycofać 
pozew sądowy.

W marcu 2011 r. seria 374 otrzymała certyfikat bezpieczeń-
stwa od Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA), a czerwcu 2011 r. 
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– kolejny certyfikat od brytyjsko-francuskiej komisji międzyrzą-
dowej (IGC, Intergovernmental Commission), odpowiadają-
cej za bezpieczeństwo ruchu w Eurotunelu. Opóźnienie w do-
puszczeniu serii 374 do ruchu wynikło m.in. z zastrzeżeń EBA 
(niemiecki urząd transport kolejowego), który z około rocznym 
opóźnieniem – niż pierwotnie producent zakładał – zdecydował 
się wydać świadectwo dopuszczenia serii 407 do poruszania się 
w trakcji podwójnej po sieci DB.

Pierwszy wagon silnikowy pociągu serii 374 zbudowano we 
wrześniu 2012 r., po czym został wysłany do wykonania prób 

techniczno-ruchowych na torze doświadczalnym Siemensa 
w Wegberg-Wildenrath w Niemczech (ośrodek ten jest także 
wykorzystywany przez innych producentów, np. Alstom czy Bom-
bardier). Próby całego pociągu (16-wagonowego) rozpoczęły się 
w marcu 2013 r., a w grudniu 2013 r. – na sieci RFF/SNCF we 
Francji. Jeden z pociągów tej serii w połowie 2014 r. znajdował 
się na terenie lokomotywowni SNCF w pobliżu Tourcoing/Lille. 
Równolegle ustalono, iż pomiędzy Londynem i Amsterdamem 
będą kursować 2 pary pociągów, począwszy od grudnia 2016 r., 
z dodatkowym postojem (oprócz Brukseli) w Antwerpii, Rotter-
damie i stacji przy lotnisku Schiphol. Kursowanie serii 373 do 
Amsterdamu nie jest możliwe – wymagałoby to montażu 2 sys-
temów bezpieczeństwa – ERTMS i ATB, stosowanych na linii 
HS Zuid i sieci NS, oraz wykonania prób, co w przypadku linii 
HS Zuid i dotychczasowych problemów z poprawnym funkcjono-
waniem ERTMS tamże nie wydaje się celowe.

W połowie listopada 2014 r. władze przewoźnika Eurostar ogło-
siły, iż zamówienie na pociągi serii 347 zostało rozszerzone o ko-
lejne 7 jednostek. Do połowy grudnia 2014 r. producent dostar-
czył sumarycznie 7 kompletnych pociągów serii 374. Przewoźnik 
planuje odebrać pierwsze 5 pociągów do grudnia 2015 r., a kolej-
ne 5 – do maja 2016 r. Odbiór całości powinien zakończyć się do 
grudnia 2016 r. Seria 374 wzmocni obsługę obecnie eksploatowa-
nej serii 373 pomiędzy Londynem, Paryżem i Brukselą, początko-
wo w liczbie 3 pociągów (2 będą stanowiły początkowo rezerwę), 
a później także w relacjach Londyn–Lyon czy Londyn–Marsylia. 
Pod koniec czerwca 2013 r. jednostka 4001+4002 została wy-
słana do Belgii w celu wykonania prób na sieci SNCB; ostatecznie 
wykonano je na odcinku Gare d’Ath – Gare de Silly w lipcu 2013 r. 
Pod koniec stycznia 2014 r. jednostka 4007+4008 została prze-
transportowana do Wielkiej Brytanii przez Eurotunel (pociąg był 
ciągnięty przez lokomotywy serii 0001) i High Speed 1 do loko-
motywowni Temple Mills w Londynie. Próby serii 374, w tym na 
linii HS1 w Wlk. Brytanii, wykonywano w 2014 r., a w listopadzie 
2014 r. osiągnięto prędkość 230 km/h. Na początku 2015 r. 
było zbudowanych sumarycznie 13 półpociągów o numeracji 
4001+4002 (jednostka w fazie prób) oraz 4003–4013 (gotowe 
do odbioru), a kolejnych 21 półpociągów było w fazie produkcji 
(numeracja 4014–4034). Początek regularnej eksploatacji se-
rii 374 jest planowany na koniec 2015 r.

Równocześnie seria 373 została poddana modernizacji wg 
projektu włoskiej agencji Pininfarina. Modernizacja zostanie 
wykonana w zakładach SNCF Hellemmes, a pierwsze zmoderni-
zowane pociągi zostaną przekazane przewoźnikowi w czwartym 
kwartale 2015 r. 

Tab. 1. Dane techniczne pociągów serii 374
Liczba  
zamówionych pociągów 10+7

Producent Siemens 
Lata budowy 2011–2015 

Układ osi 2 × 
(Bo’Bo’+2’2’+Bo’Bo’+2’2’+2’2’+Bo’Bo’+2’2’+Bo’Bo’)

Długość całkowita [mm] 398 920
Baza wagonu [mm] 17 375
Baza wózka [mm] 2 000
Prędkość maksymalna 
[km/h] 320

Moc ciągła [kW] 16 000
Napięcie zasilania 25 kV 50 Hz, 1,5 kV DC, 3 kV DC
Liczba pantografów 8
Liczba silników 
trakcyjnych 32

Hamulce elektrodynamiczny, na prądy wirowe, tarczowy  
(pneumatyczny), sprężynowy (postojowy)

Systemy bezpieczeństwa 
ruchu ETCS, KVB, TVM, RPS, TBL, Memor, ATB

Sprzęg Scharfenberga
Liczba miejsc siedzących 896
wagony 1, 16 1 kl., 40 miejsc
wagony 2, 15 1 kl., 36 miejsc, 2 WC

wagony 3, 14
1 kl., 33 miejsca, dodatkowo 2 miejsca dla niepełno-
sprawnych i osób towarzyszących, 2 przedziały VIP, 
WC dla niepełnosprawnych

wagony 4, 5, 6, 7, 10, 11, 
12, 13 2 kl., 76 miejsc, 2 WC

wagony 8, 9 2 kl., 32 miejsca, bar/bufet, 2 WC
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