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Harry Hondius

Od uruchomienia pierwszej na œwiecie sieci tramwa-
ju dwusystemowego w Karlsruhe minê³o nieca³e 10
lat. W tym czasie powsta³y kolejne projekty takich
rozwi¹zañ. Jednym z najciekawszych jest projekt  dla
niemieckiego miasta Kassel. Publikujemy opis tego
systemu, autorstwa znanego eksperta w transporcie
miejskim – Harrego Hondiusa.

Miasto Kassel (195 tys. mieszkañców) ma, podobnie jak
Karlsruhe, takie po³o¿enie, ¿e spe³nia rolê „rozga³êŸnika”
w sieci kolejowej. Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne Kassel
(KVG AG), wraz z po³¹czeniem w 1994 r. sieci tramwajo-
wej z kolej¹ Baunatal, a¿ do Großenritte, zapocz¹tkowa³o
prace nad utworzeniem tzw. modelu kasselskiego. Poza tym
w eksploatacji przedsiêbiorstwa KVG jest tak¿e linia kolejo-
wa obs³ugiwana przez niskopod³ogowe tramwaje o szero-
koœci 2,3 m. Po linii tej kursuj¹ tak¿e poci¹gi towarowe ko-
lei Kassel-Naumburger Eisenbahn AG (KNE), filii kolei
Hessische Landesbahn oraz muzealny poci¹g „Kurier hesseñ-
ski”. Na przystankach i stacjach tej linii znajduj¹ siê perony
o wysokoœci 200 mm.

Nastêpnym krokiem podjêtym przez KVG by³o przejêcie
inicjatywy w celu ponownego wykorzystania dla transportu
publicznego trasy kolei Waldkappele Bahn na odcinku Kas-
sel Lindenberg – Hessisch Lichtenau, jako „Lossetalbahn”
(„Kolej Lossetal”). Na tej 24-kilometrowej trasie komunika-
cja pasa¿erska zawieszona zosta³a w 1986 r., choæ pewne
fragmenty tej trasy u¿ywane by³y w dalszym ci¹gu przez
poci¹gi towarowe. W 1998 r. za³o¿ona zosta³a wspólnie
przez KVG i KNE Regionalbahn Kassel GmbH (Regionalna
Kolej Kassel), która u¿ytkuje Baunatal i Lossebahn. Na po-
cz¹tku uruchomiona zosta³a linia tramwajowa (SL)4 z Kas-
sel Lindenberg do Kaufungen Papierfabrik, która w 2001 r.
zosta³a przed³u¿ona do Helsa. Oczekuje siê, ¿e w 2003 r.
do eksploatacji wejdzie ostatni odcinek tej trasy, tj. po³¹cze-
nie Helsa – Hessisch Lichtenau. Aby stworzyæ dogodniejsze
po³¹czenie z ostatnim z wymienionych miast, trasa powin-
na zostaæ wyd³u¿ona jeszcze o dalsze 1,5 km, ale ju¿ jako

linia tramwajowa. W Kaufungen Papierfabrik i Helsa zlokali-
zowane s¹ pêtle koñcowe. Pêtla koñcowa bêdzie równie¿
w Hessisch Lichtenau. Dla okreœlonych jazd, np. do dworca
Oberkaufungen, przewidziane zosta³y pojazdy dwukierunko-
we. Inwestycja opiewa na oko³o 50 mln euro. Projekt opra-
cowany zosta³ przez KW-Bau- und Verkehrsconsulting Kas-
sel GmbH (KVC), firmê filialn¹ Kasseler Verkehrs- und
Versorgungs-GmbH.

G³ównym za³o¿eniem projektu by³o wykorzystywanie
linii kolejowych zarówno przez tramwaje, jak i poci¹gi towa-
rowe. RBK (Regionalna Kolej Hesji) zakupi³a tory Lossetal-
bahn od kolei niemieckiej DB AG. Na odcinkach, po których
w dalszym ci¹gu jeŸdziæ bêd¹ poci¹gi towarowe, obowi¹zy-
waæ bêd¹ przepisy EBO (przepisy budowy i eksploatacji
kolei), na odcinkach wy³¹cznie tramwajowych – przepisy
BOStrab (zarz¹dzenie o budowie i eksploatacji tramwajów).

System tramwaju regionalnego Regiotram
Od maja 1995 r. funkcjonuje przedsiêbiorstwo Nordhessi-
schen VerkehrsVerbund – NVV (Zwi¹zek Komunikacyjny Pó³-
nocnej Hesji), w gestii którego jest obszar komunikacyjny
o powierzchni 7113 km2, zamieszkiwany przez 1 mln miesz-
kañców, przy czym 300 tys. z nich zamieszkuje na obszarze
podlegaj¹cym Przedsiêbiorstwu Komunikacyjnemu Kassel
(KVG). W 1997 r. przewiezionych zosta³o 73 mln pasa¿erów,
w tym udzia³ KVG wyniós³ 36,7 mln (39,4 mln w 2000 r.).
Nordhessischen VerkehrsVerbund, stawiaj¹c na moderniza-
cjê i reaktywowanie publicznego transportu pasa¿erskiego,
zleci³o KVC i TTK (Karlsruhe) wykonanie planu komunikacji
regionalnej „Szyna 21”, przy uwzglêdnieniu stanowiska DB
AG, KVG, KNE oraz ministerstwa komunikacji i dróg rz¹du
krajowego Hesji. W rezultacie przed³o¿ona zosta³a koncep-
cja „Regio Tram Kassel” („Regionalny Tramwaj Kassel”), jako
modu³ planu „Szyna 21” [2], przy czym punktem wyjœcia
by³o za³o¿enie, ¿e bêdzie mo¿liwoœæ inwestowania 25 mln
euro rocznie w przeci¹gu dziesiêciu lat. W zakresie eksplo-
atacji linii „czysto” tramwajowych nale¿a³oby przed³u¿yæ li-
niê SL5 (Baunatalbahn) z Großenritte do Hoof, liniê SL3 do
Ihringshausen, a liniê SL8 do Sanderhausen. Podobnie, jak
w Karlsruhe, równie¿ i w Kassel stosunkowo s³abo obci¹-
¿one linie kolejowe powinny zostaæ poprowadzone przez cen-
trum miasta, ³¹cz¹c centrum miasta z odleg³ymi przedmie-
œciami. W planie pó³noc-po³udnie (rys. 1) ujête zosta³y
nastêpuj¹ce trasy.

RT1: z Hessisch Lichtenau Stadt do Kassel, Am Stern, a
nastêpnie do Dworca G³ównego, a stamt¹d poprzez Obervel-
lmar do Wolfhagen. Trasa Obervellmar-Wolfhagen nie jest
zelektryfikowana.

RT2: Lohfelden-Lindenberg (trasa nowo budowana) – Am
Stern – Dworzec G³ówny – Harleshausen do Vellmar West
(przez odga³êzienie, które nale¿y zbudowaæ) – Obervellmar-
Warburg. Trasa Warburg – Dworzec G³ówny w Kassel jest
ju¿ zelektryfikowana napiêciem 15 kV 16,7 Hz. Od 10 czerw-
ca 2001 r. na trasie pomiêdzy Kassel Dworzec G³ówny
a Warburgiem jeŸdzi ju¿ szeœæ dwusystemowych wagonów
z Saarbrücken, w³¹czonych do systemu Regiotram. Wago-
ny te zosta³y wypo¿yczone do koñca 2003 r. Miêdzy Ober-

Regiotram
– pojazd
dla Kassel
i regionu
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Rys. 1. Plan sieci kolejowej, Regiotram i sieci tramwajowej w regionie Nordhessen – stan obecny i planowany, bez zaplanowanego
w miêdzyczasie przed³u¿enia linii tramwajowej z Holländische Straße do Vellmar-Nord

vellmar a Dworcem G³ównym powinny zostaæ wybudowa-
ne cztery nowe przystanki. Koszt ich budowy wyniesie
3,9 mln euro.

RT3: Meslungen – Wilhelmshöhe – Dworzec G³ówny –
Am Stern – Holländischer Platz.

Jest równie¿ pomys³ na miêdzyregionaln¹ liniê R1, któ-
ra prowadzi³aby lini¹ kolejow¹ od Hessisch Lichtenau Stadt,
przez Niederzwehren i Kassel-Wilhelmshöhe do Kassel Dwo-
rzec G³ówny.

Dziêki poprawie po³¹czenia centrum miasta Kassel z oko-
lic¹ oczekuje siê, ¿e nast¹pi znaczny wzrost zainteresowa-



4242424242

10 / 2002

nia pasa¿ersk¹ komunikacj¹ publiczn¹. Wzrost ten powinien
wynieœæ: na trasie Kassel – Hessisch Lichtenau o 1800 kur-
sów, tj. do 4201 kursów na dzieñ, na trasie Kassel – War-
burg o 4116, do 9211, a na trasie Kassel – Melsungen
o 4310 jazd, do 13 703 kursów na dzieñ. Aby dostaæ siê
z Stern do Dworca G³ównego s¹ trzy warianty: przez König-
splatz, Wolfschlucht lub Kölnische Straße [2]. Wszystkie wy-
chodz¹ na ulicê Kurfürstenstraße. Aby st¹d osi¹gn¹æ tory
Dworca G³ównego, rozwa¿anych jest szeœæ wariantów, któ-
rych koszty inwestycyjne wahaj¹ siê w granicach od 1,6 mln
do 15,6 mln euro. Na prze³omie kwietnia i maja 2002 r. musi
zostaæ podjêta ostateczna decyzja, poniewa¿ od 2005 r. do
Kassel wjad¹ ju¿ pierwsze pojazdy systemu Regiotrams.

Tramwaj regionalny (Regiotram)
W grudniu 2001 r. przedsiêbiorstwo RBK (Regionalna Kolej
Kassel) zamówi³o w Alstom LHB ³acznie 28 pojazdów Re-
giotram – 18 pojazdów dwusystemowych 15 kV 16,7 Hz/
/600 V (750 V) DC i 10 pojazdów z napêdem dieslowskim,
które jednak¿e mog¹ równie¿ jeŸdziæ zasilane z przewodu
600 V DC (750 V DC). W sumie wartoœæ zamówienia wy-

nios³a prawie 72 mln euro. Pierwsze osiem dwusystemo-
wych pojazdów dostarczonych zostanie w koñcu 2003 r. i na
pocz¹tku 2004 r. Dostawa nastêpnych pojazdów nastêpo-
waæ bêdzie sukcesywnie w 2005 r. Konkurentami dla Alsto-
ma byli: Siemens z Avanto oraz Bombardier, który oferowa³
ró¿ne warianty. Zlecenie zawiera miêdzy innymi cztery wa-
runki:
1) pierwsze dostarczone zostan¹ pojazdy dwusystemowe;
2) kolejka miejska o œredniej wysokoœci pod³ogi z napêdem

dieslowsko-elektrycznym;
3) dwusystemowa kolejka miejska o œrednim poziomem

pod³ogi, która bêdzie jeŸdzi³a w jednej sieci razem z tram-
wajem o œredniej wysokoœci pod³ogi i szerokoœci 2,4 m;

4) czêœæ przechodnia miêdzy drzwiami o œredniej wysoko-
œci pod³ogi na poziomie 420 mm; wejœcia na wysokoœci
350 mm.
Projekt ten, pierwszy wykonywany pod nadzorem EBA

(Federalny Urz¹d Kolejnictwa), chocia¿ zawiera jeszcze bar-
dzo du¿o nierozwi¹zanych problemów, to cieszy siê on jed-
nak¿e ju¿ dzisiaj tak ogromnym zainteresowaniem, ¿e chce-
my poinformowaæ naszych Czytelników o niektórych jego
szczegó³ach. Wiele spraw nie jest jeszcze ostatecznie za-
akceptowanych, w zwi¹zku z czym dane techniczne mog¹
byæ traktowane jako pewne wskaŸniki, a nie autoryzowane
wartoœci.

Pojazdy, których konstrukcja jest zgodna z przepisami
BOStrab, powinny z zasady mieæ proste œciany [3], a¿ do
poziomu niskiej pod³ogi. W pojazdach, które je¿d¿¹ po to-
rach kolejowych, gdzie obowi¹zuje standard EBO i/lub pro-
file UIC, mo¿liwa jest do wykorzystania pe³na szerokoœæ
wagonu w obszarze wysokiej pod³ogi, ale schodz¹c coraz
ni¿ej utrwalamy tendencjê do obni¿onej zabudowy wagonu.
Przyczyn¹ tego jest z pewnoœci¹ zapotrzebowanie na miej-
sce dla drzwi obrotowo-przesuwnych oraz uchylnych stopni
s³u¿¹cych do wsiadania. Te ostatnie staj¹ siê konieczne, aby
pasa¿er móg³ pokonaæ dystans miêdzy pojazdem a peronem
przystanku. Pewn¹ rolê odgrywaj¹ równie¿ argumenty histo-
ryczne.Rys. 2. Regio Citadis dla Kassel robi du¿e wra¿enie

Rys. 3. Regio Citadis – czêœæ wysokopod³ogowa z wnêkami kó³ Rys. 4. Regio Ciradis – platforma do wsiadania
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Rys. 5. U góry: Regiotram Kassel, wagon 2-systemowy; na dachu, od lewej do prawej, zamontowane s¹: czêœæ 1 wagonu: urz¹dzenie klimatyczne kabi-
ny motorniczego, opornik hamowania, dwa przekszta³tniki pr¹dowe, akumulator, urz¹dzenie klimatyczne przedzia³u dla pasa¿erów; czêœæ 2 wago-
nu: urz¹dzenie klimatyczne przedzia³u dla pasa¿erów, 3 przetwornice napiêcia pok³adowego, transformator, odbierak pr¹du, od³¹cznik; czêœæ 3
wagonu: urz¹dzenie klimatyczne, akumulator, 2 × przekszta³tnik pr¹dowy, opornik hamowania i urz¹dzenie klimatyczne kabiny motorniczego. Po-
œrodku: spalinowo-elektryczny Regiotram Kassel: czêœæ 1 wagonu: urz¹dzenie klimatyczne kabiny motorniczego, opornik hamowania, 2 × prze-
kszta³tnik pr¹du, zasilacz sieciowy, urz¹dzenie klimatyczne przedzia³u dla pasa¿erów; czêœæ 2 wagonu: urz¹dzenie klimatyczne, 3 × przetwornica
napiêcia, akumulator, odbierak pr¹du, od³¹cznik; czêœæ 3 wagonu: urz¹dzenie klimatyczne, zasilacz sieciowy, 2 × przekszta³tnik pr¹dowy, opornik
hamowania, urz¹dzenie klimatyczne. Na dole: projekt Regio Citadis wersja na 750 V DC, pojazd jednokierunkowy.

36 wysokopod³ogowych wagonów kolejki miejskiej
przedsiêbiorstwa komunikacyjnego w Karlsruhe (AVG/VBK)
typu GT8-100C/2S, pochodz¹ce z konsorcjum ABB/Siemens/
/Duewag, maj¹ szerokoœæ na poziomie pod³ogi (1000 mm
nad powierzchni¹ toczn¹ szyny) równ¹ 2,65 m. Przy naj-
ni¿szym, sta³ym stopniu na wysokoœci 580 mm szerokoœæ
wagonu wynosi jeszcze 2534 mm. Stopieñ uchylny, znajdu-
j¹cy na wysokoœci 372 mm, umiejscowiony jest pod pojaz-
dem. Przy wysokoœci peronu równej 380 mm stwarza to
idealne warunki do wsiadania. Przy peronach o wysokoœci
550 mm zejœcie na stopieñ o wysokoœci 372 mm jest jesz-

cze z powodzeniem do pokonania. Przy peronach o wyso-
koœci 760 mm konieczne jest przejœcie do góry/w dó³ na sto-
pieñ na wysokoœci 550 mm.

W 63 wagonach GT8-100D/2S pochodz¹cych z konsor-
cjum o tym samym sk³adzie – obecnie pod nazw¹ Bombar-
dier/Siemens – pod³oga w obszarze wsiadania znajduje siê
na wysokoœci 580 mm, a szerokoœæ wagonu w tym obsza-
rze wynosi jeszcze 2564 mm. Uchylny ruch stopnia wejœcio-
wego ma trzy pozycje: ca³kowicie odchylona, na wysokoœci
370 mm i na wysokoœci 570 mm – w ten sposób pojazd
dopasowany jest do ka¿dej wysokoœci peronu.
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Szerokoœæ ta zachowana jest równie¿ w obszarze pod³ogi na
wysokoœci 420 mm i 650 mm.

Regio Citadis jest konstrukcj¹ Alstom Transport. G³ów-
ne prace odbywaj¹ siê w Saltzgitter, przy wspó³pracy z Light
Rail Center w Aytré. Alstom Transport ma nadziejê, ¿e pro-
jekt Regio Citadis przyniesie sukces na rynkach ca³ego œwiata.

Jest to pojazd o budowie modu³owej, zbudowany ze
stali nierdzewnej, przycinany w ca³oœci za pomoc¹ lasera
i spawany punktowo. Modu³y oferuj¹ ró¿ne mo¿liwoœci wsia-
dania i rozmieszczenia drzwi oraz ró¿ne rozwi¹zania czo³a
pojazdu. Pojazd mo¿e mieæ czo³o typy LNT, spe³niaj¹ce wy-
magania dla wagonów silnikowych poruszaj¹cych siê w ru-
chu regionalnym, jak równie¿ przepisy EBO, dotycz¹ce po-
jazdów poruszaj¹cych siê po kolejowych trasach komunikacji
publicznej. Innym wykonaniem czo³a jest czo³o z tworzywa
sztucznego, wzmocnionego (zbrojonego) w³óknem szklanym
na szkielecie stalowym. Pojazd mo¿e te¿ byæ wyposa¿ony
w czo³o odporne na zgniecenie, mog¹ce przejmowaæ
wiêksz¹ energiê zderzenia. Warianty pojazdów dla Kassel
zaprojektowane zosta³y na obci¹¿alnoœæ wzd³u¿n¹ równ¹
600 kN i wyposa¿one bêd¹ w g³owice typu LNT. Gdyby po-
jawi³y siê inne uwarunkowania, nale¿y liczyæ siê z tym, ¿e
wytrzyma³oœæ wzd³u¿na powinna wynosiæ 800 kN. Modele
pojazdu Regio Citadis przedstawiono na rysunku 5. S¹ cztery
modele tego pojazdu:

37-metrowy, dwusystemowy wagon oraz wagon spalino-
wo-elektryczny dla Kassel;
37-metrowy wagon z piêcioma drzwiami, w wersji jed-
nokierunkowej lub dwukierunkowej, przewidziany na na-
piêcie 750 V DC, który mo¿e byæ równie¿ budowany jako
dwusystemowy lub spalinowo-elektryczny (wszystkie po-
jazdy wózkowe);
planowany jest równie¿ pojazd o d³ugoœci 29 m, jako
tramwaj.

Wagon œrodkowy spoczywa na przegubach kulowych
wagonów koñcowych. U góry znajduje siê wspornik bocz-
ny, a dla przeciwdzia³ania przegiêciom i wê¿ykowaniu prze-
widziane zosta³y dwa t³umiki wzd³u¿ne. Wagony s¹ klima-
tyzowane, maj¹ zespolone okna z podwójn¹ szyb¹ oraz
podwójne mieszki elastyczne w miejscach przegubowych.

Transformator znajduje siê na dachu wagonu œrodkowe-
go, pozosta³a czêœæ wyposa¿enia elektrycznego zamontowa-
na jest na dachach wagonów skrajnych, jak to przedstawio-
no na rysunkach 5 i 6. Transformator zapo¿yczony zosta³
z projektu NINA [6], falowniki i silniki z projektu pojazdu
Citadis 302B dla Rotterdamu, przy czym w tym przypadku
ka¿demu silnikowi przyporz¹dkowany zosta³ jego w³asny fa-
lownik. Zainstalowane s¹ trzy przetwornice pok³adowe, z któ-
rych jedna s³u¿y wy³¹cznie do zasilania urz¹dzenia klimatycz-
nego. W wykonaniach z napêdem spalinowo-elektrycznym
przy wyborze silników i ich rozmieszczeniu siêgniêto do do-
œwiadczeñ z projektem Lirex. Dwa 300-litrowe zbiorniki na
paliwo ulokowane zosta³y w wagonach skrajnych, pod miej-
scami do stania i opuszczanymi miejscami do siedzenia.

Wózki zaprojektowano podobnie, jak wózki kolejowe,
maj¹ uresorowanie pierwotne, sk³adaj¹ce siê ze sprê¿yn
œrubowych oraz tulei ³o¿yskowych zamocowanych przegubo-

Rys. 6. Regio Citadis, przekrój poprzeczny; szerokoœæ na wysokoœci pod³o-
gi – 2400 mm, a na wysokoœci siedzeñ – 2650 mm

Po zamkniêciu przez Siemens zak³adów w Düsseldorfie,
pud³a dla 22 bêd¹cych obecnie w budowie wagonów wy-
konane zostan¹ w Grazu. Monta¿ odbywaæ siê bêdzie w Uer-
dingen. Obecnie stalowe pud³a do wagonów GT6/8-70D/N
kolejki miejskiej dla VBK Kassel oraz wagonów DT 10.3 dla
SSB-Stuttgart wykonywane bêd¹ przez zak³ady Fahrzeug-
technik Dessau (Zak³ady Techniki Pojazdowej w Dessau).
Pojawia siê jednak¿e problem, gdy¿ w zak³adach tych maj¹
byæ budowane pojazdy Avanto z ramami stalowymi. Siemens
planuje bowiem odbudowaæ swoje zdolnoœci produkcyjne dla
konstrukcji stalowych.

28 pojazdów GT8 [5] dla Saarbrücken, wytwarzanych
przez konsorcjum Bombardier/Kiepe/Elin, ma platformê do
wsiadania na wysokoœci 400 mm, szerokoœæ wagonu na
poziomie pod³ogi wynosi 2543 mm, a sk³adany stopieñ na
poziomie 400 mm powiêksza szerokoœæ wagonu do 3044 mm.
Równie¿ w tym przypadku nie ma problemów z wsiadaniem
z peronów o wysokoœciach 380 mm i 550 mm.

W wagonie alstomowskim poziom wsiadania wynosi
350 mm, przy wysokoœci pod³ogi wynosz¹cej 420 mm. Jak
ilustruje to rysunek 6, nie wyst¹pi³yby wiêc ¿adne ograni-
czenia przy uwzglêdnieniu profili BOStrab. Oznacza to, ¿e
mo¿na by, podobnie jak przy pojeŸdzie GT6/8-70D/N dla VBK-
-Kassel, bezpoœrednio zejœæ z pod³ogi o szerokoœci 2,65 m.
Wrócono jednak¿e do szerokoœci 2400 mm, aby dopasowaæ
siê do peronów tramwajowych na poziomach 200 mm
i 250 mm. Na trasach kolejowych, przy peronach o wyso-
koœciach 380 mm i 550 mm, wykorzystywany jest stopieñ
uchylny, który w tych przypadkach dobrze spe³nia swoj¹ rolê.
Perony o wysokoœci 760 mm nie s¹ obs³ugiwane. Szerokoœæ
2650 mm pojawia siê dopiero w przedziale z miejscami sie-
dz¹cymi. Mamy wiêc wagon o szerokoœci 2,4 m, którego
szerokoœæ w obszarze miejsc do siedzenia wynosi 2,65 m.
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Dane techniczne pojazdu Regio CitadisDane techniczne pojazdu Regio CitadisDane techniczne pojazdu Regio CitadisDane techniczne pojazdu Regio CitadisDane techniczne pojazdu Regio Citadis

Dane techniczneDane techniczneDane techniczneDane techniczneDane techniczne PPPPPojazd 2-ojazd 2-ojazd 2-ojazd 2-ojazd 2-systemowysystemowysystemowysystemowysystemowy DEDEDEDEDE*****/600 V DC/600 V DC/600 V DC/600 V DC/600 V DC

Silnik wysokoprê¿ny/producent — MAN/ Alstom
zespo³u wytwórczego
Moc silnika spalinowego/ [kW/min–1] — 338/2000
/liczba obrotów
Moment obrotowy [Nm/min–1] — 2000/1000–1500
silnika spalinowego/liczba obrotów
Napiêcie sieci [V DC] 750 750
lub napiêcie prostownika 4Q
Typ przetwornicy IGBT IGBT
Liczba przetwornic 4 4
Ch³odzenie obce obce
Liczba silników 4 4
Rodzaj asynchroniczny asynchroniczny
Tryb pracy poprzeczny poprzeczny
Sposób zawieszenia w pe³ni w pe³ni

uresorowany uresorowany
Ch³odzenie powietrzem powietrzem
Przek³adnia dwustopniowa dwustopniowa
Moc ci¹g³a silnika [kW] 150 150
przy liczbie obrotów [min–1] 2500 2500
Prêdkoœæ maksymalna [km/h] 100 100
Rodzaj przetwornicy statyczna statyczna
Elementy elektroniczneElementy elektroniczneElementy elektroniczneElementy elektroniczneElementy elektroniczne
Magistrala wagonu MVB MVB
Magistrala poci¹gu WTB WTB
Sterowanie ukrotnione czterokrotne czterokrotne
Ogrzewanie, przewietrzenie, ch³odzenieOgrzewanie, przewietrzenie, ch³odzenieOgrzewanie, przewietrzenie, ch³odzenieOgrzewanie, przewietrzenie, ch³odzenieOgrzewanie, przewietrzenie, ch³odzenie
Moc grzewcza/ch³odzenia [kW] 22 22
urz¹dzeñ dachowych na czêœæ wagonu
Wydajnoœæ przewietrzania [m3/h] 2500 2500
urz¹dzeñ dachowych
Urz¹dzenia pod siedzeniami [kW] brak brak
(A+B+C)
Moc grzewcza/ch³odzenia [kW] 5 5
urz¹dzenia klimatycznego kabiny motorniczego
Wydajnoœæ przewietrzania [m3/h] 500 500
kabiny motorniczego (stopniowana)
System hamulcowySystem hamulcowySystem hamulcowySystem hamulcowySystem hamulcowy
Hamowanie odzyskowe/oporowe tak tak
Liczba oporników hamowania/rozmieszczenie 2/dach 2/dach
Hamulce hydrauliczne tak tak
Wózki napêdne z akumulatorem sprê¿ynowym tak tak
Wózki toczne dito tak tak
Hamulce szynowe tak tak
PPPPProducentroducentroducentroducentroducent
Pud³o wagonu Alstom LHB Alstom LHB
Wózki Alstom LHB Alstom LHB
Monta¿ Alstom LHB Alstom LHB
Silniki Alstom Ornans Alstom Ornans
Wyposa¿enie elektryczne 600 V Alstom NL Alstom NL
Wyposa¿enie elektryczne 15 kV Alstom NL —
PPPPPojemnoœæ i dane specyficzneojemnoœæ i dane specyficzneojemnoœæ i dane specyficzneojemnoœæ i dane specyficzneojemnoœæ i dane specyficzne
Miejsca do siedzenia + 80 + 12 90 + 6
+ siedzenia podnoszone
Miejsca stoj¹ce (4/m2) 152 148
£¹czna liczba miejsc 232 238
Masa powierzchniowa [kg/m2] 595 620
Masa przypadaj¹ca na miejsce [kg] 625 625
do siedzenia
Moc silników przypadaj¹ca [kW/t] 10,43 10
na jednostkê masy (pojazd nieobci¹¿ony)

*DE – pojazd spalinowo-elektryczny.

Dane techniczneDane techniczneDane techniczneDane techniczneDane techniczne PPPPPojazd 2-ojazd 2-ojazd 2-ojazd 2-ojazd 2-systemowysystemowysystemowysystemowysystemowy DEDEDEDEDE*****/600 V DC/600 V DC/600 V DC/600 V DC/600 V DC

Zak³ad komunikacyjny RBK, Kassel RBK, Kassel
Liczba pojazdów 18 10
Rok budowy 2003–2005 2004–2005
Minimalny promieñ skrêtu [m] 22 22
(bez obci¹¿enia)
Maksymalne wzniesienie [%] 5 5
Szerokoœæ toru [mm] 100 100
Czêœæ wagonowaCzêœæ wagonowaCzêœæ wagonowaCzêœæ wagonowaCzêœæ wagonowa
Sprzêg automatomatyczny chowany tak tak
Dopuszczalne naprê¿enia pud³a [kN] 600 600
wagonu w kierunku wzd³u¿nym
D³ugoœæ pud³a wagonu [mm] 36 474 36 474
Szerokoœæ [mm] 2650 2650
Wysokoœæ [mm] 3650 3700
D³ugoœæ wagonu [mm] 4062 4062
Wysokoœæ pod³ogi nad powierzchni¹ toczn¹ szyny:
czêœæ wysokopod³ogowa [mm] 650 650
czêœæ o œrednim poziomie pod³ogi [mm] 420 420
Wysokoœæ wejœcia [mm] 350 350
Stopieñ w pojeŸdzie [mm] 230 230
Udzia³ czêœci o œrednim [%] 67 67
poziomie pod³ogi
Masa (bez obci¹¿enia) [t] ±57,5 ±60
Liczba drzwi 4 4
Szerokoœæ drzwi w œwietle [mm] 1300 1300
Drzwi/d³ugoœæ wagonu [mm/m] 142,6 142,6
Wykonanie podnó¿ka uchylny uchylny
Wysokoœæ podnó¿ka [mm] 350 350
Szerokoœæ podnó¿ka [mm] 1300 1300
Wielkoœæ wysuniêcia [mm] 300 300
Szerokoœæ przejœcia [mm] 590 590
miêdzy siedzeniami
Odleg³oœæ miêdzy siedzeniami [mm] >770 >770
Szerokoœæ siedzenia [mm] 420 420
Miejsce na stopy (odleg³oœæ [mm] 600 600
miêdzy koñcami siedzeñ)
Amortyzator miêdzy czêœciami wagonu tak tak
Wózek napêdnyWózek napêdnyWózek napêdnyWózek napêdnyWózek napêdny
Rozmieszczenie zestawów ko³owych Bo’2»2»Bo’ Bo’2»2»Bo
U³o¿yskowanie wewn¹trz wewn¹trz
Tarcze hamulców liczba/usprê¿ynowienie 1 na oœ/tak 1 na oœ/tak
Odleg³oœæ punktu obrotu [mm] 2425 2425
od przegubu w wagonie C
Odleg³oœæ miêdzy œrodkiem wózka [mm] 8050 8050
1&2 a œrodkiem przegubu
Odleg³oœæ miêdzy zestawami [mm] 1900 1900
ko³owymi
Œrednica ko³a nowego/zu¿ytego [mm] 660/580 660/580
Wózek tocznyWózek tocznyWózek tocznyWózek tocznyWózek toczny
Odstêp miêdzy zestawami [mm] 1900 1900
ko³owymi
Œrednica ko³a nowego/zu¿ytego [mm] 660/580 660/580
Tarcze hamulców/ liczba/usprê¿ynowienie 1 na ko³o/tak 1 na ko³o/tak
Szerokoœæ ko³a (wszystkie ko³a) [mm] 135 135
Uresorowanie kó³ sprê¿yn¹ gumow¹ tak tak
System elektrycznySystem elektrycznySystem elektrycznySystem elektrycznySystem elektryczny
Napiêcie [kV AC; V DC] 15+20/–30%; –600 (750)
przewodu jezdnego 600 (750)
Czêstotliwoœæ [Hz] 16,7+2/–3% —
Moc transformatora [kVA] 900 —
Napiêcie wtórne transformatora [V] 750 —
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wo. W wózku napêdnym (rys. 7) zamontowana jest na ra-
mie, ponad sprê¿ynami œrubowymi, belka bujakowa, prze-
gub wzd³u¿ny i czop g³ówny. Silnik i przek³adnia zamocowana
s¹ na ramie przez podwieszenie w trzech punktach. Tarcza
hamulca zamocowana jest na wale pustym. Wózek toczny
(rys. 8) ma ko³a luŸne, które po³¹czone s¹ ze sob¹ za po-
moc¹ osi bramowej. Ka¿de ko³o ma w³asn¹ tarczê hamul-
cow¹. Wózek toczny nale¿y do tych elementów, których
projektowanie przez Bombardier Bautzen zosta³o rozpoczê-
te wraz z podjêciem prac nad niskopod³ogowym wagonem
tramwajowym dla Kassel.

Wszystko razem sk³ada siê na bardzo interesuj¹cy
produkt.
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Rys. 7. Regio Citadis – wózek napêdny

Rys. 8. Regio Citadis – wózek toczny; uwagê zwraca przegubowe po³¹czenie osi
bramowej ponad piórami resorów. Na ¿yczenie mog¹ zostaæ zabudowane
wsporniki przeciw ko³ysaniu poprzecznemu
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