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BEZPEČNOST CESTUJÍCÍCH

SAFETY FOR PASSANGERS

| Jednotky jsou určeny pro provoz na příměst-

| Units are designed for operation

ských a regionálních tratích
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ZÁKLADNÍ TEC

BASIC TECHNICAL

on the suburban and regional railway

| Plně klimatizovaný interiér první

Maxim
Max

| Fully air-conditioned interior of the first

a druhé třídy

and second class

| Nízkopodlažní a bezbariérové vstupy

| Low-fl oor and wheelchair access entrances

| Systém umožňující automatické

| System enabling automatic train control

vedení vlaku

| Ergonomic seats

BEZPEČNOST CESTUJÍCÍCH

SAFETY FOR PASSANGERS

• jednotky jsou určeny pro provoz na příměstských

• units are designed for operation on the suburban

| Ergonomická sedadla

| Sockets with the voltage of 230 V, WiFi

| Zásuvky s napětím 230 V, WiFi

| Comprehensible information system

| Přehledný informační systém

| Remote transfer of diagnostic data

• plně klimatizovaný interiér první a druhé třídy

• fully air-conditioned interior of the ﬁrst and second class

| Dálkový přenos diagnostických dat

| Lifting platforms and spacious toilet

• nízkopodlažní a bezbariérové vstupy

• low-ﬂoor and wheelchair access entrances

• systém umožňující automatické vedení vlaku

• system enabling automatic train control

• ergonomická sedadla

• ergonomic seats

• zásuvky s napětím 230 V, WiFi

• sockets with the voltage of 230 V, WiFi

• přehledný informační systém

• comprehensible information system

• dálkový přenos diagnostických dat

• remote transfer of diagnostic data

• zvedací plošiny a prostorná toaleta pro imobilní cestující

• lifting platforms and spacious toilet for disabled passengers

• vícenásobné řízení až 4 jednotek

• multiple control of up to 4 units

| Zvedací plošiny a prostorná

for disabled passengers

toaleta pro imobilní cestující

| Multiple control of up to 4 units

| Vícenásobné řízení až 4 jednotek

a regionálních tratích

and regional railway
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ZÁKLADNÍ
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PARAMETRY

BASIC
TECHNICAL
DATA

Maximální rychlost

Maximum Speed

140 � 160 km/h

Uspořádání pojezdu

Axle arrangement

B‘o B‘o + 2‘ 2‘ + 2‘ 2‘

Rozchod koleje

Track gauge

1 435 mm

Délka soupravy

Unit lenght

79 200 mm

Šířka skříně

Car Width

2 820 mm

Výška vozu

Car Height

4 635 mm

Výška nástupní hrany od TK

Height of Entrance above TOR

550 mm

Hmotnost soupravy

Car Weight

155,4 t

Počet sedadel (z toho 1. třída)

No. of Seats (1 Class in)

310 (23)

Počet míst pro ortopedické vozíky

Places for Wheelchairs

4

Instalovaný výkon

Installed Power

4×500 kW

Jmenovité napětí troleje

Nominal Trolley Voltage

3 kV DC
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