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Parametry Parameters

Maximální rychlost Maximum Speed 160 km/h

Rozchod koleje Track gauge 1 435 mm

Délka 3 vozové soupravy  
(bez lokomotivy)

3 car unit length  
(without locomotive)

79 760 m

Výška nástupní hrany od TK Height of Entrance above TOR 570 mm

Maximální nápravové zatížení Maximal Axle Load 18 t

Počet sedadel (z toho 1. třída) No. of Seats (1st Class in) 356 (10)

Počet stojících cestujících No. of Standing Passengers 454

Počet míst pro ortopedické vozíky Places for Wheelchairs 4

Počet míst pro jízdní kola/kočárky Places for bicycles/baby-carriage 30/6

Napětí topné spojky Voltage of train bus
(according to UIC 552)

1,5 kV, 50 Hz + 3 kV DC

Zabezpečovací systém Security System ETCS Level 2

ŠKODA TRANSPORTATION RAIL PUSH-PULL TRAINSET CZECH REPUBLIC

FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ
• soupravy jsou určeny pro provoz  

na příměstských a regionálních tratích
• variabilní délka soupravy 2 až 7 vozů
• pohodlný nástup z nástupišť 550 mm nad TK
• velký nízkopodlažní prostor v každém voze
• validátory jízdenek pro bezkontaktní nákup
• velká přepravní kapacita pro kola či kočárky,  

k dispozici je i držák lyží
• možné provozovat s elektrickými  

i dieselovými lokomotivami
• systém umožňující automatické vedení vlaku
• plně klimatizovaný interiér první  

a druhé třídy
• ergonomická sedadla
• zásuvky 230 V + USB pro všechny cestující
• přehledný informační systém, WiFi
• dálkový přenos diagnostických dat
• zvedací plošiny a prostorná toaleta  

pro cestující na vozíku

FLEXIBLE SOLUTION
• trainsets are designed for operation  

on the suburban and regional railway
• variable trainset length 2 to 7 coaches
• comfortable access from platforms 550 mm  

above TOR
• large low-floor area in each coach
• ticket validators for contactless purchase
• large space for transport of bicycles and prams,  

ski holder
• suitable for operation with electric or diesel  

locomotives
• system for automatic train control
• fully air-conditioned interior of the first  

and second class
• ergonomic seats
• sockets 230 V + USB for all pasangers
• audiovisual passenger information system, WiFi
• remote diagnostic system
• lifting platforms and spacious toilet  

for wheelchaired passengers
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