Services
Felújított hálókocsik
Görögország

A Bombardier MÁV Kft. felújított 7 darab hálókocsit a Görög Vasutak (OSE) megrendelésére. A felújítás célja az utasok kényelmének maximális kiszolgálása volt a legkorszerûbb mûszaki megoldások alkalmazásával. A felújítás során a kocsik légkondicionáló
berendezést, korszerû energiaellátó rendszert és zárt rendszerû WC-t kaptak. A kocsik
végsebessége az új tárcsafékes forgóváz és az új fékrendszer beépítésének köszönhetõen
160 km/órára nõtt. A belsõ tér kialakításánál az elsõdleges kényelmi szempontok mellett
a szín- és formaharmónia is fontos szerepet játszott, amelyet jelez az üvegszál erõsítésû
formatervezett oldalfal- és mennyezetburkolatok, valamint a bútorlapból készült, meleg
színtónusú mûanyag borítással fedett válaszfalak alkalmazása. A lebuktatható kényelmes
ülések és a helyükre nyitható ágyak azúrkék színe mediterrán hangulatot hivatott képviselni.
A két illetve három személy elhelyezésére alkalmas fülkék mindegyikében található hidegmelegvizes kézmosó, pipereszekrény, bõröndtartó és ruhaakasztó. A kocsi mindkét végén
zuhanyzóval és zárt rendszerû WC-vel felszerelt mosdó áll az utasok rendelkezésére.
A szolgálati szakaszban teakonyha, tárolószekrények, valamint a kocsikísérõ számára
ülõhely és lenyitható ágy találhatók. A kocsik mûszaki és kényelmi kivitele megfelel korunk
legigényesebb elvárásainak.

Felújított hálókocsik

ÁLTALÁNOS ADATOK
Megrendelõ
Megrendelt jármûvek száma
Elsõ szállítás
Nyomtáv
A kocsi hossza ütközõkkel
A kocsiszekrény hossza
Ütközõmagasság
Kocsiszekrény magassága
Kocsiszélesség

Görög Vasutak (OSE)
7
2004
1 435 mm
26 400 mm
26 100 mm
1 060 mm
4250
2816

MÛSZAKI ADATOK
Forgóváz típusa
Forgócsap távolság
Forgóváz tengelytávolság
Önsúly
Ülések / fekvõhelyek száma
Fékrendszer
Engedélyezett max. sebesség
Legkisebb pályaívsugár
Fûtési / légkondicionálási rendszer
Energiaellátás
Akkumulátor
Hangosítás
Világítás
Ajtózárás, reteszelés
Kocsiszerkesztési szelvény

GOSA-Wegmann 36 (P452)
19 000 mm
2 500 mm
51 t
33 / 33 (22)
KI-GPR-D-8x10”
160km/h
80 / 150 m
LIEBHERR
AC 1500 V, 50 Hz
SKM 415 (415 Ah Ni-Cd)
UIC 568 és UIC 558
Fénycsõ egyedi inverterrel
UIC 560
UIC 505
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