Magyarország

Új generációs
Intercity kocsik kialakítása

A Bombardier MÁV Kft. a MÁV ZRt. megrendelésére
2008-ban megkezdte az új generációs Intercity kocsik
kialakítását. Az 1978-79-ben készült jármûvek átépítése
elsõ osztályú és másodosztályú termes Intercity
kocsivá azt a célt szolgálja, hogy a magyarországi
távolsági forgalomban az utazás kényelme javuljon,
az üzemeltetõ számára a karbantartás idõigénye,
gyakorisága és költségei csökkenjenek, valamint
a jármûvek élettartama növekedjen.

Az átépítés magában foglalja az oldalfalak és a tetõ
cseréjét, a kocsi felszerelését új mûszaki berendezésekkel, a teljes légkondicionálást, formatervezett belsõ tér
kialakítását és a forgóvázak korszerûsítését. A felújított jármûvek GPS alapú utastájékoztató rendszerrel,
számítógép csatlakozási lehetõséggel, környezetbarát
zárt rendszerû WC-vel, távvezérlésû elektro-mechanikus
lengõajtókkal, textilhuzatos ülésekkel, új ablakokkal és
üvegszál-erõsítésû mûanyag belsõ burkolattal készülnek.

Services

Általános adatok
Megrendelõ

MÁV ZRt.

Üzemeltetõ

MÁV-START ZRt.

Megrendelt mennyiség

10 db

Fékrendszer

KE-PR (D) /elõkészítve
vészfékáthidaló és mágneses
sínfék késõbbi beépítésére/

Gyártás éve

1978-79

Csúszásgátló

mikroprocesszoros rendszerû

Felújítás éve

2008

Fékhenger

8 db 10”

Nyomtáv

1435 mm

Kézifék

négyküllõs kézikerék,

A jármû hossza ütközõkkel

24 500 mm

erõsített flexball

Kocsiszekrény hossza

24 200 mm

Engedélyezett max. sebesség

Az alváz hossza

23 200 mm

Legkisebb pályasugárív

150 m

Ütközõmagasság

1 060 mm

Fûtés / hûtés

egycsatornás kompakt

Kocsiszekrény magassága

4 050 mm

Kocsiszélesség

2 883 mm

Mûszaki adatok

140 km/h

klímaberendezés, Liebherr
Fûtési fõvezeték feszültség

1000/1500 V 15 - 52 Hz

Energiaellátás

JN 1504/400/24, EVPÚ

Akkumulátor

lúgos akkumulátor, 3KPM 410

Világítás

fénycsõ egyedi inverterrel
lengõ-tolóajtó, ULTIMATE LW800

Forgóváz típusa

átalakított Opole forgóváz

Feljáróajtók

Forgócsap távolság

17 200 mm

Hangosítás, utastájékoztatás

UIC 568

Forgóváz tengelytávolság

2500 mm

Kocsiszerkesztési szelvény

UIC 505-1

Kerék futókör névleges átmérõje

920 mm

Önsúly

42 t

Ülõhelyek száma

52 / 72

Bombardier MÁV Kft.
2120 Dunakeszi,
Állomás sétány 19.
Tel
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+36 27 542 100
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www.bombardier.com
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