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Bevezetés

Fejlesztési lehetőségek

Komfortérzetet növelő 
fejlesztése

➢ Légkondicionáló 
berendezések

➢ Kamerarendszerek
➢ LED fényszórók
➢ Ajtóvezérlő szoftverek 

egységesítése

Fenntarthatóságot szem 
előtt tartó fejlesztések

➢ Homogenitás
➢ Energiahatékonyság
➢ Alkatrészek kiváltása

Prototípus járművek



Flottaéletkor frissítésének szükségessége

Típus
Állomány

(db)

Ganz-csuklós 37

KCSV-7 30

Combino NF12B/1 40

T5C5 32

T5C5K 288

TW6000, TW6100 110

CAF Urbos 3/5 56

CAF Urbos 3/9 17

SGP fogaskerekű motorkocsi 7

SGP fogaskerekű pótkocsi 7

Összesen: 624



Siemens-Düwag közös fejlesztésű alacsonypadlós villamosa

➢Életkor: 26-28 év
➢ További hasznos élettartam: 20 év
➢Műszaki fejlesztéseik a Combino 

villamosok kialakítását segítette
➢A korábban - hasonlóan –

beszerzett TW6000 villamosnál 
kedvezőbb összkép

Siemens-Düwag R-wagen



Siemens-Düwag villamosok “testre szabása”

➢Ajtórendszer működésének egységesítése a 
budapesti flottával

➢Mozgássérült hely körüli ülések 
átgondolása az aszimmetrikus 
ajtóelrendezés miatt

➢Arculati frissítés a budapesti környezethez 
illeszkedve

➢Utastájékoztató rendszer beépítése
➢Váltókezelő berendezések beépítése
➢Utastéri és vezetőfülke légkondicionáló 

rendszer beépítése
➢Kamerarendszer kialakítása



TW6100 prototípus jármű

➢ Visszapillantó kamerák alkalmazása
➢ Fix lépcsős kialakítás
➢ Módosított ajtószárnyak
➢ LED-es külső és belső világítás
➢ Klimatizált vezetőállás
➢ Klimatizált utastér
➢ Kamerarendszer elhelyezése



1624 psz. prototípus jármű



Ganz ICS járművek J1-es felújítása

➢Módosított vezetőpult
➢Korszerűbb kezelőszervek
➢Elektromos áramszedő felszerelése, a korábbi köteles áramszedő helyett
➢Egyedi ajtónyitásra alkalmas ajtóvezérlők használata
➢Utastéri ablakok fóliázása, kialakításuk módosítása
➢Egységesített statikus áramátalakító alkalmazása.



1357 psz. felújított Ganz ICS jármű



Technológiai korszerűsítések, fejlesztések – típusfüggetlenül

Indokok a fejlesztésekre:
➢ Flotta sokszínűsége
➢ Technológiai fejlődések
➢ Új termékek megjelenése a piacon
➢ Elöregedő/nem gyártott alkatrészek
➢ Rekonstrukció és járműbeszerzés előtt, a finanszírozás döntéséig

Közelmúltban végzett kísérletek:
➢Áramszedő kísérletek
➢Külső és belső LED világítás rendszeresítése
➢ Fogyasztásmérések villamos járműveken



Áramszedő kísérletek

Műszaki indokok:
➢Meghibásodások csökkentése az idősebb járművek esetében
➢ Lehetőség szerinti egységesítés

Alkalmazási lehetőségek:
➢Ganz-csuklós
➢Tatra T5C5K, T5C5K2
➢Düwag TW6000, TW6100



Külső és belső LED világítás rendszeresítése

➢ LED-es technológia térhódítása
➢ Jármű külső világítása → láthatóság
➢ Jármű belső világítása → komfortérzet

Beépítéskor figyelembe kell venni:
➢Közúti alkalmazhatóság (európai minősítés)
➢Beépítési kompatibilitás
➢Üzembiztonság, elérhetőség



Fogyasztásmérések villamos járműveken

Szolgáltatóként fontos az energiahatékonyság, ezáltal a visszatáplálás biztosítása.

Feltételei:
➢ Hálózati áramátalakító alkalmassága
➢ Villamos járművek alkalmassága
➢ Megfelelő menetrend kialakítása

Bizonyos járművek képesek a saját rendszereiket is megtáplálni a fékezési energiával.

Fogyasztásmérés a gyakorlatban:
➢ Kímélő vezetési stílus
➢ Dinamikus vezetési stílus



Fogyasztásmérés (Budafok ksz. – Batthyány tér)



Összefoglalás

➢ Folyamatos fejlesztések minden járműtípus esetében.
➢Kivitelezéskor üzemeltetői és felhasználói oldal igényeinek érvényesítése.
➢Energiahatékonyság vizsgálata a járműparkon.
➢Gazdaságossági szempontok alapján történő járműkorszerűsítés.

Fenntarthatóság szemelőtt tartása melletti kényelmi és szolgáltatási színvonal növelése.



Köszönöm a figyelmet!


