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Technikai jellemzők 

• Tengelyelrendezés: Co-Co    

• Nyomtáv: 1435 mm 

• Ütközők közti távolság: 20700 mm 

• Szélesség: 3000 mm 

• Áramszedő munkatere, felsővezeték alatt,  sínfej felső 
felületétől mérve: 4850÷6700 mm 

• Új kerékátmérő: 1250 mm 

• Legkisebb kerékátmérő: 1170 mm 

• Teljes súly balasztal: 126t±2% 

• Tengelyterhelés: 20t±2% 



Technikai jellemzők 
• Névleges pálya feszültség/névleges frekvencia: 25 kV / 50 Hz 

• Maximális feszültség: 27,5 kV 

• Minimális feszültség: 12 kV 

• Névleges teljesítmény (hosszantartó): 6000 kV 

• Maximális sebesség: 160 km/h 

• Legnagyobb állandó vonóerő a keréktalpon 

– félig használt futókarima esetében:  292kN 

– Legnagyobb indító vonóerő: 425kN 

• Fék típusok 

– Elektromos fék: 

• visszatápláló (opcionális) 

– Pneumatikus fék: 

• KE-GPR automata 

• elektropneumatikus vezérlésű direkt fék  

• rugóerőtárolós rögzítőfék, a 3. és 4. tengelyen 



Főbb jellemzők - LEMA 

• Mind a hat vontatómotor egymástól függetlenül 
működtethető és vezérelhető (max. öt vontatómotort 
lehet elkülöníteni); 
 

• Minden tengelyre külön-külön blokkolásgátló funkció; 
 

• A vontató motorok egyedi csúszás ellenőrzése; 
 

• Legnagyobb tengerszint feletti magasság: 1500m; 
 

• Külső hőmérséklet -25°C és + 40°C között; 
 

• Maximális páratartalom: 100%; 

 



1. Fő transzformátor egység;   2. Segédüzemi feszültségváltó szabályzók 
(átalakítók);  3.  CETA S1÷ S6 Vontatási átalakítók;  4.  S7. Műszer és 
vezérlési szekrény;  5.  S8. Műszer és vezérlési szekrény;  6.  Fő légsűrítő; 
7. Fék berendezések panelje; 8. MIREL és PZB, ill. más biztonsági 
berendezések panelje; 9. Levegő feldolgozó és tárolóegység; 10 
Áramszedő vezérlő panel;  11.  Videó kamerák (opcionális); 12. GPS, CEL és 
akku, vezérlési egységek;  13. Akku, vezérlés, ÁSZ kiválasztás, parkoló fék, 
és HVAC vezérlés panel;  14. Egészségügyi berendezés. 



Főbb egységei – Áramszedő (STEMMANN) 



Főmegszakító (SCHALTBAU/SECHERON) 

 



Transzformátor  
(ABB) 



Vezérlési szekrények (Softronic) 



Aszinkron motor (Softronic) 



Vonatfűtés 



Irányítóközpont 







Levegős rendszer 



Fékrendszer (Knorr) 

KE2dvSL-DZ2  





Vonatbefolyásoló rendszer (HMH MIREL VZ1) 



Kommunikációs  
egység 



Futómű, hordmű, forgóváz, alváz és egységei 











Gyártás 





Köszönöm a figyelmet! 


