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Parametry
Parameters

KOMFORTNÍ CESTOVÁNÍ

COMFORTABLE TRAVEL

• jednotky jsou určeny pro provoz na příměstských

• the trains are designed for operation on suburban

a regionálních tratích

and regional lines

• plně klimatizovaný interiér

• fully air-conditioned interior

• zásuvky s napětím 230 V, vysoce výkonná WiFi pro cestující

• 230 V sockets, high performance WiFi for passengers

• všechny vstupní dveře jsou umístěny v nízkopodlažní části

• all the entrance doors are located in the low-floor area

• řídící systém umožňuje vícenásobné řízení jednotek

• the control system enables the multiple control of the units

• ergonomická sedadla

• ergonomic seats

• vstupní dvoukřídlé dveře široké 1 500 mm

• 1,500 mm-wide two-wing entrance door

• přehledný informační systém

• well-arranged information system

• vnější a vnitřní kamerový systém

• external and internal camera system

• dálkový přenos dat a chytrý informační systém

• remote data transmission and a smart information system

• prostorná toaleta pro imobilní cestující

• spacious toilet for wheelchair users

Uspořádání pojezdu
Axle arrangement

3vozová
3 - cars

4vozová
4 - cars

B‘o 2‘ + B‘o 2‘
+ 2‘ B‘o

B‘o 2‘ + B‘o 2‘
+ 2‘2‘ + 2‘ B‘o

Rozchod koleje
Track gauge
Délka soupravy
Unit lenght

1 435 mm
79 700 mm

106 200 mm

Šířka vozu
Car Width

2 820 mm

Výška vozu
Car Height

4 260 mm

Výška nástupní hrany od TK
Height of Entrance above TOR

580 mm

Počet sedadel
No. ofSeats

247

343

Celkový počet cestujících
Total number of passengers

459

628

Počet míst pro invalidní vozíky
Places for Wheelchairs
Počet míst pro jízdní kola / kočárky
Places for Bikes / Prams

2
7/5

9/7

Instalovaný výkon
Installed power

6×340 = 2 040 kW

Maximální rychlost
Maximum speed

160 km/h

Jmenovité napětí troleje
NominalTrolley Voltage

3 kV DC / 25 kV 50 Hz
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