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Dane techniczne Solaris Tramino Leipzig

D ugo  ca kowita 37630 mm

Szeroko  pud a wagonu 2300 mm

Wysoko  przy z o onym pantogra  e 3498 mm

Ilo  pude 4

Ilo  wózków

nap dowych 4

tocznych 1

Rozstaw kó 1458 mm

rednica kó  nowych 600 mm

rednica kó  zu ytych 510 mm

Minimalny pionowy promie  skr tu 17 m

Wysoko  pod ogi ponad g ówk  szyny 590 mm

Ilo  procentowa obszaru niskopod ogowego 65%

Ilo  siedze 75

Ilo  miejsc stoj cych (4 osoby/m2) 145

Ilo  miejsc dla osób z wózkami 1 (+1)

Ilo  drzwi pojedynczych (szeroko  800 mm)

drzwi pojedy cze (szeroko  800 mm) 2

drzwi podwójne (szeroko  1500 mm) 4

Napi cie zasilaj ce 600 / 750 V

Ilo  i moc silników trakcyjnych 8x85 kW

Silniki trakcyjne asynchroniczne

Maksymalna pr dko  konstrukcyjna 70 km/h

Klimatyzacja

kabiny motorniczego tak

przestrzeni pasa erskiej tak

Okres u ytkowania 32 lata



Dane techniczne Solaris Tramino Braunschweig

D ugo  ca kowita 35740 mm

Szeroko  pud a wagonu 2300 mm

Szeroko  pud a wagonu wewn trz (maksymalna) 2090 mm

Wysoko  przy z o onym pantogra  e 3560 mm

Ilo  pude 4

Ilo  wózków

nap dowych 1

z jedn  osi  nap dow 3

Rozstaw kó 1100 mm

rednica kó  nowych 662 mm

rednica kó  zu ytych 580 mm

Minimalny pionowy promie  skr tu 20 m

Wysoko  pod ogi ponad g ówk  szyny 360 mm

Ilo  procentowa obszaru niskopod ogowego 100%

Ilo  siedze 87

Ilo  miejsc stoj cych (4 osoby/m²) 124

Ilo  miejsc dla osób z wózkami 1

Ilo  drzwi

drzwi podwójne (szeroko  1300 mm) 6

Napi cie zasilaj ce 660 V (+120 V, -180 V)

Ilo  i moc silników trakcyjnych 5x90 kW

Silniki trakcyjne asynchroniczne

Maksymalna pr dko  konstrukcyjna 75 km/h

Maksymalna pr dko 70 km/h

Klimatyzacja

kabiny motorniczego standard

przestrzeni pasa erskiej standard

Okres u ytkowania 40 lat



Dane techniczne Solaris Tramino Pozna

D ugo  ca kowita 32026 mm

Szeroko  pud a wagonu 2400 mm

Szeroko  pud a wagonu wewn trz (maksymalna) 2195 mm

Wysoko  przy z o onym pantogra  e 3760 mm

Ilo  pude 5

Ilo  wózków

nap dowych 2

z jedn  osi  nap dow 1

Rozstaw kó 1435 mm

rednica kó  nowych 620 mm

rednica kó  zu ytych 540 mm

Minimalny promie  skr tu 18 m

Wysoko  pod ogi ponad g ówk  szyny 350 mm

Ilo  procentowa obszaru niskopod ogowego 100%

Ilo  siedze 48 (+5)

Ilo  miejsc stoj cych (5 osób/m²) 181

Ilo  miejsc dla osób z wózkami 2

Ilo  drzwi

drzwi pojedyncze (szeroko  750 mm) 2

drzwi podwójne (szeroko  1500 mm) 4

Napi cie zasilaj ce 600 V (+120 V, -200 V)

Ilo  i moc silników trakcyjnych 4x105 kW

Silniki trakcyjne asynchroniczne

Maksymalna pr dko  konstrukcyjna 80 km/h

Maksymalna pr dko 70 km/h

Klimatyzacja

kabiny motorniczego standard

przestrzeni pasa erskiej standard

Okres u ytkowania 30 lat



Dane techniczne Solaris Tramino Jena

D ugo  ca kowita 29300 mm

Szeroko  pud a wagonu 2300 mm

Szeroko  pud a wagonu wewn trz (maksymalna) 2090 mm

Wysoko  przy z o onym pantogra  e 3600 mm

Ilo  pude 3

Ilo  wózków

nap dowych 1

z jedn  osi  nap dow 2

Rozstaw kó 1000 mm

rednica kó  nowych 662 mm

rednica kó  zu ytych 580 mm

Minimalny promie  skr tu 20 m

Wysoko  pod ogi ponad g ówk  szyny 360 mm

Ilo  procentowa obszaru niskopod ogowego 100%

Ilo  siedze 61

Ilo  miejsc stoj cych (4 osoby/m²) 103

Ilo  miejsc dla osób z wózkami 2

Ilo  drzwi

drzwi podwójne (szeroko  1300 mm) 8

Napi cie zasilaj ce 660 V (+165 V, -200 V)

Ilo  i moc silników trakcyjnych 4x90 kW

Silniki trakcyjne asynchroniczne

Maksymalna pr dko  konstrukcyjna 75 km/h

Maksymalna pr dko 70 km/h

Klimatyzacja

kabiny motorniczego standard

przestrzeni pasa erskiej standard

Okres u ytkowania 30 lat



Dane techniczne Solaris Tramino Olsztyn

D ugo  ca kowita 29300 mm

Szeroko  pud a wagonu 2500 mm

Szeroko  przej cia w przedziale pasa erskim 700 mm

Wysoko  przy z o onym pantogra  e  3800 mm

Ilo  pude 3

Ilo  wózków

nap dowych 2

tocznych 1

z jedn  osi  nap dow -

Rozstaw kó 1435 mm

rednica kó  nowych 682 mm

rednica kó  zu ytych 602 mm

Minimalny promie  skr tu 18 m

Wysoko  pod ogi ponad g ówk  szyny 360 mm

Ilo  procentowa obszaru niskopod ogowego 100%

Ilo  siedze  (uk ad 2 + 2) 43

Ilo  miejsc stoj cych (5 osób/m²) >200

Ilo  miejsc dla osób z wózkami 2

Ilo  drzwi

drzwi podwójne (szeroko  1300 mm) 12

Napi cie zasilaj ce 600 V (+200 V, -200 V)

Ilo  i moc silników trakcyjnych 4 x 120 kW

Silniki trakcyjne asynchroniczne

Maksymalna pr dko  konstrukcyjna 75 km/h

Maksymalna pr dko 70 km/h

Klimatyzacja

kabiny motorniczego Tak

przestrzeni pasa erskiej Tak

Okres u ytkowania Min. 25 lat

Tramino Olsztyn




