
VAGONKA STUDÉNKA

ELEKTRICKÁ DVOUPODLAŽNÍ

JEDNOTKA ŘADY 471

PRO RYCHLOU PŘÍMĚSTSKOU DOPRAVU



ELEKTRICKÝ VŮZ ŘADY 471 VLOŽENÝ VŮZ ŘADY 071

Určení

Elektrické jednotky jsou určeny pro
rychlou příměstskou dopravu
v okolí velkých měst na tratích
elektrifikovaných napětím 3kV ss.
Konstrukční rychlost vozů je
160 km/hod., stávající provedení
je dodáváno pro rychlost
140 km/hod.

Jsou určeny pro provoz ve
středoevropských klimatických
podmínkách -30 C až +40 C.

Koncepce vozů

Konstrukční řešení a hlavní
rozměry skříní všech vozů jsou
shodné. Na čelech elektrického
a řídícího vozu jsou stanoviště
strojvedoucího, přední nástupní
prostor je vybaven plošinou pro
nástup tělesně postižených
cestujících na vozíčcích - jsou
pro ně upraveny WC a oddíl
s podélnými sedadly.

Základní jednotky jsou dvouvozové
a třívozové, vybavené na čelech
automatickými spřáhly, která
umožňují podle potřeby rychlé
spojování ekonomických vlaků,
přičemž z jednoho stanoviště lze
řídit ještě další tři základní jednotky,
tj. max. 8- 12 vozidel.
Práh vstupních dveří je na úrovni

nástupiště ve výši 550 mm nad TK
a pneumatické vypružení umožňuje
automatickou regulaci výšky vozů
v závislosti na jejich zatížení.
Vstupy dělí vůz na tři části, největší
jsou velkoprostorové oddíly nad

sebou ve střední části vozu.
Horní oddíl v elektrickém voze je
I. třídy. Komfortní cestování
zajišťují pohodlná sedadla a klima-
tizace všech oddílů pro cestující
a kabiny strojvedoucího.

Interiér 1. třídy elektrického vozu 471



ŘÍDÍCÍ VŮZ ŘADY 971
Dvoupodlažní elektrická
jednotka třívozová

A - oddíl pro cestující I. tř.

B - oddíl pro cestující 2. tř.

C - nástupní prostor

D - nástup pro cestující na

vozíčku

E - kabina strojvedoucího

F - záchod pro cestující na

vozíčku a 2. třídu

G - záchod pro I.třídu

H - záchod pro 2.třídu

J - strojovna

K - vytápěcí a větrací agregát

L - nakládací plošinka

Inovace

Vozy elektrické jednotky mají
použitou řadu inovovaných
a pokrokových prvků:

Skříň vozů je z hliníkových
velkoplošných profilů.

Trakční a pomocné elektromotory
jsou asynchronní s minimálními
nároky na údržbu.

Napěťové střídače pro napájení
čtyř asynchronních motorů s vlastní
ventilací jsou soustředěny do dvou
ucelených bloků.

Oba trakční motory každého
podvozku jsou napájeny ze své
skupiny střídačů odpojitelných
pneumatickými odpojovači. Tím je
umožněna jízda jednotky pouze na
jeden trakční podvozek.

IGBT tranzistory v napěťových
střídačích pro daný výkon jsou
použity jako jedny z prvních na
světě.

Mikroprocesorové řízení hlavních
a pomocných pohonů s informo-
vaností strojvedoucího displejem na
pultu zajišťuje rychlou a bezpečnou
regulaci jízdy. Moderní diagnostika
umožňuje hledání a odstraňování
závad.

Elektrický vůz je vybaven elektro-
dynamickou brzdou s rekuperací
do vlastní sítě a do trolejového
vedení. Přítlak pneumatické brzdy
je regulován podle obsazení vozu.
U všech podvozků je brzda
kotoučová, u elektrického vozu
jsou brzdové kotouče umístěny
v kolech.

Řídící pult

U vloženého a řídícího vozu jsou tři
kotouče umístěny na nápravách. Na
každém voze je jeden podvozek
vybaven kolejnicovou magnetickou
brzdou.

Vstup do horního podlaží Měnič M2 s IGBT tranzistory - dodávka
ŠKODA DOPRAVNÍ TECHNIKA



Základní technické parametry

Rozchod

Maximální rychlost

Délka vozu přes spřáhla

Výška vozu

Šířka vozu

Počet sedadel

Počet stání pro vozíčky

Výkon trakčních motorů

elektrický vůz 471
1.435 mm

140 km/hod.

26.400 mm

4.635 mm

2.820 mm

59 (z toho 1. tř. 23)

3

4 x 500 kW

řídící vůz 971
1.435 mm

140 km/hod.

26.400 mm

4.635 mm

2.820 mm

117

3

-

vložený vůz 071
1.435 mm

140 km/hod.

26.400 mm

4.635 mm

2.820 mm

134
-

-

Příklady možných spojení: 471 elektrický vůz
071 vložený vůz
971 řídící vůz

471 + 971

4 7 I + 0 7 I + 97I

4 7 I + 9 7 I 4 7 I + 9 7 I

471 + 971 471 + 071 + 97

471 + 071 + 971 4 7 I + 0 7 I + 9 7 I

471 + 071 + 071 + 471

4 7 1 + 0 7 1 + 0 7 1 + 0 7 1 + 0 7 1 + 4 7 1

Konstrukční řešení a konečnou montáž všech vozů jednotky zajišťuje ČKD VAGÓNKA STUDÉNKA, a.s. Současně
zajišťuje i řadu komponentů - dveře, okna, sedadla 2. tř., police, plošiny pro tělesně postižené apod.

Dodavatelem trakční elektrické výzbroje včetně trakčních podvozků a řídící mikroprocesorové elektroniky,
diagnostiky a informačních systémů je ŠKODA DOPRAVNÍ TECHNIKA s.r.o. Plzeň.

Výrobce: ČKD VAGONKA STUDENKA, a.s.
Butovická ul.
742 13 STUDÉNKA
Česká republika
Tel.: 0655/47 1111
Fax: 0655/47 2000


