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10 T – TŘÍČLÁNKOVÁ NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJ

Tříčlánková nízkopodlažní tramvaj ŠKODA typu 10 T svým designem, kon-

cepčním a technickým řešením patří ke špičce vozidel městské hromadné 

dopravy. Jedná se o vozidlo přímo navržené pro americký trh. Tramvaj typu 

10 T je tříčlánkové obousměrné vozidlo se dvěma trakčními podvozky pod 

krajními články. Střední článek je mezi krajními články zavěšen a je s nimi 

spojen otočně. Vozové skříně jednotlivých článků mají lehké ocelové kostry 

svařené z uzavřených a ohýbaných profilů a z materiálů se zvýšenou odol-

ností proti korozi.

Elektrická výzbroj je umístěna v kontejnerech na střeše vozidla a řídící 

počítač v mezistěně kabiny řidiče. Asynchronní trakční motory a napěťový 

střídač IGBT s rekuperací, digitálně řízený počítačem, snižují nároky na spo-

třebu trakční energie a náklady na údržbu.

Střední nízkopodlažní článek tramvaje umožňuje bezbariérový nástup 

a výstup cestujících se sníženou pohyblivostí. Výsuvné plošiny usnadňují 

přepravu cestujících se sníženou pohyblivostí s vozíkem nebo cestujících 

s kočárkem. Střední článek má podlahu 350 mm nad temenem kolejnice 

a tvoří přibližně 50 % plochy vozu. Zbývající část podlahy nad podvozky je 

ve výši 780 mm.

Prostorný, plně klimatizovaný interiér je průchodný po celé délce, je počí-

táno s místy pro cestující se sníženou pohyblivostí. Čtveřice dvoukřídlých 

dveří v nízkopodlažní části a dvoje jednokřídlé dveře na koncích vozidla 

umožňují snadný nástup a výstup cestujících. Sedadla ukotvená do bočnic 

a protiskluzová úprava podlahy umožňují snadné strojové čistění interiéru 

tramvaje. Pohodlná čalouněná sedadla jsou opatřena vyměnitelnými snad-

no čistitelnými potahy. 

Kabiny řidiče s optimálním výhledem a průhledem zpět celým vozidlem 

odpovídají ergonomickým a bezpečnostním požadavkům. Od prostoru pro 

cestující jsou obě kabiny odděleny mezistěnou s posuvnými dveřmi.

Zá
kl

ad
ní

 te
ch

ni
ck

é 
pa

ra
m

et
ry

Trolejové napětí 750 Vdc + 30%,– 33%

Uspořádání pojezdu Bo´Bo´

Maximální provozní rychlost 48 km/h

Konstrukční rychlost 70 km/h

Délka vozidla 21 090 mm

Šířka vozidla 2 460 mm

Výška vozidla nad temenem kolejnice 3 885 mm

Výška podlahy nad temenem kolejnice

- v nízké části 350 mm

- ve zvýšené části 780 mm

Průměr kol – nové / opotřebené 610 / 530 mm

Hmotnost prázdného vozu 28 t ± 5%

Hmotnost max. obsazeného vozu s řidičem 39,06 t

Výkon trakčních motorů 4 x 90 kW

Max. brzdový výkon 645 kW
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a Počet míst pro sedící cestující 29

Počet míst pro stojící cestující 
(při normálním obsazení 6 os/m²) 

127

10 T  TŘÍČLÁNKOVÁ OBOUSMĚRNÁ NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJ

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o.
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