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   ŠKODA 25Tr IRISBUS  je nový vysokokapacitní nízkopodlažní trolejbus využívající výhod progresivní elektrovýzbroje 
ŠKODA a karoserie 18 metrového městského kloubového autobusu AGORA City Bus z produkce skupiny IRISBUS.   
   Dlouhodobě provozně osvědčený asynchronní trakční motor ŠKODA 18ML 3550 K/4 o jmenovitém výkonu 240kW, 
používaný v trolejbusech ŠKODA i vozidlech řady dalších světových výrobců, je vybaven převodovkou s konstantním 
převodovým poměrem a je napájen z regulovaného střídače na bázi IGBT tranzistorů. Tento střídač zajišťuje i funkci 
elektrodynamické brzdy, takže brzdná energie je přednostně rekuperována zpět do troleje, a pokud to poměry na troleji 
nedovolují, je mařena v brzdovém odporníku. Dostatečný brzdný moment je přitom zajištěn po celou dobu brždění až 
do nulové rychlosti vozidla.  
  Značná rezerva výkonu trakčního pohonu uděluje vozidlu vynikající dynamiku jízdy i ve stoupání, přičemž princip 
regulace trakčního pohonu umožňuje dosáhnout i vysoké úrovně jízdní pohody. 

   Napájení pomocných asynchronních pohonů (kompresor, pomocné čerpadlo apod.) a nabíjení palubní baterie 24V je 
zabezpečeno statickými polovodičovými měniči, jejichž výstupy jsou galvanicky odděleny od napětí troleje.  
  Eletrovýzbroj je převážně uložena v kontejneru na střeše vozidla. V zadním motorovém prostoru může být na přání 
zákazníka umístěn napájecí zdroj pomocného pojezdu trolejbusu (dieselgenerátor nebo trakční akumulátorová baterie), 
který umožňuje jízdu vozidla při výpadku trolejového napětí nebo v úsecích bez trolejového vedení.  
  Trolejbus je standardně vybaven poloautomatickými trolejovými sběrači, na přání zákazníka mohu však být použity 
levnější manuálně ovládané sběrače (pouze u verze vozu bez pomocného pojezdu). Rovněž na přání zákazníka může být 
trolejbus vybaven výhybkovým odporníkem nebo ovladačem rádiem řízených výhybek.  
   Trolejbus je vybaven teplovodním topením s elektrickým průtokovým ohřívačem vody, napájeným trolejovým napětím 
600 / 750 V DC. Topná tělesa ohřívače mají dvojitou elektrickou izolaci.

  Elektrovýzbroj trolejbusu ŠKODA 25Tr IRISBUS je v maximální možné míře unifi kována s elektrovýzbrojí 12m tro-
lejbusu ŠKODA 24Tr. 
  Významnou výhodou trolejbusu ŠKODA 25Tr IRISBUS je zachování velmi vysokého stupně unifi kace s autobusy 
AGORA City Bus, což ocení zejména dopravní podniky, provozující jak trolejbusovou, tak i autobusovou dopravu s vyu-
žitím uvedeného typu vozu. Tato unifi kace rovněž umožňuje využití široce vybudované servisní sítě IRISBUS respektive 
Karosa.
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Trolejbus                                                            
Délka / šířka / výška   
Délka se staženými sběrači    
Vnější obrysový poloměr zatáčení            
Nájezdový úhel přední / zadní                    
Pohotovostní hmotnost základní        
Celková maximální hmotnost     
- na přední nápravu                                 
- na střední nápravu                             
- na zadní nápravu    
Počet míst k sezení (bez řidiče) / stání    
Maximální rychlost (nastavená)        
Nástupní výška u obou předních dveří 
Nástupní výška u obou zadních dveří 

Podvozek                                                           
Přední náprava            
Střední náprava         
Zadní náprava              
celkový převod zadní nápravy  
Pérování         
Posilovač řízení               

Trakční motor                                                    
- asynchronní, typ          
- jmenovitý výkon                  
- způsob chlazení                       
- třída izolace               

Sběrače                                                              
- standardní   
- na přání              

Střešní jednotka (kontejner)                               
- typ              
- jmenovité napětí       

Střídač trakčního pohonu                                   
- jmen. výkon střídače trakč. pohonu     
- výstupní střídavé napětí      
Jmenovitý výstupní střídavý proud          
Maximální výstupní střídavý proud          
Výstupní frekvence    

Měnič pro pomocné pohony                              
- jmenovitý výkon                               
- maximální výkon                  
- výstupní trojfáz. střídavé napětí  
- jmenovitý kmitočet   

Nabíječ palubní baterie                                       
- jmenovité výstupní napětí               
- jmenovitý výstupní proud      
- maximální výstupní proud            

17 800 / 2 500 / 3 580 mm
18 400 mm

23,4 m
7o / 7o

17 700 kg
28 000 kg
6 500 kg

10 000 kg
11 500 kg
40 / 110
65 km/h
320 mm
330 mm

RENAULT E 70 XH, tuhá
RENAULT EM 10 A, tuhá

ZF AV 132.80, portálová
5,74

pneumatické
ZF Servocom 80/98

ŠKODA 18 ML 3550 K/4
240kW

cizí
200

TSS 2.1, poloautomatické
TSS 1.1, manuální

SJ 2.1
600 / 750 V DC

225 kVA
3AC  0 – 420 V

310 A
500 A

0 – 150 Hz

10 kVA
12,5 kVA / 30 min

3AC 400 V
50 Hz ± 1%

27,5 V DC
220 A DC

300 A / 1 min

Brzdový odporník                                               
- jmenovitý odpor      
- jmenovitý proud         
- maximální proud           

Pomocné agregáty                                               
Vzduchový kompresor              
- výrobce     

Hlavní čerpadlo posilovače řízení      
Pomocné čerp. posil. říz.  
      

Dieselgenerátor (na přání)                                   
- typ      
- výrobce          
- jmenovitý výkon                  
- motor  
- objem palivové nádrže           

Trakční akumulátorová baterie (na přání)           
- druh článku     
- typ článku                         
- výrobce                    
- počet článků     
- jmenovité napětí baterie           
- jmenovitá kapacita            
- minimální dojezd při 15 km/h (po rovině)

2 x 1,3 Ω
2 x 400 A DC
2 x 500 A DC

5,5 C OPEN DD
Worthingthon – Creyssensac / Orlík

ZF, pístové

BOSCH– REXROTH, zubové

APU 100 DIPME
Kirsch, GmbH

100 kW
IVECO DIESEL K13NEF

240 l

NiCd - sintrované
STH600RC

Saft Bordeaux
132

158 V
60 Ah
1 km

Střešní kontejner s elekrovýzbrojíTrakční motor 18 ML 3550 K/4

Základní technické údaje

Tylova 1/57, 316 00 Plzeň
Tel.: +420 378 117 791, Fax: +420 378 118 368 
electric@skoda.cz, www.skoda.cz/electric


