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VÝHODY PRO CESTUJÍCÍ VÝHODY PRO PROVOZOVATELE

Pohodlný a plynulý nástup

a výstup bez schodů

Bezproblémová přeprava tělesně

postižených a cestujících na

vozíčku, kočárků a neskladných

zavazadel

Vysoká atraktivita vozidla

Urychlená výměna cestujících

Vyšší cestovní rychlost



ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY NÍZKOPODLAŽNÍHO VOZIDLA RT6 - N1

Délka skříně
Šířka skříně
Výška skříně od TK na střešní plech
Výška nízké části podlahy nad Tk
Výška zvýšené podlahy nad Tk
Poměr délky nízké podlahy k celkové

délce vozidla
Rozchod
Počet dveří / šířka dveří

Průměr nových kol - hnací / běžná
Počet hnacích / běžných podvozků
Max. Obsaditelnost (při 8 os./m2)
Počet sedadel (z toho)
Hmotnost prázdného vozidla
Hmotnost max. obsazeného vozidla
Celkový výkon
Max. provozní rychlost
Max. zrychlení (od 0 do 40 km/h)
Max. stoupavost vozidla
Jmenovité napětí v troleji
Min. provozní poloměr oblouku
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POPIS TRAMVAJE

Nízkopodlažní tříčlánková rychlodrážní tramvaj typu RT6 - N1 je určena pro přepravu cestujících ve městech
a přilehlých regionech. Svým moderním koncepčním řešením, spočívajícím hlavně ve snížení podlahy,
zajišťuje výrazné zlepšení jízdního komfortu.

Nový typ tramvaje umožňuje cestujícím pohodlný nástup, což se týká zvláště tělesně postižených, cestujících
na invalidních vozících, s kočárky nebo s rozměrnými zavazadly. Provozovateli pak nabízí rychlou výměnu
cestujících, vyšší cestovní rychlost a vysokou atraktivitu.

Šestinápravové vozidlo se třemi podvozky je tříčlánkové. Může být dodáno jako jednosměrné nebo
dvousměrné. Dva krajní články spočívají na hnacích podvozkách, střední krátký článek na podvozku běžném.
Vozidlo má podlahu ve dvou výškových úrovních. V prostoru mezi vnějšími podvozky probíhá nízká podlaha
ve výši 350 mm nad TK, nad nimi je pak vysoká 900 mm. Mezi jednotlivými podlahami jsou přechodové
schůdky. Nízká podlaha tvoří 63 % z celkové délky vozidla. Spoje mezi jednotlivými články jsou zakryty
skládacími měchy a dalším těsněním.

Vozidlo má čtvery výklopné dveře o šířce 1 300 mm pro dva proudy cestujících a dvoje užší dveře na
převislých koncích vozu pro jeden proud o šířce 700 mm. Všechny dveře mají nástupní hranu ve výši 350
mm od TK a jsou ovládány elektricky. Krajní dveře mají nástup na nízkou plošinu, z níž vedou schůdky k vyšší
podlaze nad podvozkem a na stanoviště řidiče. Dveře jsou hliníkové sendvičové konstrukce.

Skříň vozu je lehké svařované ocelové konstrukce. Čela jsou vyrobena ze skelného laminátu, vyztuženého
ocelovou kostrou. Bočnice jsou na vnitřní straně obloženy panely z plastické hmoty. Střešní prostor nad
nízkopodlažní částí je přizpůsoben pro umístění elektrické výzbroje a je zakryt odklopnými víky. Sedadla pro
cestující v krajních článcích jsou upevněna pouze v bočnici. Mohou být laminátová nebo polstrovaná. Jejich
počet závisí na uspořádání interiéru a na tom, zda je tramvaj jednosměrná nebo dvousměrná.

Hnací podvozky mají dvojí vypružení. Primární vypružení je vytvořeno pryžokovovými kotouči. Sekundární
vypružení je vzduchové a zajišťuje automaticky konstantní výšku podlahy bez ohledu na zatížení vozu. Běžný
podvozek má samostatně uložená kola



Vozidlo má elektrodynamickou brzdu s rekuperací, na podvozkách brzdy kolejnicové a hydraulické brzdy
kotoučové. Zatímco na hnacích podvozkách jsou brzdové jednotky střadačové, na běžném podvozku
přímočinné.

Elektrická trakční výzbroj je vybavena tyristorovou pulzní regulací a rekuperací. Elektrické trakční motory s
výkonem po 90 kW jsou uloženy tak, že mají osy kolmé k podélné ose podvozku. Půlpantograf je připevněn
na středním článku vozu. Další část elektrické výzbroje je uložena v rozvaděči za stanovištěm řidiče.

Vytápění tramvaje je elektrické i teplovzdušné. Elektrická topná tělesa jsou umístěna v konzolách sedáků.
Větrat lze přirozeně výklopnými okny nebo nucené střešním ventilátorem s možností přihřívání vzduchu.
Kabina řidiče má samostatný vytápěcí a větrací agregát, jenž může být na přání nahrazen klimatizační
jednotkou.
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