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MODERNIZACE TRAMVAJE T3

Modernizace je prováděna modulárním způsobem v rozsahu, 

který si stanoví provozovatel. Životnost modernizovaného 

vozu je nejméně 15 let. Bezpečnost je zvýšena dosazením 

nových výklopných dveří s elektronickým ovládáním (nebo 

jsou modernizovány původní dveře osazením nového 

pohonu) a je instalován vizuální a akustický informační 

systém.



Interiér je vybaven novými čalouněnými sedadly zakotvenými do 

bočnice a nehořlavou protismykovou podlahou, což usnadňuje úklid 

podlahy. Schody jsou z antikorozního materiálu. Skříň má novou izolaci 

a obložení stěn.

Jsou zlepšeny pracovní podmínky řidiče: sedadlo má loketní opěrky 

a opěrku hlavy, je zvýšen výkon ventilátoru kaloriferu, na přání může být 

dodán nový pult s ručním řadičem a další vybavení.



Modernizované podvozky s primárním vypružením MEGI mají zlepšené 

jízdní vlastnosti, je snížena hladina hluku a odstraněn únik oleje 

z převodovek – podvozky přitom výrazně šetří opotřebení kolejového 

svršku. Na přání provozovatele je možné provést modernizaci 

převodovek.

Trakční výzbroj s IGBT tranzistory je umístěna v kontejneru. Umožňuje 

úplnou rekuperaci s plynulým individuálním řízením dvojic cize buzených 

trakčních motorů. 

Asynchronní pomocné pohony jsou napájeny ze dvou střídačů. 

Akumulátorová baterie je dobíjena statickým nabíječem. 



T3 TV 1 GTO IGBT

Mikroprocesorové řízení umožňuje 

variabilitu nastavení programu 

včetně diagnostických funkcí, 

mnohočlenného řízení i skluzové 

regulace. Klasická kabeláž je 

nahrazena CAN komunikací. Vůz 

má záskokový odporník a elektricky 

dálkově ovládaný polopantografový 

sběrač.

Odporová regulace 100%

Pulsní regulace – klasické tyristory 81%

Pulsní regulace s GTO tyristory a rekuperací 53%

Pulsní regulace s IGBT tranzistory – ŠKODA 45%

Spotřeba elektrické energie 

modernizované tramvaje je o cca 55% 

nižší než spotřeba vozu s původní 

výzbrojí. Jsou sníženy nároky na 

údržbu odstraněním kontaktních 

spínacích přístrojů a rotačního 

soustrojí. Elektrické přístroje mají 

bezazbestové zhášecí komory. 

Vůz má nové osvětlení.

Porovnání měrných spotřeb tramvají T3
podle použité výzbroje
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Délka vozu přes spřáhla 15 100 mm 

Délka skříně vozu 14 000 mm

Šířka skříně vozu 2 500 mm

Výška skříně vozu (průměr kola 700 mm) 3 060 mm

Vzdálenost otočných čepů 6 400 mm

Rozvor podvozků 1 900 mm

Průměr nových kol 700 mm

Rozchod 1 435/1 000 mm

Jmenovité napětí v troleji 600 V

Napětí pomocných obvodů 24 V

Výkon trakčních motorů (trvalý) 160 (4 x 40) kW

Maximální provozní rychlost 60 km/h

Maximální zrychlení 1,65 m/s2

Počet míst k sezení

- jednotlivá sedadla 23

- dvojsedáky 31

Hmotnost prázdného vozu (závisí na rozsahu 

modernizace) 16,5 – 18,5 t

Přepravní kapacita

Počet míst k stání

- 5 osob/m2 87 (72)

- 8 osob/m2 139 (115)

Základní technické parametry


