
Jak se stane hranice spojnicí?

Answers for mobility.

Vectron – lokomotiva, která vytváří nová spojení.
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Vectron – nové lokomotivy pro všechny, kdo si přejí vyjít vstříc součas-
ným i budoucím požadavkům a úkolům pro evropskou dopravu. 
Vývoj lokomotivy Vectron vychází z jednání s dopravci i z praktických 
zkušeností s provozem více než 1 600 lokomotiv typu Eurosprinter ES 64 
a Eurorunner ER 20. Předními cíli vývoje nového typu lokomotiv Vectron 
bylo vysoké zhodnocení investovaných prostředků, přísné ekologické 
standardy, bezporuchovost a v neposlední řadě i možnosti snadné  
dodatečné přestavby či dovybavení lokomotivy pro provoz v dalších  
oblastech Evropy. Výsledkem je kombinace osvědčených prvků s per-
spektivními strategiemi a inovacemi. Nyní jen nastoupit a objevovat  
lokomotivu, která razí nové cesty pro Vaši nákladní i osobní dopravu.

Vytváříme koridory

Liberalizace trhů, různorodost  
požadavků států a zemí a v nepo-
slední řadě také proměnlivost  
potřeb zákazníků vedou k tomu,  
že současná osobní i nákladní  
kolejová doprava musí být více  
flexibilní, než kdy dříve. Po nových 
řešeních roste poptávka – a to jak 
v rovině úvah, tak i v každodenním 
železničním provozu.
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Evropa zažívá změny. Rozhodnutí, vedoucí k zítřejšímu úspěchu, se 
uskutečňují již dnes volbou správné lokomotivy. Vybavte se dostatečně 
pro budoucnost plnou proměn. S lokomotivami typu Vectron budete 
plánovat budoucí přepravy a investovat s jistotou, neboť sdružují  
vyzrálou a osvědčenou techniku s tržně orientovanou modularitou 
a flexibilitou. Výsledkem je nová svoboda pohybu, a to ve všech  
životních situacích ve Vašem lokomotivním provozu.

Větší jistota při plánování

Smysluplná modularita.  Lokomotivy 
typu Vectron se soustřeďují na to, co je 
podstatné, tedy na Váš úspěch. Proto ani 
nová koncepce jejich modularity není 
kompromisem. Modularizované unifiko-
vané komponenty, např. ovládací pult 
na stanovišti strojvedoucího, brzdová 
výzbroj a řídící technika jsou přitom záru-
kou jednotného způsobu obsluhy i řízení. 
V neposlední řadě je jejich významným 
přínosem i optimalizace nákladů život-
ního cyklu. Základní odlišnosti mezi 
elektrickou a dieselelektrickou variantou 
lokomotiv Vectron jsou zajištěny důmysl-
ným způsobem ve vozové skříni a v pod-
vozcích. Všechny varianty lokomotiv 
Vectron mají přímou širokou chodbu. To 
je řešení výhodné nejen pro údržbu, ale 
také skýtající rovnou únikovou cestu. Tím 
je pro strojvedoucího v nouzové situaci 
minimalizováno riziko vzniku paniky, což 
může znamenat i záchranu života.

Nastavitelný rychlostní rozsah.  
Rozsah využití Vašeho vozidla můžete  

rozšířit. Díky řešení podvozků se elek-
trické varianty lokomotiv Vectron vy-
značují vysokou flexibilitou. Díky správ-
ně zvolenému převodovému ústrojí 
používají pro celý rozsah rychlostí jed-
notný podvozek.

Díky tomu je možné i dodatečné zvýše-
ní nejvyšší provozní rychlosti na hodno-
ty odpovídající vlakům kategorie EC/IC. 
Lokomotivy pro nákladní dopravu lze 
tak v průběhu provozu snadno přebudo-
vat na lokomotivu pro osobní vlaky. 

Lokomotivy typu Vectron jsou vybaveny 
systémem pohonu dvojkolí trakčním 
motorem, využívajícím dutý hřídel, 
který prochází pastorkem. Jde o řešení 
úspěšně ověřené v provozu lokomotiv 
typu Eurorunner. Tento typ pohonu, 
vhodný v širokém spektru rychlostí, byl 
nyní vyvinut i pro nejvyšší výkony, jaké 
jsou potřebné pro elektrické lokomotivy 
Vectron. Podvozek s brzdovými kotouči 
v discích kol je řešen jednotně podle 
osvědčeného vzoru podvozku lokomotiv 
Eurosprinter ES 64 F4. K přenosu podél-
ných sil také využívá tažné čepy. Použité 
prvky elektromechanických rozhraní jsou 
zárukou snadného (a případně i dodateč-
ného) umístění snímačů různých typů 
vlakových zabezpečovačů a impulsních 
vysílačů otáček dvojkolí. Dieselelektrická 
varianta lokomotiv Vectron využívá mo-
difikovaný podvozek z lokomotiv typu 
Eurorunner s trakčními motory odpoví-
dajícího výkonu. Jeho komponenty tak 
nejsou zbytečně předimenzovány.
 
Snížené opotřebení kol. Lokomotivy  
Vectron dosahují velmi nízké náklady  
životního cyklu. Použitím aktivních tlu-
mičů vrtivých pohybů podvozku (ADD) 
lze tuto bilanci ještě zlepšit. Tlumiče ADD 
snižují při jízdě v obloucích odpor pod-
vozků proti natáčení. Tím jsou minimali-
zovány příčné síly přenášené na koleje, 
čímž se snižuje opotřebení kol. Při vyso-
kých nárocích na tažnou sílu představuje 
toto řešení výhodnou investici.

Modulární pojetí vlakového zabezpe-
čovače a komunikačních prostředků.  
Vectron pro Vás znamená volnost ve  
výběru Vaší dopravní cesty. Zástavba 
různých typů vlakových zabezpečovačů 
a telekomunikačních zařízení je pojata  
modulárně. Celkově byly zohledněny  
vlakové zabezpečovací zařízení používané 
v Evropě. V oblasti rádiové komunikace 
byly do lokomotiv Vectron integrovány 
systémy GSM-R, analogové radiostanice 
pro pásma 450 MHz i 160 MHz a také sys-
tém elektronického sešitového jízdního 
řádu EBULA.

 Elektrická lokomotiva Vectron:  
Jeden podvozek pro všechny rychlosti do 200 km/h

Strojovna je vhodně uspořádána 
pro provádění údržby a vyznačuje se 
přímými chodbami, umožňujícími  
rychlý únik do strojovny

 Vectron

 Vectron DE

Evropská zabezpečovací zařízení  
dle svého historického vývoje



2009

2012

6 7

Rychlé znovuzprovoznění. Kdo jede, ten 
vede. A kdyby se přece jen něco stalo,  
Vectron může být opět rychle zpět na  
kolejích. K tomu slouží čelo lokomotivy 
schopné pohltit energii nárazu, navíc  
v moderním Siemens designu, které již bylo 
mnohokrát ověřeno na lokomotivách 
pro Belgii (HLE18), Portugalsko (LE 4700) 
a Litvu (ER20CF). Jde o jednotné provede-
ní čela, které je k lokomotivní skříni  
přišroubováno. Lze jej proto v případě  
potřeby rychle odmontovat a vyměnit. 
Celé čelo tak může být předmontováno  
a skladováno jako pohotově dostupný  
náhradní díl. Toto jistě zohlední i pojišťovna 
při výpočtu pojistného: krátké doby opravy 
a rychlé uvedení zpět do provozu.

Plnění nejnovějších norem, orientova-
ných na budoucnost. Kráčejte s dobou, 
a to nejen dnes, ale i zítra. S Vectronem 
jste vyzbrojeni pro svět norem, který je 
proměnlivý. Vectron zohledňuje evropské 
normy TSI HS RST, TSI CCS a TSI SRT. Spa-
lovací motor dieselelektrické verze loko-
motiv Vectron splňuje přísné limity emisí 
dle EU97/IIIB. Během vývoje a schvalování 
vozidla byla zohledněna připravovaná 
směrnice TSI konvenční vozidla podle  
aktuálního znění jejího návrhu.

Vynikající ekologické vlastnosti. Stále 
přibývá zemí, kde se uplatňují velmi přís-
né normy pro emise škodlivin, jemného 
prachu a hluku. Přizpůsobte se vysokým 
ekologickým požadavkům a profilujte se 
jako stálý poskytovatel dopravních slu-
žeb. Příznivé ekologické vlastnosti jsou 
u důmyslného konceptu lokomotiv typu 
Vectron samozřejmostí. Začíná již při 
montáži lokomotivy v účelně energeticky 
úsporných výrobních prostorách a pokra-
čuje průběžně používanými ekologickými 
materiály, chladivy a vodou rozpustnými 
laky. Použití sklolaminátů není přípustné. 
Spotřebu energie u elektrických lokomotiv 
Vectron snižují vysoce hospodárná reku-
perace brzdné energie, energeticky opti-
mální odstavování a také optimalizované 
řízení systému pohonu. Po uplynutí doby 
životnosti lokomotivy, po mnoha letech 
úspěšného provozu, Vám nakonec díky 
vzorově vysokému podílu recyklovatelné 
hmoty nezůstane nevyužito téměř nic. 
Podíl recyklovatelných materiálů činí 98 % 
(hmotná recyklace 94 %, termická 4 %).

Nejnižší emise. Emisím je moudřejší  
předcházet, než je nejprve produkovat  
a poté odstraňovat. Emise pevných částic 
můžete snížit až o 87,5 %. Dieselelektric-
ká lokomotiva typu Vectron bude sériově 
vybavena jako první dieselelektrická lo-
komotiva na trhu nejnovějším spalovacím 
motorem a filtrem pevných částic podle 
požadavků úrovně Stage IIIB. Jako každá 
motorová lokomotiva od společnosti  
Siemens zůstává i Vectron pod hladinou 
limitů TSI Noise. Hluk, vydávaný stojícím  
a rozjíždějícím se vozidlem, zůstává 
výrazně pod limitem TSI, o více než 
10 dB(A), což je srovnatelné s vynikajícími 
hodnotami, jaké má lokomotiva ER 20.

Užitečná vcelku. Spolehněte se na stabil-
ního partnera, za Vectronem stojí 130 let 
zkušeností z vývoje, výroby i provozu  
kolejových vozidel. Ať se již jedná o pohon, 
transformátory a trakční měniče, nebo 
montáž lokomotivy či podvozku. Závody 
s dlouhou tradicí jsou zárukou kvality 
a spolehlivosti. Rychlý start zaručuje fakt, 
že Vectron pracuje stabilně již od samého 
začátku. Je to díky důkladným a dlouhodo-
bým optimalizacím a ověřování funkčnosti 
ve vlastní zkušebně společnosti Siemens 
a ve vlastním zkušebním středisku pro 
drážní systémy Wegberg-Wildenrath.

Potřeba více myslet  
na budoucnost

85 000 kg Zbytkový materiál

Ekologická během celé doby 
životnosti: Při celkové hmotnosti 
85 t a podílu recyklovatelných  
materiálů 98 % zůstává po recykla-
ci jednoho elektrického Vectronu 
jen 1 700 kg zbytkového materiálu. 
To odpovídá zhruba hmotnosti 
limuzíny střední třídy.

0.25 g/kWh
Stage IIIA
0.20 g/kWh

Stage IIIB
0.025 g/kWh

Od roku 2012 bude platit Stage IIIB: Dieselelekt-
rický Vectron snižuje emise částic až o 87,5%.

Snadná údržba

   Výměnná deformační zóna

 Vně montované výměnné deformační prvky

 Nárazník s vratným absorbérem energie

 Odhrnovače sněhu pod nárazníky5%
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Komponenty

 Brzdový odporník

 Skříň VZ

 Systém chlazení spalovacího motoru

 Spalovací motor

 Filtr pevných částic

 Nasávání vzduchu pro spalovací motor

 Trakční alternátor

 Elektrický blok s centrálním  
 ventilátorem

 Přístroje pneumatické brzdy

 Bateriová skříň

 Palivová nádrž

 Kontejner centrálního zdroje  
 pro napájení vozů

Příklady přídavného  
vybavení

ı Aktivní tlumič vrtivých pohybů (ADD)

ı Boční pomocný řídící pult pro odjezd  
 vlaku

ı  Přípojka pro vnější napájení jedno-/
oboustranné 3-fázové/1-fázové

ı Termoskříňka pro chlazení a ohřev  
 stravy

ı Vnější kamerový systém pro zpětný  
 pohled

ı Dálkový přenos diagnostických dat

ı Tlaková ochrana vnitřního ovzduší  
 v kabině strojvedoucího

ı Kompresor bez oleje 

Zvýšení účinnosti. Díky osvědčenému  
způsobu trakčního pohonu s frekvenčně 
řízenými třífázovými trakčními asynchron-
ními motory dosahuje dieselelektrická 
lokomotiva Vectron optimální a ve srovnání 
s dieselhydraulickými lokomotivami o 5 
až 10  % vyšší účinnost, a to napříč celým 
provozním a výkonovým spektrem. Lehké 
a odpružené trakční motory vedou k nižší-
mu opotřebení kolejnic.

Optimalizovaná bilance ekologických 
a nákladových faktorů. Vysoce výkonné 
kondenzátory nahrazují těžké, neekologic-
ké startovací baterie. Energie generovaná 
trakčními motory při elektrodynamickém 
brzdění je důsledně využívána pro napájení 
pomocných pohonů a pro napájení vytápění 
a klimatizace v osobních vozech. Díky tomu 
je možné ušetřit až 10 % energie (podle pro-
vozních podmínek). V konečném důsledku to 
znamená podstatně vylepšenou ekologickou 
bilanci a úsporu provozních nákladů.

Snížení nároků na údržbu. Dieselelektrická 
lokomotiva Vectron využívá unifikované 
díly společné s elektrickými lokomotivami 
tam, kde to má smysl. Nikoliv tam, kde by to 
vedlo ke zvýšení nákladů. Zvláštní důraz je 
kladen na optimální přístupnost a snadnou 
výměnu komponentů. Údržba lokomotivy je 
neobyčejně snadná.

Šetrnější doprava 
Dieselelektrická lokomotiva Vectron spojuje osvědčené prvky s inovo-
vanými a integruje přitom zkušenosti z jiných aplikací. Jakožto nástupce 
vyzkoušených lokomotiv Eurorunner ER 20 je produktem s vysokou úrovní 
ekologických parametrů. Díky spalovacímu motoru, vyhovujícímu směrnici 
EU97/IIIB, je nositelem trendu snižování emisí.

Motorová lokomotiva

Uspořádání pojezdu Bo’Bo’

Výkon spalovacího motoru (kW) 2 000 / 2 200 / 2 400

Tažná síla při rozjezdu (kN) 275

Nejvyšší rychlost (km/h) 160

Objem palivové nádrže (l) 4 000

Hmotnost* (t)  cca 83

Rozchod (mm) 1 435 až 1 676 mm

Nejvyšší hmotnost na dvojkolí (t) 22

* závisí na variantě a vybavení
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Komponenty

 Přístroje pneumatické brzdy

 Ventilátor trakčního motoru

 Protipožární zařízení

 Pomocná zařízení

 Rozvaděč nízkého napětí 

 Brzdný odporník

 Olejový a vodní chladič

 Zařízení transformátoru pomocných  
 pohonů

 Trakční měnič 

 Zdroj stlačeného vzduchu

 VN přístroje střídavého proudu

 VN přístroje stejnosměrného proudu

 Skříň vlakových zabezpečovačů 3

 Skříň vlakových zabezpečovačů 1,2

Uspořádání pojezdu  Bo’Bo’

Napájecí systémy  AC 25 kV, 50 Hz
 AC 15 kV, 16,67 Hz
 DC 3 kV 
 DC 1,5 kV

Nejvyšší trakční výkon (kW)  6 400 

Tažná síla při rozjezdu (kN)  300

Nejvyšší provozní rychlost (km/h)  160 / 200

Hmotnost* (t)  cca 87

Rozchod (mm)  1 435 až 1 676

Uspořádání pojezdu  Bo’Bo’

Napájecí systémy  AC 25 kV, 50 Hz
 AC 15 kV, 16,67 Hz 
 

Nejvyšší trakční výkon (kW) 6 400

Tažná síla při rozjezdu (kN) 300

Nejvyšší provozní rychlost (km/h) 160 / 200

Hmotnost* (t) cca 85

Rozchod (mm) 1 435 až 1 676 

Vícesystémová lokomotiva Lokomotiva na střídavý proud – vysoký výkon

 Vectron. Creating Corridors

Příklady přídavného vybavení

ı Pískování 2. a 3. dvojkolí

ı  Přepojovač redundance (pro AC/DC  
a AC lokomotivy vysokého výkonu)

ı Aktivní tlumič vrtivých pohybů (ADD)

ı Boční pomocný řídící pult pro odjezd vlaku

ı  Přípojka pro vnější napájení jedno-/ 
 oboustranné 3-fázové/1-fázové

ı Termoskříňka pro chlazení a ohřev stravy

ı Vnější kamerový systém pro zpětný pohled

ı Dálkový přenos diagnostických dat

ı Protipožární zařízení

ı Tlaková ochrana vnitřního ovzduší  
 v kabině strojvedoucího

ı Kompresor bez oleje 

Uspořádání pojezdu  Bo’Bo’

Napájecí systémy  AC 25 kV, 50 Hz
 AC 15 kV, 16,67 Hz
 

Nejvyšší trakční výkon (kW) 5 200

Tažná síla při rozjezdu (kN) 300

Nejvyšší provozní rychlost (km/h) 160

Hmotnost* (t) cca 82

Rozchod (mm) 1 435 až 1 676

Uspořádání pojezdu  Bo’Bo’

Napájecí systémy  DC 3 kV

 

Nejvyšší trakční výkon (kW) 5 200

Tažná síla při rozjezdu (kN) 300

Nejvyšší provozní rychlost (km/h) 160 / 200

Hmotnost* (t) cca 80

Rozchod (mm) 1 435 až 1 676

Lokomotiva na střídavý proud - střední výkon Lokomotiva na stejnosměrný proud

* závisí na vybavení a dobalastování
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Nároky kladené na dopravce jak národní, tak i nadnárodní působnosti  
se zvyšují. Zvyšte svou připravenost na tuto situaci i Vy. Mimo jiné i tím,  
že využijete současné, perspektivní technické možnosti. Učiňte tak nejlépe 
efektivně a ekonomicky, moderní lokomotivou, jež se pružně přizpůsobí  
Vašim potřebám. Důmyslná koncepce lokomotiv typu Vectron podporuje 
Vaši schopnost pružně reagovat na proměnlivé podmínky okolí, a to dnes, 
zítra, po celou dobu životnosti vozidla.

Hospodárnější provoz

Koncepce šitá na míru. Investujte jen 
do toho, co potřebujete. Zvolte hos-
podárnou a levnou trakci. Elektrické 
lokomotivy typu Vectron využívají čistou 
trakci v různých provedeních jako střídavá, 
stejnosměrná a vícesystémová ve třídách 
výkonu 5,2 MW a 6,4 MW. Dieselelektric-
ká lokomotiva Vectron doplňuje paletu 
nabídky jako moderní maximálně ekolo-
gická motorová lokomotiva. Lokomotivy 
mohou být podle jednotlivých zemí 
a balíčků vybavení upravovány, a tím 
přesně uzpůsobovány podmínkám pro-
vozu. U standardně schválených, rychle 
dostupných předem připravených variant 
jsou garantovány krátké dodací lhůty, 
odpadají komplikace vyplývající z vývoje 
a schvalování. Díky tomuto postupu je 
cenově výhodné i pořízení menšího po-
čtu lokomotiv. 

Národní a interoperabilní výkonnost. 
Prosaďte se v konkurenci jak v národním, 
tak i přeshraničním a celoevropském  
měřítku v oblasti dopravy osob i zboží. 
Podle konkrétního zaměření a podmínek 
Vašeho podniku můžete počítat s jed-
nonárodními či předem připravenými 
interoperabilními variantami, optimali-
zovanými pro dané provozní podmínky 
a uživatele. 

Lokomotivy Vectron skýtají varianty pro 
střídavé i stejnosměrné napájení, opti-
malizované podle podmínek jednotlivých 
zemí, cenově vyvážené podle výkonu. Pro 
národní dopravce je vytvářen výrobek uši-
tý na míru, tedy optimálně střižený podle 
Vašich potřeb a podle podmínek v dané 
zemi. Výbava přesně odpovídá požadavku 
na výkon a komponenty, jež u Vás potře-
bujete. Přitom s sebou nemusíte vozit  
nákladné systémy, kterých se nevyužívá. 

A když se něco ve Vaší zemi změní,  
Vectron bude stále schopen pružně  
reagovat. Lokomotivy se dají vždy rychle 
přizpůsobit novým úkolům v dopravě 
a lze je dodatečně vybavit pro přeshranič-
ní provoz. Pomocí připraveného balíčku 
může být střídavá lokomotiva o vysokém 
výkonu dodatečně upravena na lokomo-
tivu vícesystémovou. A to přináší pokojný 
pocit jistoty investic a v neposlední řadě 
výrazně stálý charakter kvalit výrobku 
Vectron.

Přizpůsobení po celou dobu životnosti.  
 Lokomotivy Vectron můžete použít  
podruhé i potřetí. Lokomotivy mohou 
být po celý životní cyklus uzpůsobovány 
stále se měnícím provozním požadavkům 
a účelům použití v celém evropském pro-
storu. Efektem je vysoká zbytková hod-
nota, která se při trvalém využití stroje 
dlouhodobě zachovává.

Usnadněné financování. Realizujte 
možnosti vlastního růstu. Financování 
Vectronu je šité na míru stejně tak jako 
lokomotiva sama. Spolehněte se na roz-
sáhlé specializované know-how, finanční 
expertisu a celosvětovou spolupráci s řa-
dou partnerů. Naše individuální finanční 
řešení, vytvořené podle potřeb provozo-
vatele v privátním či veřejném sektoru, 
znamenají, že rozhodnout se pro Vectron 
se stane zajištěnou a výnosnou investicí. 
A mimochodem: vysoká zůstatková hod-
nota Vectronu umožňuje při modelech 
financování poměrně nízké měsíční 
splátky.

Schválené předem připravené varianty (příklady) garantují rychlé dodání a uvedení do provozu

Výkonnostní třída Vlakový zabezpečovač 

vícesystémové lokomotivy LZB/PZB, ZUB262 / Integra, SCMT, ATB-NL + ETCS

LZB/PZB, SCMT, SHP, Mirel + ETCS

LZB / PZB, Mirel + ETCS

SHP bez ETCS

PZB bez ETCS

LZB / PZB, Mirel bez ETCS

AC vysoký výkon

DC

motorové lokomotivy 

AC střední výkon

vícesystémové lokomotivy
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Rozdílnost napájecích napětí a vlakových zabezpečovacích zařízení,  
rostoucí přepravní vzdálenosti… Nároky, kladené na železniční dopravu, 
se mění. Změňte se také Vy a překonejte technické překážky evropských 
kontinentálních železničních sítí a koridorů ERTMS. Vectron přináší novou 
volnost v mezinárodní dopravě. Interoperabilní lokomotivy Vectron umožní 
přeshraniční spojení, kdykoli to bude pro podnik potřebné.

Nezávislé rozhodování

Vysoce výkonné varianty. Význam  
mezinárodních přeprav na hlavních  
evropských koridorech roste. Obsluhujte 
dnešní hlavní trati i budoucí regiony 
hospodářského růstu. Výkonné varianty 
lokomotivy Vectron pro čistě střídavou 
nebo čistě stejnosměrnou trakci či flexi-
bilní vícesystémová lokomotiva umožní 
provoz ve čtyřech napájecích systémech. 
Pro neelektrifikované trati představuje 
vhodné řešení dieselelektrická verze 
lokomotivy Vectron.

Pojetí vlakového zabezpečovače  
v přeshraniční dopravě. Skutečností 
je, že kdo chce ekonomicky ovládat 
přepravní proudy uvnitř EU, musí mít 
schopnost jezdit po tratích s rozdílnými 
podmínkami, a to přes hranice. Faktem 
také zůstává, že díky více než 20-ti 
různým vlakovým zabezpečovacím sys-
témům a koexistenci ERTMS s národními 
systémy je to nadmíru složitý úkol.

Překračujte tedy hranice: inovační kon-
cept instalace více typů vlakových zabez-
pečovačů na lokomotivách typu Vectron 
zaručuje flexibilitu dnes i v budoucnu. 

Zajištuje cenově výhodné náklady na  
migrační období ERTMS. Specifické ná-
rodní systémy, které lze lehce přeskupit 
anebo vyměnit, jsou přitom poprvé inte-
ligentním a pružným způsobem navázány 
na jádro ETCS. Uspořádání, tvořené jed-
nou skříní vlakových zabezpečovačů pro 
základnový systém ETCS a národní systé-
my, tak ušetří prostor i náklady. 

U elektrických lokomotiv Vectron se již 
díky připravenému balíčku nacházejí  
v lokomotivě prostory i kabelová připojení 
pro všechny evropské systémy vlakových 
zabezpečovačů. S touto výbavou je  
odmontování nebo dosazení dalšího typu 
vlakového zabezpečovače snadné. Kromě 
úspor nákladů schvalovacího řízení to při-
nese výhodu v podobě ušetřeného času, 
který lze využít pro produktivní využití 
lokomotivy.

Průlomová koncepce balíčků výbav 
podle země. Volnost se rozšiřuje novou 
koncepcí výbav podle zemí. Za její pomoci 
lze například elektrické lokomotivy Vectron 
dovybavit nebo přezbrojit pro provoz mezi 
různými koridory za velmi nízkých nákladů.  

Sběrače, pohon, pojezd, vlakové zabezpe-
čovače, telekomunikační zařízení a speci-
fická balíčková výbava podle požadavků 
jednotlivých zemí přinášejí možnost 
provozu na koridorech s ERTMS i jiných 
po celé Evropě. Vozidla se tak stanou po-
hotovými pro nové výkony během krátké 
doby. Schválení přednostních variant je 
předpokladem rychlého uvedení do  
provozu.

Snadná integrace do parku vozidel.  
Vytvořte si vysoce výkonné trakční jednot-
ky: lokomotivy Vectron mohou být řešeny 
jako vícesystémové. Lokomotivy Vectron, 
ať již na střídavý nebo stejnosměrný 
proud, vícesystémové nebo motorové, jsou 
schopny spřažení a vícečlenného řízení se 
všemi ostatními lokomotivami Vectron i se 
všemi moderními lokomotivami od společ-
nosti Siemens. Pro dopravu vratných vlaků 
je možné využít systémy pro ovládání dveří 
(při odjezdu vlaku není nutný průvodčí, 
TAV – technický dohled nad stavem dveří 
bez nutné součinnosti zaměstnanců, TB0 
– blokování dveří) a na přání lze instalovat 
i rakouský systém dálkového ovládání loko-
motivy z řídícího vozu.

Bohaté možnosti kombinací.  
Další možnosti svobody výběru vyplývají 
z flexibility spřažení lokomotiv Vectron 
s vlakovou zátěží. Základem je standardní 
tažný hák se šroubovkou a s postranními 
nárazníky. Alternativně mohou být na  
lokomotivu dosazena i centrální automa-
tická spřáhla. To umožní zvýšení hmot-
nosti dopravované zátěže nebo rozšíření 
výběru relací v osobní dopravě. V obou 
případech jsou k dispozici všechny mož-
nosti, ať již od dodání vozidla, nebo  
v podobě snadné pozdější úpravy. 

Doprava dlouhých vlaků o vysoké hmot-
nosti je cestou ke zvýšení výnosů a zisků 
spojených s provozem lokomotivy. Tato 
možnost je obzvláště atraktivní v přípa-
dech, kdy jsou tratě přetížené intenziv-
ním provozem a není dostatek volných 
tras, nebo v případech, kdy nedostačují 
kapacity příslušných terminálů. Lokomotivy 
Vectron Vám v tomto případě pomohou  
zajistit budoucnost díky tomu, že po  
stránce výkonu a tažné síly jsou v přesile 
a mají zařízení pro regulaci prokluzu.

Jednotný způsob obsluhy. Dobrá práce 
vzniká v dobrých podmínkách. Z tohoto  
důvodu mají lokomotivy Vectron ergono-
micky řešený ústřední pult, uzpůsobený pro 
strojvedoucího. Zvláště příjemně působí 
dotykové ovládání a přátelský design.  
Ovládání je pojato jednotně, uspořádání 
ovládacích prvků je stejné pro všechny 
varianty. Konkrétní místa pro vestavbu 
dodatečně integrovaných částí VZ jsou 
v modulárně provedeném ovládacím pultu 
strojvedoucího s dlouhou životností pevně 
stanovena již od začátku. Lokomotivám  
Vectron zůstane po celé období jejich pro-
vozu jednotná obsluha. Čas potřebný pro 
přezbrojení vozidla i čas potřebný pro pře-
školení a zacvičení strojvedoucích je krátký.

Údržba se řídí potřebami. Rozsah a zamě-
ření údržby jsou u různých provozovatelů 
lokomotiv rozdílné. Tomu je přizpůsoben 
Railcover, modulární pojetí služeb založené 
na zkušenostech z projektů údržby, uskuteč-
něných po celém světě, jež trvaly v součtu 
tisíc let. Můžete si vybrat ze široké nabídky 
důmyslných modulů a sestavit si vlastní 
balíček služeb přesně podle svých speci-
fických požadavků. Díky tomu jsou Vám 
poskytované služby přizpůsobeny měnícím 
se podmínkám.

I pult strojvedoucího je připraven na pozdější 
dovybavení nebo úpravy. Upravit stínítko  
z vysokého na nízké a nazpátek není problém.
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