
Vectron 
Druhá generace interoperabilních lokomotiv

Technika frekvenčně řízených střídavých 
trakčních pohonů posunula obor elektric-
kých lokomotiv významně vpřed. Vozidla 
z produktové řady Siemens Eurosprinter 
jsou toho dokladem:

n Výkonem 6,4 MW a tažnou silou 300 kN 
ve čtyřnápravovém provedení předstihují 
někdejší složité lokomotivy šestinápravové.

n Díky hospodárné regulaci a rekuperační-
mu brzdění jsou úsporné ve spotřebě 
energie.

n Jsou univerzálně použitelné.

n Zvládají dopravu těžkých nákladních vlaků 
i rychlých expresů.

n Vlivem minimální poruchovosti a údržbo-
vé nenáročnosti dosahují v provozu vyso-
kou disponibilitu.

n Díky typovému schválení a servisní síti 
v mnoha zemích Evropy umožňují rychlou 
a hospodárnou mezistátní dopravu vlaků.

Provoz více než 1 600 lokomotiv v Evropě 
i mimo ni je nejen významnou referencí, 
ale i inspirací k dalšímu pokroku. Ke vzniku 
nových lokomotiv typu Vectron.

Vectron je druhou generací interoperabilních  
lokomotiv. Svými technickými parametry 
i užitnými vlastnostmi navazují lokomotivy 
Vectron na parametry a vlastnosti lokomotiv 
Eurosprinter. Navíc přinášejí novou hodnotu, 
a to flexibilitu. Cílem je, aby lokomotivu bylo 
možné, jak při dodávce, tak kdykoliv v prů-
běhu jejího provozování,  snadno a rychle 
přizpůsobit změněným požadavkům na  
způsob a místo provozního použití. 

Technické údaje

Délka 18 980 mm

Šířka 3 012 mm

Výška 4 248 mm

Nejvyšší hmotnost na dvojkolí do 22,5 t

Průměr kol (nová/opotřebovaná) 1 250 / 1 170 mm

Obrys vozidla UIC 505-1

Lokomotiva snadno reaguje na situace, které v provozu reálně nastávají v důsledku 
vývoje – buď na straně infrastruktury (elektrizace, zabezpečovací technika) anebo 
na straně změny vozebních ramen.

V základním provedení je lokomotiva Vectron postavena, zkoušena a schvalována 
v maximální verzi – jako lokomotiva čtyřsystémová, o vysokém výkonu, opatřená 
evropským zabezpečovačem ETCS a dvanácti různými národními vlakovými zabez-
pečovači, což vytváří předpoklad k provozu lokomotiv Vectron v patnácti evrop-
ských zemích včetně České republiky. Každé zařízení má na vozidle své pevné  
místo, které jím je nebo není osazeno. Tento princip umožňuje nejen jednoduše, 
rychle a bez velkých nákladů vytvářet modifikace potřebné pro provoz v zamýšle-
ných oblastech, ale také je v průběhu doby využívání lokomotivy měnit, tj. doplnit 
nově potřebné funkce.

Přednosti lokomotiv Vectron:

n Vysoká produktivita (vysoké normativy zátěže, rychlá a dynamická jízda, 
dlouhá vozební ramena)

n Interoperabilita a z ní vyplývající široký provoz po Evropě

n Nízké náklady životního cyklu (nízká spotřeba energie, nízké náklady 
na údržbu, vysoká disponibilita)

n Variabilnost různých provedení a flexibilita změn

n Servisní zázemí a možnost volby různých způsobů zajištění údržby  

 

Další technické údaje, vztahující se k jednotlivým modifikacím lokomotiv Vectron, 
jsou uvedeny uvnitř prospektu.



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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Šetrnější doprava

Produktivně a hospodárně  
i na neelektrifikovaných tratích. 

Přednosti frekvenčně řízených střídavých 
trakčních pohonů potvrzují oprávněnost 
jejich použití nejen v závislé trakci – u elek-
trických lokomotiv, ale i v nezávislé trakci – 
u motorových lokomotiv. Aplikace principů 
moderní drážní techniky v dieselelektric-
kých lokomotivách z produktové řady  
Eurorunner (ve střední Evropě zejména typ 
ER20) se pozitivně projevila v jejich schop-
nosti zvládat velké zátěže. Dokáží dopravo-
vat vlaky rychle, tiše, s nízkou spotřebou 
paliva a přitom velmi spolehlivě s minimál-
ními nároky na údržbu. 

Na tuto tradici navazuje dieselelek-
trické provedení lokomotiv Vectron, 
přinášející další nové hodnoty:

n Prohloubení interoperability – mož-
nost širokého uplatnění v mezistát-
ním provozu

n Další snížení úrovně emisí výfuko-
vých plynů díky spalovacímu motoru 
vyhovujícímu směrnici EU97/IIIB 

n Zvýšení trakčního výkonu, rozjezdo-
vých tažných sil a maximální rychlosti

n Zvýšení odolnosti proti nárazu 
a snadné odstranění jeho následků

Technické údaje

Délka 19 975 mm

Šířka 3 024 mm

Výška 4 223 mm

Uspořádání pojezdu Bo’Bo’

Tažná síla při rozjezdu 275 kN

Výkon 2 000 / 2 200 / 2 400 kW

Maximální rychlost 160 km/h

Průměr kol (nová/opotřebovaná) 1 100 / 1 020 mm

Objem palivové nádrže 4 000 l

Hmotnost cca 83 t (podle varianty a vybavení)

Obrys vozidla UIC 505-1

Rozchod 1 435 – 1 676 mm

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 


