
Denumire:Hyperion 

Descriere:  -ramă electrică cumpusă din doua vagoane motoare și două vagoane purtătoare 

                    -Viteza maximă: 160 km/h 

Hyperion este o ramă electrică cu putere de tracțiune distribuită, cumpusă din doua vagoane motoare și 

două vagoane purtătoare.  

Schema trenului cu cele patru vagoane este: 

MD1 – TI1 – TI2 – MD2 

Unde:  

MD = Vagon  motor  cu  cabină  de  conducere,  transformator,  convertizor de tracțiune și  instalații  de  

încălzire  ventilație  și  aer  

condiționat. 

TI = Vagon intermediar cu pantograf și HVAC . 

Dimensiuni:  

Lațimea vehiculului: 2930 mm 

Înălțimea podelei:            600 mm la intrare şi în compartimentele pasagerilor 

- 800                       cu excepţia zonelor boghiurilor purtătoare (800 mm) si a boghiurilor motoare 

(1250 mm). 



Lățimea ușilor: 1300 mm  

Lungimea vagonului motor: 20367 mm 

Lungimea vagonului intermediar: 14600 mm 

Aranjarea, numărul și tipul scaunelor se vor face conform cerințelor clientului.  

Înălțimea cuplei frontale: 1060 mm 

Lungimea totală a trenului: 69935 mm 

Performanțele de tracțiune și frânare sunt considerate în  condiții exceptionale de încărcare: toate  

scaunele  ocupate plus 

 patru persoane pe metru pătrat. 

Performațe de tracțiune:  

-    Viteza maximă: 160 km/h 

- Limita de aderență: 20 %  

-    Capacitatea de a porni pe o pantă de 35‰: până la viteza de 50 km/h  

Performanța de frânare:  

- Deceleraţia medie: 1 m/s2 

- Limita de aderență: 15 % 

Hyperion este echipată cu urmatoarele: 

-             Sistem de frânare electro – pneumatic, cu discuri de oţel; 

- Frână de parcare; 

- Frână electro dinamică (pe fiecare osie motoare); 

Hyperion este proiectată cu o frână de parcare cu resort capabilă să țina un tren cu  încarcătură  maximă 

pe o pantă de 40 ‰, 

fără orice altă sursă de energie pe vehicul. 

Un aspect important este  ca  rama  electrică  produsă  de  noi  este  capabilă să frâneze de   la 160 km/h 

în 1350 m. 

Suprafața carcasei este acoperită cu vopsea specială anti-graffiti (pe laterale dar și pe acoperiș) și are o  

peliculă anti-graffiti pe  



laturile exterioare ale pereților laterali. 

Trenul are un display lateral cu  LED ( 2  pe  fiecare vagon motor  și  2 pe  vagoanele intermediare).  Pe  

fiecare display sunt 

 afișate: numarul/numele trenului, clasa vagonului, stația de plecare/sosire, stațiile intermediare. 

Hyperion  este echipată cu   un  sistem  performant  de  supraveghere:  înregistrare   video   preluată de  

camerele din  interior, dar  

și înregistrări video preluate de camerele din exterior în momentul deschiderii ușilor (cu posibilitatea  de  

descărcare   și vizualizare a     

acestor imagini). 

 

 

 

 

Denumire:Transmontana 

Descriere: locomotiva electrica cu motoare asincrone, formula osiilor,Co-Co; 



 

Caracteristici constructive si functionale 

 

   

formula osiilor: Co-Co; 

  

lungimea peste tampoane: 19740 mm; 

  

latimea: 3000 mm; 

  

domeniul de lucru al pantografului, sub linia de contact, masurat de la suprafata superioara aciupercii 

sinei: 4850 ÷ 6700 mm; 

  

distanta dintre centrele boghiurilor: 10300 mm; 

  

distanta dintre osiile extreme ale unui boghiu: 4350 mm; 

  

diametrul rotii în stare noua: 1250 mm; 

  

diametrul rotii semiuzate: 1210 mm; 

  

greutatea totala fara balast: 120tą2%; 

  

sarcina pe osie: 20tą2% ; 

  

putere nominala (de durata): 6000 kW; 



  

forta de tractiune la obada în regim nominal cu bandaje semiuzate: 292 kN; 

  

puterea nominala a transformatorului de tractiune: 7422 kVA; 

 

 

 

 

 

Denumire:Phoenix 

Descriere: locomotiva electrica cu reglaj pe joasa tensiune si choppere pentru actionarea motoarelor de 

curent continuu. 

   

formula osiilor: Co-Co 

  



lungimea peste tampoane: 19800 mm 

  

latimea 3000 mm 

  

domeniul de lucru al pantografului, sub linia de contact, masurat de la suprafata superioara aciupercii 

sinei. 4850 ÷ 6700 mm 

  

distanta dintre centrele boghiurilor: 10300 mm 

  

distanta dintre osiile extreme ale unui boghiu 4350 mm 

  

diametrul rotii în stare noua 1250 mm 

  

diametrul rotii semiuzate 1210 mm 

  

greutatea totala: 

  

cu balast 126tą2% pt. 120 km/h 

  

fara balast 120tą2% pt. 160 km/h si 200 km/h 

  

sarcina pe osie:   

cu balast 21tą2% pt. 120 km/h 

  

fara balast 20tą2% pt. 160 km/h si 200 km/h 

  



putere nominala (de durata): 5100 kW 

 

 

 

Denumire: CEL – Contor de Energie Electrică pentru Locomotive 

Descriere: Masoară și afisează: energia activă, energia reactivă, puterea activă, puterea reactivă, ora, 

data 

Memorează: evoluția în timp a consumului de energie activă și reactivă la intervale de timp 

programabile 

 

Denumire: ICD – Instalația de Înregistare a Consumului de Combustibil Lichid 



Descriere: este destinată măsurării şi înregistrării evoluţiei în timp a cantităţilor de motorină aflate în 

rezervoarele de stocare din depouri precum şi a cantităţilor de combustibil distribuite prin intermediul 

pompelor de alimentare 

 

 

Denumire: ICL – Instalație de Înregistrare Consum Combustibil pentru Locomotive 

Descriere: Destinata locomotivelor diesel afișează și memorează diferiți parametrii care pot fi ulterior 

analizați. 

 

Denumire: ICOL – Instalație Comandă Locomotivă 

Descriere: Instalaţia este destinată înlocuirii modului de realizare a comenzilor din circuitele de forţă şi 

ale serviciilor auxiliare la LE5100kW din sistemul logicii cablate (relee) utilizat în prezent, în sistemul 

logicii programate. 

 



 

Denumire: ICSA – Instalație Convertizor Servicii Auxiliare 

Descriere: Produsul se utilizează la locomotivele electrice ce folosesc motoare asincrone trifazate pentru 

acționarea serviciilor auxiliare 

 

Denumire: ISDC – Instalație de Supraveghere, Diagnoză și Control 

Descriere: realizează supravegherea, semnalizarea şi controlul funcţionării unor dispozitive, aparate şi 

instalaţii vitale din locomotivă. 

 



 

Denumire: IVMS/IVMS-PZB – Instalație de Măsură și Înregistrare a Vitezei, Siguranță și Vigilență 

Descriere: Măsoară și înregistrează viteza, spațiul, timpul și starea a 16 intrări binare. 

 

 

Denumire: IVMS-R – Instalație de Masură si Întegistrare a Vitezei 

Descriere: Masoară și înregistrează viteză, spațiul, timpul și starea a 16 intrări binare. 



 

Denumire: UT-IVMS – Unitate de Transfer de Date 

Descriere: Transferă și stochează datele de la instalațiile cu memorare de date 

 

 

Denumire: VMN – Vitezograf cu Memorie Nevolatilă 

Descriere: Măsoară și înregistrează viteza, spațiul, timpul și starea a 16 intrări binare 



 

Denumire: VMN-R – Vitezograf cu Memorie Nevolatilă Redus 

Descriere: Măsoară și înregistreaza distanța, viteza și timpul 

 


