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• Het CITY RUNNER 
concept 

Het CITY RUNNER-concept is het 

resultaat van een synthese van twee (tot 

op heden onverenigbare) essentiële cri

teria van het modern stedelijk openbaar 

vervoer: 

- de mogelijkheid tot het rijden in 

bochten met heel kleine boogstraal, 

- een integrale lage vloer (op nor

maal spoor of op meterspoor). 

Deze kwaliteiten passen bij de ei

sen die aan een energiek openbaar ver

voer in een stedelijk omgeving worden 

gesteld : 

- optimale toegankelijkheid, 

- groot aantal plaatsen, 

- ergonomisch ontworpen passagier-

singangen, 

- comfort. 

Bovendien zorgen het modulaire 

bouwsysteem en de modulaire architec

tuur ervoor dat de CITY RUNNER opti

maal kan aangepast worden aan elk net. 

• De modulariteit 
van de CITY RUNNER 

Het modulaire bouwsysteem van de 

CITY RUNNER biedt heel soepele mo

gelijkheden om rijtuigen samen te stellen. 

Het biedt de mogelijkheid de op

bouw aan drie soorten beperkingen aan 

te passen : 

- de ruimte, 

- de exploitatie, 

- het net. 

De modulaire architectuur van de 

CITY RUNNER verleent de exploitant 

nog andere voordelen : 

- vermindering van de investerings

kosten, 

- grote beschikbaarheid, dankzij de 

hoge betrouwbaarheidsgraad, 

- aanzienlijke verlaging van de on

derhoudskosten. 

Bij WIJZe van voorbeeld 
geven we hier een van de mogelijke 
configuraties voor meterspoor : 

- éénrichtingsbediening 

- breedte 2,30 m 

- lengte 23,30 m 

- vloerhoogte op 350 mm 

- 4 toegangsdeuren van 

1,30m breed 
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De architectuur van 

de CITY RUNNER is op

gebouwd rond drie basis

modules: 

- een cabinemodule, 

- een loopwerkmodule (loop-

draaistel of motordraaistel), 

- een instapmodule (tussen

kast). 

Deze modulariteit maakt 

het mogelijk stellen te vor

men van 20 tot 44 m lengte. 

Overigens biedt het 

constructieprincipe de mo

gelijkheid de breedte van 

het materieel aan te pas

sen aan de beperkingen 

van het omgrenzingspro

fiel (van 2,10 tot 2,65 m). 

- capaciteit 

• zitplaatsen : 62 

• staanplaatsen : 

bij 5 pers/m2 = 100 

bij 7 pers/m2 = l 40 

- speciale ruimte voor 

gehandicapten op hel 

uiteinde van het stel. 
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De exploitatie 
De lengte van de 

CITY RUNNER wordt 

aangepast aan de gewenste 

capaciteit door de keuze 

van de tussenkastmodule 

en door het bepalen van 

het aantal kasten. 

Zo kan de capaciteit 

variëren van 150 tot 420 

plaatsen. 

Doordat deze tussen

kasten apparatuurvrij zijn, 

kan de binneninrichting 

ervan volledig vrij wor

den ingedeeld : 

- toegangsdeuren met ver

schillende afmetingen, 

- zitplaatsen configuratie. 
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Het net 
De verbinging kast

draaistel is zo ontworpen 

dat de CITY RUNNER 

zowel voor normaalspoor 

als voor meterspoor aan

gepast kan worden. 

In de loopwerkmodule 

kunnen de zetels zowel in 

langsrichting als dwars 

geplaatst worden : 

- zetels dwars geplaatst 

voor meterspoor, 

- zetels dwars of in langs

richting geplaatst voor 

normaalspoor. 
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Zetels dwars geplaat s t 

NORMAALSPOOR 

Zetels dwar s gep laa ts t 

Ze te ls in la n gs ri c htin g 

www.etgvzw.be



0 
0 
(") 
C\J 

Voorbeelden van de opbouw van de CITY RUNNER STANDPLAATS 
ZITPLAATS CAPACITEIT 

CAPACITEIT 5 persJm2 7 persJm2 
TOTAAL 

De vier voorbeelden illustreren het grote scala aan mogelijkheden 
om een CITY RUNNER samen te stellen. Voorbeeld 1 40 111 155 
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Voorbeeld 1 : tweerichtingsrijtuig. 21650 
2358 2890 4032 3090 4032 

Voorbeeld 2 : eenrichtingsrijtuig. 25000 
2333 2890 5732 3090 

Voorbeeld 3 : tweerichtingsrijtuig. 

Voorbeeld 4 : eenrichtingsrijtuig. 

Inzetbaarheid 
Het CITY RUNNER-concept slaagt 

erin een integraal verlaagde vloer en 
een meterspoorbreedte te verzoenen 
met een mogelijkheid tot het rijden in 
bochten met een minimumboogstraal 
van 12 m. 

Hierdoor is het mo
gelijk modern materiaal 
gebruiken op een be
staande infrastuctuur, die 

✓ dikwijls werd inge-

< ~ past in een oud 
en kwalitatief 

hoogstaan
de ruimtelijke stadsstructuur (histo
risch stadscentrum, smalle straten, 
harmonieuze combinatie met het auto
verkeer). 
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Ergonomie 
Heel het concept van de CITY RUNNER 

werd vanaf de basisarchitectuur gericht naar 
het vinden van ergonomische oplossingen 
voor de gebruiker en de exploitant. 

De bestuurder beschikt over een aangena
me stuurpost, met geoptimaliseerde ergono
mische oplossingen die zijn comfort en de 
veiligheid van de exploitatie waarborgen. Het 
gezichtsveld - een essentiële factor voor het 

\ rijden in een stedelijk milieu - is 
1 uitzonderlijk groot. 
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De integraal verlaagde vloer vergemakkelijkt 
de toegang en de doorgang binnenin het stel. 

Bagageruimte bij de ingang. 

Een brede ruimte voor rolstoelen. 

Brede toegangsdeuren. 

Opstelling van de zetels op 
één lijn of tegenover elkaar. 

■ De binnenruimte van de 
CITY RUNNER 

DE SFEER 
De sfeer van het CITY RUNNER-

interieur berust op de zeer uitgebreide 

mogelijkheden op het vlak van verlichting 
en kwaliteit van de diverse bekledings

materialen. 
De materiaalkeuze opent ruime moge
lijkheden voor een echt persoonlijke en 

harmonieuze aanpassing van het interieur. 

De vensters bieden een uitstekend ge

zichtsveld waardoor de binnenruimte 
van de CITY RUNNER als het ware 

overgaat in de stedelijke omgeving. 

HET COMFORT 
De architectuur en de bouwwijze 

van de CITY RUNNER dragen bij tot de 

optimalisatie van de capaciteit zonder 
afbreuk te doen aan het uitstekende comfort. 

De CITY RUNNER is ontworpen met 
een integraal verlaagde vloer over de he

le lengte van het stel, waardoor alle zit

plaatsen perfect bereikbaar zijn en de 

opstap op perronniveau kan gebeuren. 
De brede dubbele deuren verbeteren de 

overgang tussen rijtuig en perron, en 
vergemakkelijken de toegang voor per

sonen met beperkte bewegingsmogelijk

heden . 
Door de gebogen zijvlakken kan het 

bestaande omgrenzingsprofiel optimaal 

worden benut, wat erg belangrijk is bij 
netten met meterspoor. 

De kwaliteit van de zetels, de grote ra

men en de brede doorgangen tussen de 

kasten , verhogen nog het comfort van de 

CITY RUNNER. 

DE VEILIGHEID 
Door zijn constructieve voorzienin

gen is de CITY RUNNER een uiterst 

veilig en comfortabelvervoermiddel voor 
stedelijk vervoer. 

De verschillende informatie en mel

dingsniveaus (akoestische en visuele 

signalen) verhogen op hun beurt de 
veiligheid bij de exploitatie van de 

CITY RUNNER. 
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Tram 2000 

Tram-Trein 

Mini metro 

Metro 

ANF-INDUSTRIE 

Place des Ateliers - BP 1 

F-59154 Crespin 

Tel. (33) 27 23 53 00 

Fax (33) 27 35 16 24 

WAGGON FABRIK TALBOT 

Postfach 1410 

D-52015 Aachen 

Te l. (49) 241 182 1 0 

Fax (49) 241 1821 214 

■ Ervaring van 
Bombardier Eurorail 
in stedelijk vervoer 

De tram van Brussel is het neusje van 

de zalm op gebied van prestaties. Zijn struc

tuur in aluminium zorgt voor een lichte 

constructie; zijn gelede draaistellen met 

onafuankelijke wielen waarborgen een per

fekte en geluidsloze inschrijving in de boch

ten en laten de constructie toe van een lage 

vloer over de hele lengte van het rijtuig. 

De Tram-Trein van Saarbrücken is uit

gerust met een dubbel voedings-en signali

satiesysteem waardoor zowel op een 

traminfrastructuur als op spoorwegen kan 

gereden worden. 

Dank zij dit concept wordt een economische 

verbinding gerealiseerd van het stadscen

trum naar de randstad zonder overstappen. 

De mini metro van de Docklands van 

Londen wordt volledig automatisch ges

tuurd door een geïntegreerde computer en 

beheerd door een geavanceerd signalisatie

systeem. Het stel bestaat uit twee kasten, 

verbonden door een ruime doorgang. De ho

ge brandweerstand van de rijtuigen zorgt er

voor dat het materieel in alle veiligheid in 

tunnels kan worden ingezet. 

De nieuwe generatie van de Parijse me

tro, de MF 88, bevat twee grote innovaties : 

- de enkelvoudige assen met onafuan

kelijke wielen beperken zowel het geluids

niveau als de sleet van de wielen in de 

bochten , 

- de brede vrije doorgangen tussen de 

rijtuigkasten zorgen voor een betere verde-

1 ing van de reizigersstromen en verhogen de 

veiligheid van de passagiers. 

~ EURORAIL 1 

DTVTSTONBN 

Vaartdijkstraat 5 

B-8200 Brugge 

Tel. (32) 50 40 12 28 

Fax (32) 50 39 37 36 

BOMBARDIER-WIEN 

SCHIENENFAHRZEUGE AG 

Donaufelderstrasse 73-79 

A-1211 Wien 

Tel. (43) 1 259 46 10 0 

Fax (43) 1 259 46 10 5 

BOMBARDIER PRORATL 

Horbury Wakefield 

GB-West Yorkshire WF4 5QH 

Tel. (44) 1 924 27 18 8 1 

Fax (44) 1 924 27 46 50 

www.etgvzw.be




