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Het GL T - systeem
en de verplaatsingen
in de stad

Algemene kenmerken van het systeem
Onde r s ta ande k e nm e rke n kunn e n
g r o t e ndee l s wo rd e n a a n ge pa s t
a a n d e b e h oefte n v an d e uitbater .
A fm e tin ge n

Geluidsoverlast, luchtvervuiling en ingrijpende stedebouwkundigè transformaties
vermijden, en de stadscentra van het verstikkende verkeer ontlasten en terug nieuw
leven inblazen : dat is de taak van de GLT,
de meest voor de hand liggende oplossing
om het hoofd te bieden aan de ~iet-aflatende wurggreep van het autoverkeer.

Ca p a ci te it

Ontworpen als een echt vervoersysteem in doorlopende eigen bedding, garan-

Ge le idin g

A lle assen

Ges tuurd e asse n

A lle assen

deert de GL T zowel stiptheid, snelheid en
hoge frequentie onder erg comfortabele
omstandigheden.
Als nieuwe norm voor de systemen
voor gemeenschappelijk vervoer is de GL T
dan ook de meest economische oplossing
(30 % goedkoper dan een normaal tramsysteem). De GLT bevestigt zich hierdoor als
systeem dat het best is aangepast aan de behoeften van agglomeraties van 100.000 tot
300.000 inwoners.
De GL T verzoent de burger terug met
het stedelijk openbaar vervoer.
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L e n g te
Breedte
H oogte

24 ,50 m
2 ,50m
3 ,38m

T a ra

25 000 kg

Z itp laatsen
Staanpl aatsen (6 p/ m 2)
T o taal

45
160
205

Ve rm ogen
N o m i n aal
Hulpaandrij vin g (dieselaggregaat)

300kW
200kW

T oegank e lijkh e id
N o min a le vl oerhoogte
E le ktri sc he schuifd e ure n

350mm
2 X 4 dubbele

Toe p ass in g
Minimumboogstraa l
E ige n b e ddin g (ge le id)
- in rec h te lijn
- o p straal v a n 12 m

12 m
2 ,80m
3 ,42 m

Pres tati es
H e llinge n
M ax imums ne lhe id
M ax imumvers ne llin g
N ood sto p

13 %
70 km /h
1 ,3 m ls 2
5 ,5 m ls 2

E le ktri s ch e v o e din g
( via e nkelv o ud ige bovenle id i n g,
te rugstroo m via de rail )

750 Vdc

Het G L T - concept

Het GLT-concept berust op de individuele geleiding en sturing van elke as door
een enkelvoudige in het wegdek ingewerkte
rail.
Deze functie wordt verwezenlijkt door
een erg veilig mechanisch systeem van het
spoorwegtype.
Dankzij de progressieve sturing van
alle wielen door de geleiding, volgt de GLT
perfect de uitgestippelde weg.
De eigen bedding wordt gematerialiseerd door de enkele middenrail en bevordert de structurering van de stedelijke
ruimte in het kader van een allesomvattend
verkeersbeleid.
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Bi-modaal : op sporen/gewoon wegdek
De GL T verenigt zowel de prestaties
van een geleid verkeer op eigen bedding als
die van een vrij vervoer op luchtbanden
(wanneer hij zich vrijmaakt van zijn rail om
autonoom te rijden op de gewone openbare
weg).

De motorisatie
De bimodale exploitatiemogelijkheid
wordt verwezenlijkt door de elektrische
tractie met voeding via bovenleiding (in
normale gevallen) en door de gecombineerde diesel-elektrische tractie
(in autonoom bedrijf) .

Confort
De GL T is opgevat met een integrale
lage vloer, d.w.z. over de hele lengte van
het rijtuig, waardoor overal op perronniveau kan worden ingestapt.
Vier brede dubbele deuren vergemakkelijken het in- en uitstappen en verbeteren
de toegang voor minder mobiele personen.
22% van de totale capaciteit van 205
plaatsen zijn zitplaatsen. De kwali teit van
de zitplaatsen, de grote vensters, de akoestische isolatie en de doorgangen tussen de
diverse compartimenten verhogen het comfort van de reiziger.

□□

[

Respect voor het milieu

De integrale lage vloer op
perronnheau Yergemakkelijkl
de toegankelijkheid.

□
De infrastructuur en de toepassing

De GLT houdt rekening met het milieu :

De eigen bedding van de GLT is voldoende beperkt van afmetingen om te voorkomen dat onderaardse leidingnetten
heraangelegd of verplaatst moeten worden,
en maakt het mogelijk het normale verkeer
probleemloos te kruisen.

- de elektrische tractie vermijdt de uitstoot van schadelijke stoffen ;
- het loopwerk op banden, gecombineerd met de elektrische aandrijving, beperkt in ruime mate de geluidsoverlast ;
4 dubbele elektrisl'h1•
schuifdeuren van 1200 mm
aan beide zijden
van het rijtuig.

Van alle geleide vervoermiddelen is de
GL T het best geschikt om in de binnenstad
te worden ingepast. Dit kenmerk zorgt
voor een minimale heraanleg van de stedelijke infrastructuur.

- de uiterst moderne vormgeving ver-leent
de GLT een imago van vlotte doorstroming
in het dagelijkse verkeer en van sympathie
zonder enig spoor van agressiviteit.

Dankzij de goede grip van ZIJn loopwerk op b~nden kan de GL T hellingen tot
13 % aan.
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De inrichting
Het GLT-concept biedt een grote diversiteit aan inrichting smogelijkhede n :
individuele zitplaatsen gegroepeerd rond
een tafeltje, zitplaatsen in dezelfde richting, half-cirkelvormig opgestelde zitbank,
een ruimte voor rolstoelen met zitpl aat
voor de begeleider. Klapzittingen met ru gleuning vullen de normale zitplaatsen aa n.
Voor de bagage zijn speciaal inge ri hte ruimten voorzien.
De geïntegreerde ve rli c htin g zo rgt
voor een perfecte lichtsterkte in hee l hel
rijtuig.

De modulaire constructie van de GLT maakt een ruime waaier aan
indelingen en "imagovormende" aankledingen mogelijk.

De warmeluchtverwarmin g, de r izi gersinformatiesystemen, de vloer- en
wandbekledingen verhoge n nog de comfortkwaliteiten van de binne ninri chtin g.
De grote bestuurderscabine met panoramische voorruit vormt een ex tra veili gheids- en comfortel e me nt voor de
exploitatie van de GL T.

De "rolstoel" -ruimte, met zitplaatsen voor de begeleiders, is in het
midden van het rijtuig aangebracht.

■
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Een half-cirkelvormige ruimte voor groepen sluit het rijtuig achteraan af.

Twee grote doorgangen vergemakkelijken de verplaatsingen tu sse n de dri e
rijtuigmodules.

De goe d toega nk elijke bagagerekken
bieden plaats aan 1·olumincu,.c bagage.

Het modulaire concept
Het modulaire spoorwegconce pt van
de GLT biedt de volgende doorslaggevende
voordelen :
- de lange gebruiksduur van het materieel (levensduur van 30 jaar) die de afschrijvingskosten vermindert ;
- het gemak om het uitzicht van het
materieel na enkele jaren exploitatie, zowel
de binneninrichting als de buitenkant, op te
frissen;
- de hoge mate van flexibiliteit van het
modulaire concept, waardoor de GLT kan
worden aangepast aan de specifieke wehsen
van elke exploitant.
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De ervaring van
Bombardier Eurorail op het
vlak van het stedelijk vervoer
De tramstellen van Brussel zij n de best
presterende rijtuigen onder het aangeboden
trammaterieel. De lichte aluminiumstru ctuur zorgt voor een minimaal gewicht. De
gelede draaistellen met onafhankelijke wielen aan de uiteinden zorgen voor een opmerkelijk hoge inpasbaarheid en maken een
lage vloer over de hele lengte van het voertuig mogelijk.
Tram 2000

De lichte metro van de Docklands van
Londen wordt volledig automatisch gestuurd door een geïntegreerde computer en
beheerd door een geavanceerd signalisatiesysteem. Het stel bestaat uit twee kasten,
verbonden door een ruime doorgang. De
hoge brandweerstand van de rijtuigen zorgt
ervoor dat het materieel in alle veiligheid in
tunnel s kan worden ingezet.
Lichte metro

De nieuwe generatie van de Parijse
metro, de MF 88 , bevat twee grote innovaties :
- de enkelvoudige assen met onafhankelijke wielen beperken zowel het geluidsniveau als de sleet van de wielen in de
bochten;
- de brede vrije doorgangen tussen de
ruituigkasten zorge!} voor een betere verdeling van de reizigersstromen en verhogen
de veiligheid van de passagiers.

Standaard metro

De regionale tram kan zowel op tramsparen als op treinsporen rijden, dankzij de
dubbele elektrische voeding en de dubbele
signalisatie. Met dit concept is het mogelijk een economische verbinding te maken
tussen de infras tru ctuur in de stedelijke
centra en de voorstadsnetten zonder dat de
reizigers moeten overstappen.

Régionale tram

Ei)
ANP- INDUSTRIE
Place des Ateliers - BP 1
F-59154 Crespin
Tel. (33) 27 23 53 00
Fax (33) 27 35 16 24

WAGGONFABRIK TALBOT
Postfach 14 10
D-52015 Aachen
Tel. (49) 241 1821 0
Fax (49) 241 1821 214

EURORAIL I

DlYlSION BN
Yaartd ijkstraat 5
B-8200 Brugge
Tel. (32) 50 40 14 57
Fax (32) 50 39 37 36

BOMBARDlER-WIEN
SCHIENENFAHRZEUGE (BWS)
Donaufelderstrasse 73-79
A-1211 Wien
Tel. (43) 1 25946 LO 0
Fax (43) l 259 46 10 5

BOMBARDIER PRORAIL
Horbury Wakefield
GB-West Yorkshi re WF4 5QH
Tel. (44) 192427 18 81
Fax (44) 1 924 27 46 50

