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Dit is een scan van de informatiebundel van Bombardier Eurorail, gebruikt in het kader van de
projectbesprekingen rond het renovatieproject "PCC2" voor De Lijn te Gentbrugge in 1997.
Uit deze bundel zijn projectspecifieke delen weggelaten, enkel publieke informatie is behouden en
verzameld in dit document. Elke brochure en/of flyer is gescheiden van de andere door een pagina met
een summiere omschrijving over wat er volgt.
De eerste brochure die volgt na deze pagina, is het "General Profile" van de Bombardier Eurorail groep,
zoals de groep eruit zag in 1997.
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BOMBARDIER Inc.
GENERAL PROFILE

Bombardier Inc. is a Canadian manufacturer active in the fields of transportation equipment,
civil and military aerospace and motorized consumer products.

Transportation equipment
Bombardier is recognized as the North American leader of the rail transit equipment industry.
It offers a wide range of urban, suburban and intercity vehicles, including all of the Budd and
Pullman des igns. In addition, through a commercial and industrial cooperation agreement with
the French-British group GEC-Alsthom, Bombardier is responsible for the marketing and
manufacturing of the French TGV high-speed train in North America.
With the acquisition of the Canadian rail transit assets of UTDC on February 7, 1992,
Bombardier's range of equipment was extended to include the vehicles of the Ontario-based
manufacturer. Bombardier also has transportation equipment operations in Mexico, as a result
of the May 6, 1992 purchase of the assets of Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril,
a Mex ican manufacturer of railway rolling stock. The transaction was completed through the
Mexi can subsidiary Bombardier-Concarril S.A. de C.V.
Bombardier's North American operations in this field fall under the responsibility of the
Transportation Equipment Group - North America.
Bombardier is present in the European Transportation equipment industry via its European
subsidi ary Bombardier Eurorail which coordinates the activity of five production sites; the BN
Divi sion in Belgium, ANF-Industrie in France, BWS in Austria, Prorail in England and
Waggonfabrik Talbot in Germany. Bombardier Eurorail offers a full range of urban, suburban
and intercity transit vehicles.
Bombardier, BN Division and ANF-Industrie are members of the international ESC wagons
consortium which has built the shuttle trains for the transportation of automobiles and coaches
through the Channel Tunnel. These companies were responsible for the design and
manufacturing of the shuttle wagons and are now ensuring the entry in service and after sales
operation s for this equipment.
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Civil and Military Aerospace
In 1986, Bombardier entered the field of aerospace with the acquisition of Canadair, Canada's
leading integrated aircraft manufacturer. Current Canadair operations are centered on the twinengine Challenger* business jet, the CL-415* turboprop amphibious aircraft, the launched
Canadair Regional Jet*, a 50-passenger jetliner intended for regional carriers, the Bombardier
Global Express*, a long-range, high-speed business aircraft, as well as major airframe
components for other aircraft builders, such as Aerospatiale, Boeing, British Aerospace and
Mc Donnell Douglas. In addition, Canadair has developed a recognized expertise for
unmanned airborne surveillance systems and provides technical support services for military
aircraft, as well as pilot training.
With the addition of the operations and assets of Ontario-based de Havilland, on March 9,
1992, Bombardier is now Canada's sole integrated airframe manufacturer. The Dash 8* family
of turboprop regional aircraft manufactured by de Havilland is an excellent complement to the
Canadair Regional Jet.
Bombardier is also present in the American aerospace industry through its Learjet Inc.
subsidiary which was created in 1990 for the acquisition of the assets and operations of the
Learjet Corporation. Renowned worldwide for its business jets, Learjet currently offers the
series 31 light models, the model 45 and the model 60 with transcontinental range. In addition,
Learjet is a subcontractor for both commercial and government programs, doing work for
Boeing, Martin Marietta, and the US Air Force.
Bombardier's North American operations in this field fall under the responsibility of the
Aerospace Group - North America.
The European activities come under the Northern Ireland subsidiary, Short Brothers plc
(Shorts). Shorts, which manufactures the Sherpa* C-23 military transport aircraft also
produces airframe components, engine nacelles and nacelle components for aircraft builders
and aircraft engine manufacturers, such as Boeing, British Aerospace, Fokker, International
Aero Engines, Rolls Royce and Bombardier Aerospace Group-North America. Shorts is also
a world renowned specialist in close-air defence missiles.
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Motorized Consumer Products
Bombardier is one of the world's most important snowmobile manufacturers. It manufactures
and markets the Ski-Doo* snowmobile, developed by Joseph-Armand Bombardier and first
introduced in 1959. Another vehicle, the Sea-Doo* watercraft, was launched throughout North
America in 1987 and already holds the leading position in the "sit-down" segment of the
personal watercraft market. Both of these products are powered by Rotax* engines designed
and manufactured by Austrian subsidiary Bombardier-Rotax GmbH. The latter also makes
engines for motorcycles, small and ultra-light aircraft and various special applications. In the
jet boat segment of the boat market, Bombardier introduced a third model in 1995, the
Sporster* , which is being offered alongside the Explorer* and Speedster* models.
The Motorized Consumer Products Group, which is responsible for those operations, also
manufactures all-terrain, multi-purpose vehicles, including snow-grooming machines for
alpine ski hills and snowmobile and cross-country ski trails. Bombardier was the official
supplier of uch tracked equipment for the 1984 and 1988 Winter Olympics held respectively
in Sarajevo and Calgary.

Based in Montreal, Bombardier operates plants in Canada, the United States,
Mexico, Austria, Belgium, Finland, France, Germany and the United Kingdom:
employing 37,000 people. Its business volume totals 5,9 billion Canadian dollars,
and nearly 90 percent of its revenues are made in markets outside Canada.
Two subsidiaries of Bombardier, Bombardier Credit Ltd. in Canada and
Bombardier Capital Inc. in the United States, offer inventory financing services to
a broad range of sectors. Another subsidiary, Bombardier Real Estate Ltd. is
responsible for the development of the Corporation's real estate assets earmarked
for new uses.

* Trademark of Bombardier and/or its subsidiaries.
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BOMBA RDIER EURORAIL

Bombardier Eurorail was formed in 1991 as a wholly-owned subsidiary of Bombardier Inc.,
Canada. The company comprises the European-based operating businesses of Bombardier Inc.
which manufacture equipment for the railway transport industry.
The company employs 5,250 people throughout Europe, including 600 engineers. Led by
Bernard P. Sorel, based in Brussels, Bombardier Eurorail 's turnover for 1994 was
£348 million.
It holds a seven per cent share of the European rail passenger transport market.
A European presence for a European manufacturer.

The European operating companies which form Bombardier Eurorail are :
• ANF-Industrie in France
• Bombardier Prorail in the UK
• Bombardier-Wien Schienenfahrzeuge in Austria
• BN Division in Belgium
• Waggonfabrik Talbot in Germany

Bombardier Eurorail comprises five long-established companies in the UK, France, Belgium,
Germany and Austria, each with national market strengths and traditions. Those have been
combined at both management and workforce level with an international perspective and
approach to create a truly pan-national culture with the highest world-wide standards of
production and technology.
The aggregated technological and engineering know-how of the five businesses provides its
customers with some of the world's most advanced railway technology and design to meet the
varied specifications of the European and international railway markets.
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A complete product range
Bombardier Eurorail has an exceptional product range, making it outstanding among European
railway manufacturing groups. The company's products are specifically developed and
produced to meet the needs of intracity and intercity transport.
Bombardier Eurorail meets the special challenges of intracity transport requirements with the
GLT (a tram on tyred-road-wheels moving on a special track), conventional trams and low
floor light rail vehicles, underground cars, single-deck and double-deck suburban electrical
multiple units.
For intercity transport Bombardier Eurorail produces intercity multiple units, turbotrains and
passenger cars for the high-speed and very-high-speed trains like the French TGV.
Bombardier Eurorail's involvement in international projects is extensive. It participates in the
construction of passenger cars for very-high-speed networks such as TGV Atlantic, TGV
Network, TGV for the Channel Tunnel ('Eurostar' and 'North of London'), TGV double
deckers and the TGV which will connect Paris, Brussels, Cologne and Amsterdam (PBKA).
Bombardier Eurorail and its parent company Bombardier Inc., are also major contributors to
the Channel Tunnel project by producing all the rolling stock (254 wagons) for the tourist
trains carrying cars, coaches and their passengers. These wagons are the biggest and most
complex ever built in the world.
Bombardier Eurorail is also one of the market leaders of bogies for all types of applications in
Europe and the rest of the world.

A European company addressing the international market
Beyond Europe, Bombardier Eurorail has a significant presence in the international market :
• in America with the turbotrains (AMTRAK) and the urban rolling stock for Montreal, New
York , Mexico, Caracas, Rio de Janeiro and Santiago.
• in Morocco with urban and suburban multiple units
• in Egypt and Iran with the turbotrains, passenger cars and bogies
• in Indonesia with suburban electric multiple units (EMU)
• in the Philippines with light underground trains
The most recent order outside Europe signed by Bombardier Eurorail was for the supply of 25
suburban EMUs (Electrical Multiple Units) to the Indonesian railways.
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THE FIVE BOMBARDIER EURORAIL
OPERATING COMPANIES
ANF-lndustrie

This company was formed in 1882 under the name 'Ateliers du Nord de la France', originally
manufacturing rolling stock and materials for the coal mines. At the tum of the century the
business refocussed its activities on the production of railway rolling stock.
In the period between the two world wars and until 1936, the company diversified into the
aerospace industry. In 1970, it underwent a major restructuring and changed its name to ANFIndustrie. In December 1989, it became part of Bombardier Inc. ANF-Industrie has been a
subsidiary of Bombardier Eurorail since 1991.
The company is now the second-largest rail equipment manufacturer in France. It is also part
of the partnership between Bombardier Eurorail and the Transportation Equipment Group of
Bombardier Inc. in North America, which produces rolling stock for the Shuttle, the special
train which transports cars and coaches through the Channel Tunnel.
ANF-Industrie is based on its original site, in Crespin, Valenciennes, and employs 1,450
people.

BN Division

The origin of BN goes back to the amalgamation of more than 14 Belgian companies
established between 1838 and 1905.
In 1913, two companies based in Bruges, formed 'La Brugeoise' which later merged with 'La
Louviere' and formed 'La Brugeoise, Nicaise et Delcuve'. The latter was acquired, in 1919,
by the 'Societe Generale de Belgique'. In 1956, following another merger, 'La Brugeoise et
Nivelles' was formed. After another bout of mergers and acquisitions, 'La Brugeoise et
Nivelles ' became the sole Belgian construction company serving the railway industry, under
the name 'BN Constructions Ferroviaires et Metalliques'.
Bombardier Inc. started buying BN shares in 1986 and became principal shareholder in 1988.
In 1991, BN became an operating division of Bombardier Eurorail.
The company produces rail transport vehicles for urban and suburban needs. BN is also
participating in the ESC Wagons consortium, building wagons for the Shuttle, for car and
coach transport through the Channel Tunnel.
BN Division employs 1,580 people in two factories at Bruges and Manage.
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Bombardier Prorail Limited

'Charles Robert Limited' was the original name of the company which was established in
1856, near Wakefield, West Yorkshire. Then, as now, the company specialised in the
construction of rolling stock equipment and materials for the railway industry.
Bombardier Inc., Canada, acquired the company in 1990 from Procor Engineering who had
owned the site since 1974. Changing its name to Bombardier Prorail Ltd. , the company
became a subsidiary of Bombardier Eurorail in 1991.
Bombardier Prorail specialises in the production of structures and complete bodyshells for
locomotives and passenger cars.
Today it can offer clients full passenger train refurbishments and new build for complete train
sets. Its involvement in the Channel Tunnel lies in the production of the bodyshells for the
Class 92 locomotive, which will be used to convey freight and night-sleeper trains between
major centres in the UK, France and Belgium.
With 480 employees, the company continues to be based at its original site in Wakefield, West
Yorkshire.

Bombardier-Wien Schienenfahrzeuge AG (BWS)
BWS was first formed in 1823 as 'Laurenzi and Lohner' producing passenger railway

carriages. In 1878, the company based itself in Florisdorf, near Vienna, where it still operates
today.
At the beginning of this century, the company specialised in the construction of coaches and
car chassi s. The production of trams started in 1925 and in 1959 it acquired Rotax-Werke AG,
the famou s engineering company producing rotary engines.
In 1970, Bombardier Inc. acquired both Lohner-Werke AG and Rotax-Werke AG and renamed
them BWS and Bombardier-Rotax GmbH respectively.
BWS employs 320 people and manufactures railway equipment, especially tramways and
special rail vehicles. It also represents its parent company, Bombardier Eurorail, in Germany
and Eastern Europe.
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Waggonfabrik Talbot

The Waggonfabrik Talbot was registered in the Commercial Register in 1838, three years after
the opening of the first German railway line. The founder, Johann Hugo Talbot, was one of the
leading German railway pioneers and played an important part in building up the railway
system.
The self-discharging wagon developed by Talbot and patended in 1891 earned worldwide
renown and is regarded as a pioneering example of wagon building. Although the company
started producing goods wagons, the field of passenger vehicles later received ever-increasing
attention. Double-deck buses and trams were also manufactured later.
Within the last ten years the Waggonfabrik Talbot has become the most important supplier of
passenger trains to the Dutch Railways (Nederlandse Spoorwegen).
The company occupies a leading position in the field of double-deck multiple-unit train for the
Dutch Railways.
At present a novel light rail motor train is being developped for regional transport. An
extensive range of products is offered for combined transport and special goods wagons, and
also for bogies.
The company currently employs 1,250 people and manufactures its products in its Aachen
plant.
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De folder die volgt na deze pagina, bevat een fotorelaas van het renovatieproject van de PCC rijtuigen in
Marseille, zoals uitgevoerd in 1983
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BN divisie van
Bombardier Eurorail

• Originele bouw

1969

• Mechanische en electrische revisie

1983

Naamloze Vennootschap Bombardier Eurorail - Maatschappelijke zetel
: Louizalaan 65 - B-1050 Brussel
Tel. (02) 535 55 11 - Fax (02) 539 04 28 - H.R.B. 315.853 - BTVV BE
405.129 .408 - Generale Bank 210-000 0606-76
Bedrijf Brugge: Vaartdijkstraat 5 - B-8200 Brugge - Tel. (050) 40 11
11 - Fax (050) 38 49 40
Bedrijf Manage: Rue du Long Trî 67 - B-7170 Manage - Tel. (064)
54 83 77 - Fax (064) 55 77 80
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PC C

Marseille
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PCC Car Marseille
Accomodation :
Seats :
Standees:
Total:

16

83
99
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• Bouwjaar

1969

• Spoorbreedte

1,435 m

• Eigen gewicht

16,5 ton

• Max. snelheid

65 km/h

• Vermogen

4 x 433 Kw

• Lijnspanning

600 V de

• Draaistellen (2)

Bi-motor type BN ( B 3 )

• Zitplaatsen

16

• Staanplaatsen

83

• Rem
- Rheostatisch
- Trommelrem
- Railrem

Max. vertraging 3 m / sec2

• Stroomafname

Pantograaf

Aanzetversnelling

A. Detollenaere

Max. 1,9 m / sec 2

11/02/97
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Na deze pagina volgt een promotie flyer/folder van de Bombardier Eurorail groep.
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voor een leefbare stad
Komfort van ae passagier :
een prioriteit.

Parijs, metro "MF88"

Londen, "Docklands" : sneltram zonder bestuurder

GLT, bimodaal transport

Brussel, "Tram 2000" :
gelijkvloerse instap
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De uihnuntendheid in stedeliik vervoer
Bundeling van Europese expertise,
Bombardier Eurorai l ontwerpt, ontwikkelt en produceert
een compleet gamma ri jtuigen voor stedeli jk vervoer.

EURO RAIL
Vaartdi jkstraat 7 - B 8200 Brugge - Tel. : (32) 50 40 11 11 - Fax : (32) 50 39 38 83

ANF

INDUSTRIE
Place des Ateliers B.P. l
F-59154 Crespin
tel. (33) 27 23 53 00
fax (33) 27 35 16 24

001)

B lWS

PRORAIL

Vaartdqkstraat 5
B-8200 Brugge
tel. (32) 50 40 l l l l
fax (32) 50 38 49 40

Danaufelder straBe 73-79
A-121 l Wien
tel. (43) 1 259 46 10 0
fax (43) l 259 46 10 5

Horbury, Wakefield
GB-West Yorkshire WF4 5 QH
tel. (44) l 924 27 18 81
fax (44) 1 924 27 46 50

ITALBOT I
1

Jülicher StraBe 213-237
D-52070 Aachen
tel. (49) 2 41 18 21 0
fax (49) 2 41 18 21 214
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Volgend op deze pagina: de folder van het GLT concept, de echte "Trambus" variant ;-)
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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.

■

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.

0

C")

N
N
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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.

■

1

-

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
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Na deze pagina volgt de informatiefolder van de Bombardier City Runner reeks.
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CITY RUNNER

STADSTRAMS MET INTEGRALE LAGE
VLOER

www.etgvzw.be

• Het CITY RUNNE R
concept
Het CITY RUNNER-concept is het
resultaat van een synthese van twee (tot
op heden onverenigbare) essentiële criteria van het modern stedelijk openbaar
vervoer:
- de mogelijkheid tot het rijden in
bochten met heel kleine boogstraal,
- een integrale lage vloer (op normaal spoor of op meterspoor).
Deze kwaliteiten passen bij de eisen die aan een energiek openbaar vervoer in een stedelijk omgeving worden
gesteld :
- optimale toegankelijkheid,
- groot aantal plaatsen,
- ergonomisch ontworpen passagiersingangen,
- comfort.
Bovendien zorgen het modulaire
bouwsysteem en de modulaire architectuur ervoor dat de CITY RUNNER optimaal kan aangepast worden aan elk net.

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

- 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 modulariteit
van de CITY RUNNER

2300

De exploitatie

De ruimte
Het modulaire bouwsysteem van de
CITY RUNNER biedt heel soepele mogelijkheden om rijtuigen samen te stellen .
Het biedt de mogelijkheid de opbouw 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 investeringskosten,
- grote beschikbaarheid, dankzij de
hoge betrouwbaarheidsgraad,
- aanzienlijke verlaging van de onderhoudskosten.

De architectuur van
de CITY RUNNER is opgebouwd rond drie basismodules:
- een cabinemodule,
- een loopwerkmodule (loopdraaistel of motordraaistel),
- een instapmodule (tussenkast).
Deze modulariteit maakt
het mogelijk stellen te vormen van 20 tot 44 m lengte.
Overigens biedt het
constructieprincipe de mogelijkheid de breedte van
het materieel aan te passen aan de beperkingen
van het omgrenzingsprofiel (van 2,10 tot 2,65 m).

Ca bin em o dul e

L oo p we rkm o dul e

In s t ap m o dul e

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 tussenkasten apparatuurvrij zijn,
kan de binneninrichting
ervan volledig vrij worden ingedeeld :
- toegangsdeuren met verschillende afmetingen,
- zitplaatsen configuratie.
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De verbinging kastdraaistel is zo ontworpen
dat de CITY RUNNER
zowel voor normaalspoor
als voor meterspoor aangepast kan worden.
In de loopwerkmodule
kunnen de zetels zowel in
langsrichting als dwars
geplaatst worden :
- zetels dwars geplaatst
voor meterspoor,
- zetels dwars of in langsrichting geplaatst voor
normaalspoor.

METERSPOOR

Zetels dwars geplaat s t

NORMAALSPOOR

Zetels dwar s gep l aa ts t

Ze te l s in la n gs ri c htin g
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Voorbeelden van de opbouw van de CITY RUNNER

STANDPLAATS
CAPACITEIT
ZITPLAATS
CAPACITEIT 5 persJm2 7 persJm2

De vier voorbeelden illustreren het grote scala aan mogelijkheden
om een CITY RUNNER samen te stellen.

Voorbeeld 1 : tweerichtingsrijtuig.
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Voorbeeld 2 : eenrichtingsrijtuig.
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Voorbeeld 3 : tweerichtingsrijtuig.

Voorbeeld 4 : eenrichtingsrijtuig.

Inzetbaarheid

Ergonomie

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 mogelijk modern materiaal
gebruiken op een bestaande infrastuctuur, die
✓
dikwijls werd ingepast in een oud
en kwalitatief
hoogstaande ruimtelijke stadsstructuur (historisch stadscentrum, smalle straten,
harmonieuze combinatie met het autoverkeer).

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 aangename stuurpost, met geoptimaliseerde ergonomische 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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/

/

/

/

/

/
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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 bekledingsmaterialen.
De materiaalkeuze opent ruime mogelijkheden voor een echt persoonlijke en
harmonieuze aanpassing van het interieur.
De vensters bieden een uitstekend gezichtsveld waardoor de binnenruimte
van de CITY RUNNER als het ware
overgaat in de stedelijke omgeving.

De integraal verlaagde vloer vergemakkelijkt
de toegang en de doorgang binnenin het stel.

Opstelling van de zetels op
één lijn of tegenover elkaar.

Bagageruimte bij de ingang.

Een brede ruimte voor rolstoelen.

Brede toegangsdeuren.

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 hele lengte van het stel, waardoor alle zitplaatsen 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 personen met beperkte bewegingsmogelijkheden .
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 ramen en de brede doorgangen tussen de
kasten , verhogen nog het comfort van de
CITY RUNNER.
DE VEILIGHEID
Door zijn constructieve voorzieningen is de CITY RUNNER een uiterst
veilig en comfortabelvervoermiddel voor
stedelijk vervoer.
De verschillende informatie en meldingsniveaus (akoestische en visuele
signalen) verhogen op hun beurt de
veiligheid bij de exploitatie van de
CITY RUNNER .
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Ervaring van
Bombardier Eurorail
in stedelijk vervoer
De tram van Brussel is het neusje van
de zalm op gebied van prestaties. Zijn structuur in aluminium zorgt voor een lichte
constructie; zijn gelede draaistellen met
onafuankelijke wielen waarborgen een perfekte en geluidsloze inschrijving in de bochten en laten de constructie toe van een lage
vloer over de hele lengte van het rijtuig.

Tram 2000

De Tram-Trein van Saarbrücken is uitgerust met een dubbel voedings-en signalisatiesysteem waardoor zowel op een
traminfrastructuur als op spoorwegen kan
gereden worden.
Dank zij dit concept wordt een economische
verbinding gerealiseerd van het stadscentrum naar de randstad zonder overstappen.

De mini 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
tunnels kan worden ingezet.

Tram-Trein

Mini metro

De nieuwe generatie van de Parijse metro, de MF 88 , bevat twee grote innovaties :
- de enkelvoudige assen met onafuankelijke wielen beperken zowel het geluidsniveau als de sleet van de wielen in de
bochten ,
- de brede vrije doorgangen tussen de
rijtuigkasten zorgen voor een betere verde1ing van de reizigersstromen en verhogen de
veiligheid van de passagiers.

Metro
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Na deze pagina volgt een serie van flyers met informatie over verscheidende Bombardier Eurorail
voertuigen, steeds bestaande uit een voorzijde met foto's en een achterzijde met summiere technische en
leveringsinformatie.
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Tram-Trein
voor Saarbrücken
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Algemene gegevens
1,435 m
Spoorbreedte
37,070 m
Lengte
2,650 m
Breedte
Hoogte
3,500 m
Vloerhoogte
0,400 m/0,595 m/0,800 m
Wieldiameter
0,660 m
Gewicht van het lege voertuig
53,8 t
Zitplaatsen
108
Staanplaatsent (6 pers./m ' )
198
Totale capaciteit
306
Deuren:
aantal per kant
4 (dubbel) + 1 (enkel)
type
zwenkschuifdeuren
breedte van de deuropeningen (dubbel) 1,300 m
Prestaties
Maximumsnelheid
Versnelling
Bedrijfsrem vertraging
Noodrem vertraging
Kleinste boogstraal
Maximale helling

Aandrijving
Asynchroon
Wisselrichter met GTO-sturing
Dubbel elektrische voeding: 750 Vdc en 15 kVac
Motorvermogen: 8 x 120 kW/80 Hz
Hulpapparatuur: 24 Vdc
Draaistellen BM (bi-motor)
• 2 volledig afgeveerde asynchrone motoren
•Ophanging: - Primaire ophanging met rubberveren
- Secundaire ophanging met cilindrische
schroefveren en hydraulische niveauregeling
Kast
Modulaire constructie van staal, roestvrij staal en
aluminium met individueel aanpasbare buitenbekleding.

100 km/ h
1,1 m/s'
1,6 m/s'
2,8 m/s'
25 m

8%

Lichte bimodale metro die in staat is zowel in het stadscentrum op een tramspoor
te rijden (met elektrische voeding op 750 V gelijkstroom) als in voorstadslijnen op de treinsporen
(gevoed met een wisselspanning van 15.000 V wisselstroom). Dit rijtuig kan ook worden aangepast
aan de voedingen en signalisaties van de verschillend Europese netten (SNCF, NMBS, British Rail,
enz.), of worden gevoed door middel van een geïntegreerd dieselaggregaat.
Dit nieuwe concept maakt het mogelijk terzelfdertijd een niet te versmaden besparing te doen op de
infrastructuurkosten en het stadscentrum te verbinden met de randstad, zonder dat de reiziger moet
overstappen.
15 rijtuigen zijn besteld door de Stadtbahn Saar GmbH.
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Metro-Tram met gedeeltelijk
verlaagde vloer type K4000
voor Keulen
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Algemene gegevens
1,435 m
Spoorbreedte
28,400 m
Lengte
2,650 m
Breedte
3,360 m
Hoogte
0,400 m/0 ,560 m
Vloerhoogte
0,630 m
Wieldiameter
34,5 t
Gewicht van het lege voertuig
70
Zitplaatsen
174
Staanplaatsen (6 pers./m 2)
244
Totale c 9paciteit
Deuren :
aantal per kant
4
type
zwenkschuifdeuren
breedte van de deuropeningen 1 ,305 m

Aandrijving
Asynchroon
Wisselrichter met GTO-sturing
Elektrische voeding : 750 Vdc
Motorvermogen : 4 x 120 kW/ 85 Hz
Hulpapparatuur: 24 Vdc
Draaistellen
Einddraaistellen : BM (bi-motor)
• 2 volledig afgeveerde asynchrone motoren
• Ophanging : - Primaire ophanging met rubberveren
- Secundaire ophanging met cilindrische
schroefveren en hydraulische niveauregeling

Middelste- draaistel: BR 4 x 0
Prestaties
Maximumsnelheid
Versnelling
Noodrem vertraging
Kleinste boogstraal
Maximale helling

80 km/ h
1,2 m/ s2
2,8 m/ s2
20m

6%

• Vast , niet-gemotoriseerd loopdraaistel
• Ophanging : - Primaire ophanging met rubberveren
- Secundaire ophanging met cilindrische
schroefveren en hydraulische niveauregeling

Kast
Modulaire constructie van roestvrij staal en aluminium met
aanpasbare buitenbekleding volgens de wensen van de klant.

Deze Metro-Tram type K4000 is de eerste lichte metro met grote capaciteit
die een verlaagde vloer ter hoogte van de toegangen heeft. Dit rijtuig beschikt over' een
verlaagde vloer op 65 % van de totale lengte.
80 rijtuigen zijn in aanbouw voor de KVB (Kölner Verkehrsbetrieb), de Keulse maatschappij voor
stedelijk vervoer, een bijkomende optie van 40 rijtuigen dient nog gelicht te worden, zodat de
totale bestelling 120 rijtuigen zal bedragen.
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Lagevloertram voor Brussel
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Asynchrone aandrijving

Algemene gegevens
1,435 m
22,800 m
2,300 m
3,400 m

Spoorbreedte
Lengte
Breedte
Hoogte
Hoogte verlaagde vloer
over de hele lengte

350mm

Wie/diameters
Gemotoriseerde wielen
Loopwielen
Gewicht van het rijtuig
in lege toestand

640mm
375mm
33,1 t.

Capaciteit
Zitplaatsen
Staanplaatsen (6 pers./m 2)
Totale capaciteit
Deuren
Enkelvoudige, per kant
Dubbele, per kant
Type

32
140
172

2
2
zwenkschuifdeuren

Prestaties
Maximale bedrijfssnelheid
Versnelling
Vertraging bedrijfsrem
Vertraging noodrem
Kleinste boogstraal
Maximaal toegestane helling

70 km/ u
1,25 m/ s2
1,25 m/ s2
3 m/ s2
17,5 m
7,5 %

Geleverd door GEC ALSTHOM-ACEC TRANSPORT.
Elektrische voeding : 600 Vdc.
Motorvermogen (in continu bedriin : 8 x 44 kW.
Wisselrichter met GTO-sturing (gate turn-off) .
Watergekoelde wielnaafmotoren.
Hulpapparatuur : 24 Vdc .
Elektrische bedrijfsrem met dissipatieweerstand of volledige
energierecuperatie.

Draaistellen
Einddraaistellen : BAS 2000, ontwikkeld door BN.
• Geleed draaistelraam waardoor elk wiel zich radiaal met
de rail instelt
• Laag geluidsniveau
• Uitstekende dynamische stabiliteit
• 2 onafhankelijke aangedreven wielen met geïntegreerde
asynchrone motoren
• 2 loopwielen
• Primaire ophanging op rubber - secundaire ophanging op
luchtveren.
Tussendraaistel:
• BR 4x4 ontwikkeld door GEC ALSTHOM en BN
• 4 onafhankelijke aangedreven wielen met geïntegreerde
asynchrone motoren
• Primaire ophanging op rubber - secundaire ophanging op
luchtveren.

Lage exploitatiekosten
•
•
•
•

Laag energieverbruik
Korosiebestendige materialen
Volledig hermetisch afgedichte tractiemotoren
Gemakkelijk te herstellen kast.

51 rijtuigen, met een over de hele lengte van het rijtuig verlaagde vloer, werden
besteld door de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer (MIVB) van de stad
Brussel voor commerciële exploitatie vanaf 1994.
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Lichte metro
met gedeeltelijk verlaagde vloer type 11 T 11
voor Wenen
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Algemene gegevens
Spoorbreedte
1,435 m
Lengte
26,800 m
Breedte
2,650 m
Hoogte
3,400 m
0,440 m/0,525 m
Vloerhoogte
Wieldiameter
0,590 m
Gewicht van het lege voertuig
34,7 t
Zitplaatsen
58
Staanplaatsen (6 pers./m 2)
204
Totale capaciteit
262
Deuren:
aantal per kant
3
type
zwenkzwaaideuren
breedte van de deuropeningen 1,305 m
Prestaties
Maximumsnelheid
Versnelling
Noodrem vertraging
Kleinste boogstraal
Maximale helling

Aandrijving
Asynchroon
Watergekoelde wielnaafmotoren
Wisselrichter met GTO-sturing
Elektrische voeding: 750 Vdc
Motorvermogen: 4 x 100 kW/85 Hz
Hulpapparatuur: 24 Vdc
Draaistellen
Einddraa(stel/en: gemotorizeerd
• 2 asynchrone motoren per draaistel
• Ophanging: - Primaire ophanging met rubberveren
- Secundaire ophanging met cilindrische
schroefveren
Middelste draaistellen:
• Niet-gemotoriseerde wielstellen met schijfremmen
• Ophanging : - Primaire ophanging met rubberveren
- Secundaire ophanging met cilindrische
schroefveren

80 km/ h
1,2 m/ s2
2,2 m/s2
35m
4,5%

Kast
Struktuur en buitenbeplating in weersbestendig koolstofstaal.
Dak in roestvrij staal.

In 1990 bestelde WVB (Wiener Verkehrsbetrieb), de Weense maatschappij voor
stedelijk vervoer, 68 rijtuigen.
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Algemene gegevens
Spoorbreedte
Lengte
Breedte
Vloerhoogte
Hoogte rail fot dak
Wieldiameter, nieuw
Deuren : aantal per kant
type
vrije opening
Gewicht (leeg)
Zitplaatsen
Staanplaatsen (6 pass./m 2)
Totale capaciteit

Draaistellen
1,435 m
30,080 m
2,650 m
1,100 m
3,424 m
0,690 m
6 dubbele
zwenkschuifdeuren
1,300 m
46,3 t
64
254
318

Drie dubbele-motordraaistellen (BN-type) die 100 %
adhesie waarborgen.
Rubbergeveerde wielen.

Aandrijfsysteem en elektrische
hulpapparatuur
(ontworpen en uitgevoerd door Holec, Nederland).
Voeding: 600 Vdc via luchtleiding /
750 Vdc via 3e rail.
Nominaal (constant) motorvermogen : 6 x 77 kW.
Gelijkstroomomvormer met energierecuperatierem
en elektrodynamisch remsysteem.
Twee afzonderlijke tractiegroepen.
Hulpapparatuur 24V/110 Vdc & 220 V/380 Vac.

Technische gegevens
Maximale bedrijfssnelheid
Versnelling
Vertraging bedrijfsrem
Noodremvertraging (afhankelijk
van het aantal passagiers)
Kleinste boogstraal

70 km/ h
1,3 m/ s2
1,5 m/ s2

Remmen
Bedrijfsrem : elektrodynamisch en met
energieterugwinning. Vervangings- en stoprem:
hydraulisch bediend wrijvingsremsysteem met
remschijven. Noodrem: aanvullend remsysteem
bestaande uit 6 elektromagnetische railremmen.

3-4 m/s2
40m

Geleding
Een geleding met brede doorgang (BN-octrooi)
zorgt voor een volledige bescherming van de passagiers.
Ontworpen tegen vandalisme.

In 1990 werden 13 rijtuigen geleverd aan het Gemeentelijk Vervoerbedrijf
Amsterdam (GVBA) voor de snelverbinding Amsterdam - Amstelveen. Ze worden ingezet op
de metro- en tramlijnen. Een extra order voor 12 rijtuigen werd geboekt in 1992 en werd uitgeleverd
vanaf juni 1993.
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voor Docklands
Londen
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Algemene gegevens

Draaistellen

1,435 m
Spoorbreedte
28,000 m
Lengte
28,800 m
Lengte over koppelingen
2,650 m
Breedte
3,400 m
Hoogte
1,025 m
Vloerhoogte
0,740 m
Wieldiameter
Gewicht leeg rijtuig
36 t
Zitplaatsen· (excl. klapzittingen)
66
218
Staanplaatsen (6 pers./m 2)
284
Totale capaciteit
Deuren :
aantal per zijde
4 dubbele deuren
type
schuifdeuren langs buiten
breedte van de deuropeningen 1,500 m

2 BN-enkelmotordraaistellen.
1 niet-aangedreven BN-draaistel onder de geleding.
Primaire ophanging : rubber.
Secundaire ophanging: luchtveer.
Schijfrem.

Prestaties
Maximumsnelheid
Versnelling
Normale vertraging
Noodrem vertraging
Kleinste boogstraal
Maximale helling

80 km/ h
1,1 m/ s2
1,3 m/s2
1,3 m/s2
38 m
6%

Tractie-uitrusting
Geleverd door Brush Traction .
· Elektrische Voeding: 750 Vdc, derde rail.
Nominaal motorvermogen (continu) : 2 x 140 kW .
2 besturingseenheden met gelijkstroom-chopper.
Elektrodynamische remmen met weerstand of
energieterugwinning .

Mechanische remmen
Schijfremmen, luchtdrukbediend voor de bedrijfsrem,
door veer bediend voor de parkeerrem .

ATOi ATP-uitrusting

Kast
De kast is een gelaste constructie van staal met roestwerende
eigenschappen . Aan elk uiteinde is er een doorgangsdeur
voorzien . De twee kasten zijn verbonden door een geleding
met brede doorgang, die aan de passagiers een volledige
bescherming biedt en speciaal tegen vandalisme is ontworpen
(BN-octrooi). Het ontwerp van het rijtuig voldoet aan de
brandweerschriften voor het rijden in tunnels.

(Automatic Train Operation/Automatic Train Protection)
Geleverd door Alcatel, Canada (SEL).
De ATO-uitrusting maakt het mogelijk het rijtuig
automatisch te bedienen door middel van een
ingebouwde computer zonder enige menselijke
interventie.
De ATP-uitrusting en het signaleringssysteem zorgen
voor een uiterst veilige werking.

Hulpapparatuur
Statische omvormer van 750 Vdc/ 28 Vdc.
Verwarmingssysteem: geleverd door WBL
(Westinghouse Brake Ud).
Deuren en deurmechanisme : geleverd door WBL.

70 lichte metrorijtuigen besteld door Docklands Light Railway worden
volautomatisch bestuurd zonder interventie van een bestuurder door een ingebouwde computer en
een geavanceerd signalisatiesysteem. Deze rijtuigen dekken de groeiende transportvraag in het
Londense Dockland- kwartier.
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The Brussels Subway Cars
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TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE TRACTION UNIT (2 or 3 cars)
General characteristics

2 car set

Track gauge
Length
Total width
Height, rail to roof
Doors:
number
type
opening
Empty weight
Number of seats
Standing passengers
Total passengers

1.435
36.000
2.700
3.440

Performances
Maximum service speed
Acceleration
Service deceleration
Emergency deceleration

intermediate
car
1.435 m
18.000 m
2.700 m
3.460 m

m
m
m
m

8 double
sliding plug
1.300 m
62 t
80
340
420

8 double
sliding plug
1.300 m
31 t
44
177
221

72 km/ h
1.16 m/s2
1.10 m/s2
1.70 m/s2

72 km/ h
1.16 m/ s2
1.10 m/ s2
1.70 m/ s2

Bogies
2 monomotor bogies per car
Self-ventilated, fully suspended motors
Motorpower: 2 x 266.2 kW per car
Primary suspension by rubber elements
Secondary pneumatic suspension, with levelling
valve .

Electrical system
Nominal line voltage: 750 V
Traction equipment with chopper control
for regeneration of energy (ACEC, Belgium)
Current collector: third rail
Brake equipment
Electro-dynamic (rheostatic) brakes acting as
service brake.
2 disc brakes per bogie acting as emergency,
substitution, parking and immobilizing brake.
2 electromagnetic track brakes per bogie for use in
case of emergency.

The traction unit consists of two cars permanently coupled. BN has delivered
80 double unit metrocars to the Brussels Mass Transit Authorities (STIB, Societe des Transports
lntercommunaux de Bruxelles).
The Brussels' metrocar has an aluminium body-shell with brushed and unpainted sidewalls. The body
assembly concept is characterized by the use of profiles and rivets for the joining techniques and its
modularity for the manufacturing aspect. The rivetting technique is based on the technology used
in the aircraft industry.
The driver's cab arrangement and the passengers' seat design result from ergonomic studies.
In 1991-1992, BN supplied 32 motorized intermediate cars, enabling STIB to operate 32 metrocar sets
as triple units.
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The Hague (The Netherlands)
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General characteristics

Bogies

1.435m
Track gauge
28.900 m
Body length
2.350 m
Body width
0.860 m
Floor height
3.185 m
Height, rail to roof
0.665 m
Wheel diameter, new
5 double
Doors : number
swing-plug
type
1.300 m
free opening
Weight, empty
38 t
77
Number of seats
Standing passengers (4 .5 pass/ m 2) 109
186
Total passengers

Four B3 bi-motor bogies providing 100 % adhesion .
Elastomeric secondary suspension.
Resilient wheels.

(designed and realized by HOLEC,
The Netherlands)
Power supply: 600 V d.c. overhead wire.
Motor power: 8 x 37 kW (cont. rating).
d.c. chopper control with electrodynamic and
regenerative braking. Two separate traction units.
Auxiliaries 24 V d.c.

Brake equipment

Performances
Maximum service speed
Acceleration rate
Average service deceleration
Emergency deceleration rate
(depending on pass. load)
Minimum track radius

Propulsion system and electrical auxiliaries

70 km/ h
1.2 m/ s2
1.3 m/ s2
3 to 4 m/ s2

Service braking : electrodynamic and regenerative.
Parking brake: friction brake system with 8 drums;
hydraulically operated.
Emergency : supplemented with 8 electro-magnetic
track brakes.

16m

Articulation
Two BN patented wide passage articulations, full passenger
protection and anti-vandalism design.

100 Light Rail Vehicles have been operated by HTM (Urban Transportation
Company of The Hague) since 1981. 47 additional vehicles are delivered.

8-axle double articulated light rail vehicle for the city of The Hague, The Netherlands.
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Light Rail Vehicle
Portland (Oregon)
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GENERAL CHARACTERISTICS
Track gauge
Body length
Body length over coupler
Body width
Floor height
Height rail to roof
Wheel diameter, new/worn
Doors : number per side
type
free opening
Weight empty
Number of seats
Standing passengers (6 pass / m 2)
Total capacity

1.435 m
26.510 m
27.170m
2.650 m
0.984 m
3.398 m
711 / 660 mm
4 double
swing-plug
1.320 m
41 .8 t
76
135
211

Performance characteristics
Maximum service speed
Acceleration rate
Service deceleration rate
Emergency deceleration rate
Minimum horizontal radius

88.5 km/ h (51'mph)
1.34 m/ sec2
1.34 m/sec 2
2.10 m/ sec 2
25m

Articulation
BN patented wide passage articulation, with full
passenger protection and anti-vandalism design.
Bogies
2 BN monomotor bogies.
1 BN trailer bogie under the articulation .
Elastomeric primary and secondary suspension.
Propulsion system and electrical auxiliaries
Power supply : 750 Vd.c. overhead wire.
Motor power, continuous rating: 2 x 195 kW.
DC cam-controlled propulsion system.
Solid state low voltage converter.
Brake equipment
Discs, spring applied hydraulic released .
6 electromagnetic track brakes.

26 Light Rail Vehicles were delivered to Tri-County Metropolitan Transportation
(Tri-Met). The cars operate from the Central Business District of Portland to the suburban area of
Gresham, a distance of approximately 15 miles.
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"Stadstram" Light Rail Vehicle
for Amsterdam
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General characteristics

Articulation

Track gauge
Body length
Body width
Floor height
normal
midsection
Height, rail to roof
Wheel diameter new
Doors:
number type 11 G
number type 12 G
type
free opening
Weight empty

1.435 m
25.630 m
2.350 m
0.867
0.277
3.191
0.662

Number of seats
Standing passengers (4 pass/ m2)
Total passengers

Performances
Max. service speed
Acceleration rate
Average service deceleration
Emergency deceleration rate
(depending on pass. load)
Minimum track radius

Two BN patented wide passage articulations, full
passenger protection and anti-vandalism design.

Bogies

m
m
m
m

Four BN bi-motor bogies B3 type providing 100 %
adhesion.
Resilient wheels.

6 double + 2 single
3 double + 1 single
sliding-plug
1.200 m
37 t
11 G 12 G
52
64
93
89
145
153

Propulsion system and electrical auxiliaries
(designed and realized by Holec, The Netherlands)
Power supply: 600 V d .c. overhead wire.
Motor power: 8 x 38.5 kW (cont. rating).
d .c./a.c. invertor control with electrodynamic and
regenerative brake system. Two separate traction
groups.
Auxiliaries 24 V d .c . & 220/380 V a.c.

Brake equipment

70 km/h
1.25 m/ s2
1.50 m/s2
3 to 4 m/ s2

Service brake: electrodynamic and regenerative.
Substitution and stopping brake : friction brake
system with 8 drums: hydraulically operated.
Emergency: supplemented with 8 electro-magnetic
track brakes.

16.5 m

Twenty of type 11 G and 25 of type 12 G have been delivered in 1989-90 to GVBA
{Urban transportation company of Amsterdam) and are operated in extensive service.
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8-axle articulated light rail vehicles for the city of Amsterdam, The Netherlands.
Type 11 G: two-direction version. Type 12 G: one-direction version.
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Light Rail Vehicle
Manila
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General characteristics
Track gauge
1.435 m
Body length
29.280 m
Total width
2.500 m
Floor height
0.900 m
Height, rail to roof
3.272 m
Wheel diameter, new
0.660 m
Doors : number
5 double (on both sides)
type
"BN" swing plug
opening
1.300 m
Empty weight
41 t
Number of seats
81
Standing passengers
293 (7 pass/ m2)
Total passengers
374

Performances
Max. service speed
Acceleration (7 pass/ m 2)
Average service deceleration (7 pass/ m 2)
Average emergency deceleration
(7 pass/ m 2)
Minimum horizontal radius

60 km/ h
1 m/ s2
1.3 m/ s2
2.08 m/s2
25m

Articulation
2 BN patented articulations with access
passage of 1.66 m, full passenger protection,,
and anti-vandalism design.
Bogies
2 BN monomotor bogies at car ends
2 BN trailer bogies under the articulations
Electrical system
Nominal line voltage: 750 V
Motor power: 2 x 217.7 kW
Traction equipment with chopper control for
regeneration of energy (ACEC Belgium)
Brake equipment
Electro-dynamic (rheostatic) brakes acting as
service brake.
2 disc brakes per motor bogies acting as
emergency and substitution brake
2 disc brakes per trailer bogie acting as service
brake
2 electromagnetic track brakes per bogie for use
in case of emergency.

BN Light Rail vehicles help the Manila Authorities to solve their city congestion
problems. The vehicles operate in trains of 2 units (748 passengers) providing the line with a transport
capacity of 20,000 passengers per hour in each direction. Later, by introducing trains of 3 vehicles
(1,122 passengers) the capacity could be increased to 30,000 passengers per hour in each direction.
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8-axle articulated light rail vehicles operated in Manila in trains of 2 units

II
05/95

EURORAIL

Vaartdijkstraat 7 - B-8200 Brugge - Tel. (32) 50 40.11 .11 - Fax (32) 50 39.38.83

ANF-INDUSTRIE

DIVISION BN

BOMBARDIER-WIENSCHIENENFAHRZEUGE(BWS)

BOMBARDIER PRORAIL

WAGGONFABRIK TALBOT

Place des Ateliers B.P. 1
F-59154 Crespin
Tel.: (33) 27 23.53.00
Fax : (33) 27 35.16.24

Vaartdijkstraat 5
B-8200 Brugge
Tel. (32) 50 40.14.57
Fax (32) 50 39.37.36

Donaufelderstrasse 73-79
A-1211 Wien
Tel. (43) 1 259.46.100
Fax (43) 1 259.46.105

Horbury Wakefield
GB-West Yorkshire WF4 5OH
Tel. (44) 1 924 27 .18.81
Fax (44) 1 924 27.46.50

Julicher Str. 213-237
Postfach 1410 D-52015 Aachen
Tel. (49) 24118210
Fax(49)2411821214

www.etgvzw.be

