Souprava LEO Express – elektrická jednotka FLIRT
Business třída

Premium třída

ergonomická elektricky polohovatelná
kožená sedadla s úpravou do spací
polohy
polohovatelné bederní opěrky
lampičky
hlavové polštářky
opěrky nohou
zasouvací stolky
elektrické zásuvky
WiFi připojení k internetu

>

Č I S T O TA

>

ZÁBAVA

>

BEZPEČÍ

>

212 pohodlně a prakticky
uspořádaných míst

>

MODERNOST

se sedadly
pro doprovod

prostorná sedadla s příjemným
látkovým potahem
uspořádání sedadel po dvojicích
několik čtyřsedadel
s rozkládacím stolkem
uprostřed
sklopný zádový stolek
elektrické zásuvky
WiFi připojení k internetu

polohovatelná sedadla
s koženým potahem
sklopné loketní opěrky
opěrky nohou
hlavové polštářky
sklopné stolky
elektrické zásuvky
WiFi připojení k internetu

RYCHLOST

Místa pro
vozíčkáře
a kočárky

Economy třída

19 prostorných
a pohodlných míst pro
práci, zábavu i odpočinek

6 individuálně nastavitelných vysoce
komfortních míst

POHODLÍ

Prostor
pro catering
Speciální
úložiště
pro velká
zavazadla

Stanoviště strojvedoucího
prostorná klimatizovaná kabina
čelní a boční výhled
ergonomické ovládací a indikační prvky
špičkový systém řízení a dohledu nad soupravou
automatická kontrola bdělosti a reakcí strojvedoucího

Bezbariérová
toaleta
prostorná toaleta
snadný vstup
přebalovací pult
pro kojence
ekologický uzavřený
systém s jímkou
provedení s vysokým
hygienickým standardem

Moderní toaleta
Vnější
informační
systém
čelní a boční
informační LED
panely

Pohodlný nástup
TECHNICKÉ ÚDAJE
jednotky FLIRT LEO Express

ekologický uzavřený systém s jímkou
provedení s vysokým hygienickým
standardem

Palubní informační systém
vnitřní LCD obrazovky
ve všech částech vlaku
vnitřní vlakové informační LED panely
palubní rozhlas

Příčný řez
Business třídou

široké dveře a nástupní prostory
výsuvná plošina pro snadnější nástup

LCD obrazovka
police na zavazadla

Výrobce

Stadler Rail AG

Rozchod

1435 mm

Trasa

Česká republika,
Praha–Pardubice–Olomouc–
–Ostrava–Bohumín

Trační soustava

3 kV DC

nízká podlaha

780 mm

stahovací rolety

Uspořádání náprav

Bo‘ 2‘2‘2‘2‘ Bo‘

vysoká podlaha

1 120 mm

2 000 kW

Celková délka vozidla

90 178 mm

sedadla

Trvalý výkon na kole
Max. výkon na kole

2 600 kW

Šířka vozidla

2 880 mm

Tažná síla

200 kN

Výška vozidla

4 270 mm

Podélná tlaková síla

1 500 kN

Nástupní šířka

950 mm

Maximální rychlost

190 km/h

Rozvor podvozku

Provozní rychlost

160 km/h

Zrychlení

1,2 ms

Hmotnost plně
obsazené soupravy

176 t

Počet souprav

5

Uvedení do provozu

2012

Míst k sezení celkem
(v jedné soupravě)

237
2 místa
pro invalidní vozíky
5 míst pro kočárky

Premium třída

6 míst

Business třída

19 míst

Economy třída

212 míst (z toho 4 sklopná)

-2

Výška podlahy

hnací podvozek

2 700 mm

běžný podvozek

2 700 mm

Průměr hnacích dvojkolí

870 mm

Průměr běžných dvojkolí

750 mm

stolek

