Alstom va furniza rame electrice etaje pentru
Saxonia Inferioară, Germania
12 martie 2021
Alstom a fost selectat pentru a furniza 34
de rame electrice etajate de mare
capacitate Coradia Stream High Capacity
către
Landesnahverkehrsgesellschaft
Niedersachsen (LNVG) din Germania. În
plus față de livrarea ramelor, contractul
cu o valoare totală de aproximativ 760
milioane EURO include și întreținerea
vehiculelor pe timp de 30 de ani.
Müslüm Yakisan, președintele Alstom DACH a subliniat: „Sunt foarte mulțumit de
decizia statului Saxonia Inferioară și LNVG de a oferi un exemplu de mobilitate
durabilă și protecție climatică cu trenul nostru Coradia Stream. Trenul nostru modern,
etajat, pentru LNVG este o combinație ideală de inovație și confort pentru călători. ”
Comanda este, de asemenea, un semnal important pentru crearea de valoare în
regiune. Alstom a fost contractată pentru întreținerea trenurilor timp de 30 de ani, care
include o garanție pentru piesele de schimb în orice moment. „Ne construim propriul
centru de servicii special pentru această comandă și vom oferi astfel un exemplu în
ceea ce privește protecția mediului și eficiența energetică.” Începând cu decembrie
2024, rame electrice vor fi în circulație în așa-numita Expresskreuz Bremen /
Niedersachsen (EBN), care face legătura între Bremen, Hanovra, Oldenburg,
Wilhelmshaven, Norddeich-Mole, Osnabrück și Bremerhaven.
Rama electrică etajată, de mare capacitate Coradia Stream are un design modular și
se caracterizează prin capacități variabile de ședere, pe lângă confortul călătorilor.
Cele 34 de noi rame etajate comandate de LNVG constau din patru vagoane – două
vagoane de capăt cu cabină de conducere și două vagoane centrale fiecare. În plus,
vor fi livrate încă 18 vagoane centrale pentru extinderea rame electrice la până la șase
vagoane, în funcție de volumul călătorilor. În total, comanda se ridică la 154 de unități
de vehicule (68 vagoane de capăt și 86 de vagoane centrale).

Combinația de vagoane neetajate cu vagoane etajate este semnul distinctiv al Coradia
Stream High Capacity. În acest fel, se obține un optim în ceea ce privește
accesibilitatea, capacitatea și flexibilitatea. Coradia Stream High Capacity oferă cel
mai confortabil acces pentru călătorii cu mobilitate redusă datorită accesului fără
rampe în vagoanele din mijloc. Standardizarea pe de o parte și soluțiile individuale ale
clienților, cum ar fi compartimentele extensibile pentru biciclete sau zonele
multifuncționale, pe de altă parte, permit un concept de vehicul orientat spre viitor.
Călătorii beneficiază de o experiență de călătorie impresionantă în Coradia Stream
High Capacity, indiferent dacă sunt călătorii scurte sau mai lungi.
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