POZNAŃSKIE ZAKŁADY NAPRAWCZE
TABORU KOLEJOWEGO S.A.

… kiedyś
Poznańskie

Zakłady

Naprawcze

Taboru

Kolejowego Spółka Akcyjna wywodzą swoją
historię od 1870 roku. Przez ponad 130 lat
swojego istnienia stanowiły ścisłe zaplecze
remontowe

polskich

kolei,

naprawiając

większość typów eksploatowanego taboru
kolejowego.

Stale

modernizowane

przedsiębiorstwo

w

i

unowocześniane
każdym

czasie

odpowiadało na bieżące zapotrzebowanie
rynku w zakresie napraw i produkcji taboru.

...kilka słów o firmie
Zatrudnienie:
- liczba zatrudnionych pracowników: 443 osoby
247 pracowników fizycznych
82 pracowników pośrednio-produkcyjnych
114 pracowników umysłowych

Struktura akcjonariuszy:
-Sigma Sp. z o.o. 86,94 %
-osoby prywatne, w tym pracownicy 13,06 %

Przychody ze sprzedaży produktów i usług za 2005 r.:
21.923.206,48 PLN

Powierzchnia ogólna:
217.274 m2

… obecnie
Obecnie specjalizacją Zakładów jest:
• naprawa i modernizacja lokomotyw spalinowych,
• produkcja i regeneracja zespołów oraz części
zamiennych,
• produkcja nowego taboru i jego elementów,
• usługi kooperacyjne w zakresie obróbki wiórowej,
wykonywania odkuwek i odlewów.

Wyposażenie stanowisk naprawczo montażowych
oraz lakierniczych umożliwia wykonywanie
napraw okresowych, awaryjnych i modernizacji
o bardzo szerokim zakresie, łącznie z całkowitą
przebudową taboru w odniesieniu do wszystkich
jego rodzajów.

… przyszłość
Wzrost wymiany towarowej między Europą i Azją, spowodowany zaistniałymi procesami
społeczno-gospodarczymi, stwarza korzystne warunki dla rozwoju kolei, ale jednocześnie
stawia coraz to wyższe wymagania przed transportem kolejowym.

Transport kolejowy jest szczególnie predestynowany do przewozu dużych mas ładunku na
znaczne odległości, co jest charakterystyczne dla międzykontynentalnych korytarzy
transportowych.

… przyszłość
Jedną z technicznych cech tych korytarzy jest
zróżnicowanie szerokości toru, co wiąże się
z przewozem towarów po torach normalnej
szerokości, tj. 1435 mm i po torach o większej
szerokości, tj. 1520 mm.

W ten sposób narodził się pomysł na stworzenie
uniwersalnej technologii przewozu towarów
i transportu pasażerów kolejami o różnej
szerokości torów.

System SUW 2000 ®.

System SUW 2000

… SUW 2000
SUW 2000 – system samoczynnej zmiany
rozstawu kół obejmuje:

• zestawy kołowe o zmiennym rozstawie
kół z toru 1435 na 1520mm i odwrotnie,
• wózki wagonów osobowych i towarowych,
• torowe stanowisko przestawcze.

Zmiana rozstawu kół odbywa się w trakcie
przejazdu
przez
torowe
stanowisko
przestawcze, podczas którego koła zestawu są
przesuwane samoczynnie na wymaganą szerokość toru. Przebieg zmiany rozstawu kół odbywa
się pod obciążeniem tzn., że nie następuje odciążenie zestawu kołowego.

… SUW 2000

Praktyczne zastosowanie systemu SUW 2000
sięga 1999r. kiedy to otwarto pierwsze stałe
międzynarodowe połączenie kolejowe między
Polską a Litwą.

Od tej pory podróż z Warszawy do Wilna
odbywała się płynnie, czyli bez konieczności
wymiany wózków kolejowych na stacji
granicznej.

Pierwsze torowe stanowisko przestawcze
systemu SUW 2000 zostało zainstalowane
na stacji Mockava (Litwa).

… SUW 2000

W grudniu 2003r. uruchomiono
również pierwszy skład pasażerski
z wykorzystaniem systemu SUW
2000 w relacji Kraków – Kijów.

Torowe stanowisko przestawcze
systemu SUW 2000 ulokowano
na stacji Mostiska (Ukraina).

… SUW 2000
Wagon - cysterna do przewozu produktów naftowych

Dane techniczne:
ładowność:
masa (tara):
pojemność zbiornika:
ciśnienie robocze zbiornika:
prędkość konstrukcyjna:
szerokość toru:

64 t
26 t
80 m3
0,3 MPa
100 km/h
1435 / 1520 mm

… Regio Tramp
Rodzina nowoczesnych, niskopodłogowych
pojazdów szynowych REGIO TRAMP
stanowi alternatywę dla ciężkiego taboru
kolejowego.
Powstały one z myślą o rewitalizacji
deficytowych
pasażerskich
połączeń
regionalnych, gdzie dominują tory drugiej
kategorii.
Rozwój konstrukcji pod koniec lat
dziewięćdziesiątych pozwolił poznańskiej
spółce zająć i ugruntować ważną pozycję w
tym sektorze na polskim rynku.

… Regio Tramp
Autobusy szynowe REGIO TRAMP charakteryzują się:
• redukcją emisji szkodliwych zanieczyszczeń
(silniki wysokoprężne wg EURO IIIA);
• redukcją zużycia energii
(lekka konstrukcja stalowa, mniejsza masa pojazdu);
Autobusy szynowe REGIO TRAMP sprzyjają środowisku naturalnemu:
• pod względem stosowanych materiałów i możliwości ich recyklingu;

Autobusy szynowe REGIO TRAMP znoszą bariery:
• są w pełni przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych;

… Regio Tramp
W autobusach szynowych REGIO TRAMP
wykorzystuje się najnowsze osiągnięcia
technologii
i
konstrukcji
pojazdów
szynowych.
Używane
materiały
są
przyjazne
środowisku
naturalnemu
człowieka
i pozwalają na powtórne ich wykorzystanie.

Przestronne wnętrze stwarza podróżnym
poczucie bezpieczeństwa oraz wygody.

Komfortowe i miłe warunki pracy
zapewniamy również obsłudze
pojazdu.

… Regio Tramp
Podstawowe parametry techniczne pojazdów:
DANE TECHNICZE REGIO TRAMP

J..miary

213M

215M

216M

Szerokość toru

mm

1435*

1435*

1435*

Dług. pojazdu (ze zderzakami)

mm

17 720

34 300

51 800

Szerokość pojazdu

mm

2 900

2 900

2 900

Max wysokość pojazdu

mm

3 800

3 800

3 800

Procent części wysokopodłogowej

%

56

47

45

Ilość drzwi

szt.

4(2)

8(4)

12(6)

Ilość wózków jednoosiowych

szt.

2

4

6

Moc napędu (EURO IIIA)

kW

1x257

2x257

2x257

Prędkość maksymalna

km/h

110

110

100

Ilość miejsc siedzących

szt.

38

94

137

Całkowita ilość pasażerów

szt.

90

195

292

Maks.obciąż.na oś łącznie z pasażer.

t/oś

16

16

16

wózki toczne
do wagonów osobowych i towarowych

wózek 25ANa

Parametry techniczne:
Przeznaczenie:
wagony pasażer.
Szerokość toru:
1435 mm
Rozstaw osi zestawów kołow.
2500 mm
Rozstaw środków ostojnic
2000 mm
Rozstaw środków sprężyn I i II ° 2000 mm
Średnica koła (nowe):
920 mm
Masa wózka:
7050 kg
Prędkość maks.:
200 km/h
Wymiary czopa osi:
130 x 217 mm
Statyczne obciąż.wózka:
250 kN

wózek 25AN/S

Parametry techniczne:
Przeznaczenie:

wagony pasażer.

Szerokość toru:

1435/1520 mm

Rozstaw osi zestawów kołow.:

2500 mm

Rozstaw środków ostojnic:

2080 mm

Średnica koła (nowe/używane):

920/870 mm

Średnica czopa osi:

130 x 191 mm

Masa wózka:

7500 kg

Masa kpl.

2000 kg

Maks. prędkość:

140 km/h

Statyczne obciążenie wózka:

250 kN

wózki 4RS/N, 6RS/N, 7RS/N
Wózki toczne typu 4RS/N, 6RS/N, 7RS/N do
wagonów towarowych są wyposażone w zestawy
kołowe typu SUW 2000 (SUW 2000II) o zmiennym
rozstawie kół 1435/1520 mm.

Zabudowane pod wagony towarowe i
mogą przejeżdżać granicę z Polski do
Białorusi, Litwy, Estonii, Łotwy, Rosji,
i odwrotnie bez przeładunku towaru lub
wózków.

cysterny
Ukrainy,
Finlandii
zamiany

wózki 4RS/N, 6RS/N, 7RS/N
Podstawowe parametry techniczne wózków
4RS/N

6RS/N

7RS/N

Typ zestawu kołowego

SUW 2000

SUW 2000

SUW 2000

Szerokość toru (mm)

1435/1520

1435/1520

1435/1520

Rozstaw osi (mm)

1800

1800

1800

Średnica koła (mm)

920/870

920/870

920/870

Wymiar czopa osi (mm)

130 x 191

130 x 191

130 x 191

Masa wózka (kg)

6100

6133

5685

Masa zestawu kołowego (kg)

2100

2100

2100

Prędkość maksymalna (km/h)

120

120

120

Maksymalny nacisk na oś (kN0
Ułożyskowanie
Hamulce tarczowy

200
225
250
komplet łożysk walcowych NJ + NJP
4 tarcze hamulcowe śr. 610 mm (2 tarcze na osi zestawu)
4 komplety mechanizmów zaciskowych hamulca
8 kompletów podwójnych sprężyn śrubowych

Usprężynowanie

tarcze hamulcowe
Segmentowa konstrukcja tarczy daje możliwość
w prosty i lekki sposób wykonać wymianę
segmentów bez potrzeby demontowania kół z
osi zestawu kołowego.
Tarcza hamulca składa się z 4 segmentów
wykonanych z żeliwa sferoidalnego (3c-514),
zamocowanych do piasty przy pomocy kołków
rozprężnych.

W 1993r. Segmentowa tarcza hamulcowa była
nagrodzona srebrnym medalem na Światowej
Wystawie Wynalazków, Badań Naukowych
i Innowacji Przemysłowych w Brukseli.

pojazdy szynowe nowej generacji

rozwój
Rozwój rynku przewozów pasażerskich wymaga od
producentów
pojazdów
szynowych
stałego
unowocześniania taboru. Odpowiedzią na to
wyzwanie
jest
koncepcja
nowoczesnego
niskopodłogowego pojazdu szynowego o napędzie
spalinowym, który spełnia surowe wymogi norm
europejskich. Pojazd przeznaczony będzie do obsługi
ruchu
osobowego
na
regionalnych
liniach
normalnotorowych.

rozwój

Podstawowe dane techniczne:
Szerokość toru:
Liczba miejsc siedzących:
Całkowita liczba miejsc:
Wysokość pojazdu na główką szyny:
Maksymalny nacisk na oś:
Prędkość eksploatacyjna:
Moc znamion.silnika spalin.:
Zużycie paliwa max.

1435mm
165-200
300
600 mm
135 kN
120 km/h
>9 kW/t
200 g/kWh

rozwój
Pojazdy wyposażone są w nowoczesne silniki
spalinowe, spełniające normy EURO IIIA w zakresie
ochrony środowiska. Dzięki niewielkiemu zużyciu
paliwa, redukcji masy pojazdu, wykorzystaniu
ciepła z układu chłodzenia silnika do ogrzewania
pojazdu oraz redukcji nakładów na przeglądy
i
obsługę,
zdecydowanie
obniżono
koszty
eksploatacji pojazdu.

Wyposażenie pojazdu w układ klimatyzacji, siedzenia wandaloodporne, układ przeciwpoślizgowy,
czuwak aktywny SHP, radiotelefon z układem autostop, zabezpieczenie p/pożarowe, system
monitorowania pojazdu oraz system informacyjno-ogłoszeniowy, pozwoli na podniesienie
bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów.

rozwój

Wszystkie elementy wyposażenia i sterowania pojazdu zgodne są
z warunkami UIC. Ponadto pojazdy te są przyjazne dla osób
niepełnosprawnych (miejsca na wózki inwalidzkie, rampy wjazdowe
dla wózków inwalidzkich, ekologiczny przedział sanitarny
przystosowany dla osób niepełnosprawnych).
Pojazdy posiadają wszystkie wymagane przez przepisy świadectwa
dopuszczenia do eksploatacji i przystosowane są do wykonania
wersji z napędem elektrycznym w konfiguracjach wieloczłonowych.

lokomotywy spalinowe i elektryczne

lokomotywy

Naprawy okresowe lokomotyw spalinowych
i elektrycznych.
Oferujemy naprawy rewizyjne, główne oraz awaryjne lokomotyw:
a) spalinowych typu SM42, ST43, ST44, SU45, SU46, SM48, 401Da oraz S200,
b) elektrycznych typu EU07, ET22, ET41.

lokomotywy

Modernizacje lokomotyw spalinowych i elektrycznych w zakresie:
a) przystosowania systemu bezpieczeństwa ruchu dla PKP PLK S.A. (SHP, CA, RADIOSTOP)
b) remotoryzacji lokomotyw SP32, SM42, ST44,
c) wymiany kociołków wstępnego podgrzania oleju w silniku spalinowym,
d) zabudowy dwóch silników (401Da) z układem sterowania radiowego na lokomotywie SM42,
e) sterowania radiowego na lokomotywie SM42.

usługi drobne
Wydział obróbki plastycznej:
- prace tokarskie
- prace frezarskie
- prace wytaczarskie
- prace szlifierskie
- obróbka kół zębatych
- ostrzenie narzędzi skrawających

Rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej:
- nawęglanie detali
- hartowanie na wskroś
- hartowanie indukcyjne
- hartowanie wałków
- hartowanie kół zębatych
- wyżarzanie detali
- piaskowanie detali

kuźnia

Produkujemy odkuwki swobodnie kute wykonywane ze stali
węglowych i stopowych. Wykonujemy również odkuwki
z materiałów dostarczonych przez klienta.
Zajmujemy się również sprzedażą hurtową materiałów
hutniczych.

Podstawowy asortyment odkuwek o maksymalnej wadze to:
• kostki - max waga do 800 kg
• plastry pełne i z przebijanymi otworami ; max do 800 kg
• wałki gładkie i stopniowane; max 600kg do dł. 2000 mm
• tuleje kute w przyrządach do 600 kg i średnicy 800mm
• pierścienie do średnicy 1000 mm i wadze do 700 kg

odlewnia
W naszej odlewni wykonujemy odlewy z żeliwa
szarego (od EN GJL 200 do EN GJL 300) oraz
sferoidalnego (od EN GJS 400 -15 do EN GJS
600 -3) do wagi jednostkowej ok. 600 kg oraz
odlewy z brązu i mosiądzu.

Odlewy wykonujemy również z powierzonego
modelu. Uruchamiamy produkcję jednostkową
i małoseryjną.

Gwarantujemy w porównaniu z innymi
odlewniami, krótkie terminy wykonania.
Naszą specjalnością są odlewy tulei oraz tarcz
hamulcowych.

...zaufali nam między innymi...
PKP CARGO S.A.
PKP LHS Sp. z o.o.
PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
Lietuvos Gelezinkeliai
Ukrzaliznica
ZK Zdzieszowice
CTL Logistics S.A.
LW Bogdanka S.A.
Rail Polska Sp. z o.o.
Huta Stali Częstochowa
ORLEN COLTRANS Sp. z o.o.
POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.
Huta Cynku Miasteczko Śląskie
International Paper Kwidzyn S.A.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

...współpracujemy z...
SIGMA Sp. z o.o.
Grupa Energocontrol
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
IPSz “Tabor” w Poznaniu
Politechnika Warszawska - Wydział Transportu
Rejestr Certyfikacji Federacji Rosyjskiej

MAN Niemcy
VOITH TURBO Polska
Lucchini Poland
Intergate Poland
Faiveley (SAB-WABCO)
KNORR BREMSE

CBK PKP CARGO S.A.

WEBASTO PETEMAR Sp. z o.o.

PKP S.A. Centrala

SECHERON

H.Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.

PHOENIX

POZNAŃSKIE ZAKŁADY NAPRAWCZE
TABORU KOLEJOWEGO S.A.
ul. Robocza 4, 61-538 Poznań, Polska
tel. +48 61 647 5000, fax. +48 61 647 5026
www.zntkpoznan.com.pl, info@zntkpoznan.com.pl

