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ŤBAMVAJoVY VUz TYPU KŤ4t

í. H|.vnl ré.hn|.ké údljé:

Výška skřině vozu nová ko|a o 7o0
Vzdálenost oločnrch čepú (mm)

PÍúmfi nového ko|a (ňň)

Jnenovlé napétl ! ťo|e] (Vss)

Jmenovté napětí pomocných obvodů
Tfra ý výkon trakčních moloru (kw)

Počel míď k slání (5 oďm,)
Počel m ií k slání (3 oďm?)
Hmotnosl pÍddného vozu (t)

3 900

a3



ciylnáp€rc\' molorc!ý llamvg]ový Vúz |ypu K.4t s děLenou
sklln l]é u'čen pl6vá'né prc p'ovoz Ve mésleclr s úzkým u|i
Gmi v aďn í skřiň vozu ja náVl'ena lak' aby by|a oplimá né
VyuŽla ul]čnl pocha spojen' díů skiině za]!šfu]e hoÍni

skiiná. obá oŽlska lvoř| koub' k1elý dovo|u]e naiáóel diy
ýfliě ko|em ýisá osy' VýsLsfum ja oplimární pÓ|Óha
skřině p' pnj]éŽdu ýozidla ob|0uk6m' Vůz já uÍčén prc ]Óí'
iosměÍný prcvoz s možnodí spÓjÓýáni dvou vozů do ý|akové

PodvÓu ék ié koníŤuován s největšimožnoujednoduchodi,
Fám podvozku sesiivá ze dýou pú|Íámú vzájsmně pružně
sp.jených. Vyp.uženi mezi Íáňéň pÓdvoŽkÚ a ko ábkou ].
pÍovedÓĎo gumwým zpÍlham V k.mbinej s ms|Óvým
zp|uhami. Na každém podvozku F
moloÍy sv šbived ací'spojóní ňá
kou ]6 p@.déno ko!bo'4'm hřlde|em Převodovka na
nápEvé ]e d@Uslupňďá s óé|íim a kÚžg|ovým oebénlm.
může bí pÍwedena jako hyo0id n l KaŽdý podýozek je !,yba
ven 2 koLgjn covým bEdam ' ldeé rsu mpájeny z bdď e
o napéli 24 V' Na hída|i káždél]o moloru púýbI me.hanioká
bzdá óá|islová klolá púsobl od Íych|c' 4 kn'rh jako bzda
dobudÓvaci a jako bzda aÍebčni

skřlňvozusesláVázedvoÚčlánků kléÉFouspo]ényol €ně
kloubem V pod ue a Ve dfuše vozu Ka'dýčánoksk'lněspo
ólVá ná 1 podvozku, Eá]éhně u|ožéný.h oIočnĚ PÍo iedno
zn..né UÉenikinemal.ká vaby m.zipodvozky a sfin' je

ró\cKD PMHA tombInát'
\š=2 zavoo I ara

V prcďďu pod Vuem 'árr ďý ň*hm smus klerý d|e VŽa
jemného nabósni podvozkú Vy.hy|u
k oubu a zaruÓUie Vzá]emná naloós
r opl ná n i p újezd Ób oukem Typiclými 2nalry skiínĚ Vozu
KT41jsu š mká okná a modáÍnllVáÍ VpiiméÓáí VozJjsÓÚ
um is|ěny 4 dveře se svěl|osti 1300 mm, kle.é umožňuji ryolr ý
náslup iyý9l!p eslu]ícídh' vétánI V plosioru prc@sfu ]íci je
za]ištěno k apkam vé Elleše a posuwými sk y v homi óádi
ok.n. Top6n| ve voD je rczm idém v

Na h av n lm pane J řidjóe jsou U m íŠlány všechny dú|ežilé siq
ía|izačnl aoVádaci pryky Nápod|doslanovšléFo!Umis
lětry nohj N adače jÉdnihÓ a bŽdového řad če a e]ekto

evémío|kujeUňistén
odooiovaě tlo|e]e Uzemňďáó á vysokonapéťďé pojiíky v
plavé záíěné vozu Fou umislény dašis]9na|iuaéíláoýá.

slanoV šlě i d če ]e qlápéno ka|ol lé
sá pÍovádl posuvnými okny' nuÓéná v.lláni zaj šluje Ved á
1ol ka|oÍlelu Ve výši ]40 ň% a přidavné VélÍáni ve výši

vúz ]d qbaýan lydslorvoÚ výzbrcji lypu Tv3' Tlak.n'
mÓtÓry ÍE 023 s v|aslni Venli|áÓi is
spÓjá'iydosáÍáaIddapodvoz|ova+UpnaÉlIzena r pu
sn'ňňántem c nnoí pu|sn.hmántú jéřlzenaeektont.

qná ů ož ja ýýhodná

]epoužitddckýměíě Výou.eďmbčvýchíÓiúvsíl 2av
se zvýši|a é ál'lÍ cká úé nnoí a prcvÓzni spoláh]ivos| vozid|a
Na rcŽ. m41 ]. iako soÚčáí él' výzbro]e instá ována pÍo|'
skuzÓýá a plolismyková @|rláná, kléÍá 'épšuje quŽl'
adhésnihmotnosl á bláni aýšeném
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TBAMvÁJovÝ MoToRovÝ vÚz ŤYPu Ť642

1. Hl.vni rechnické úda|e.

Vzdá énosl otočných čepů (mm)

PÍůmérnového ko a (mm)

Jm6novlé napétl V lÍoleji (Vss)

Jmenovlé napěť pomocných obvodú
Trua|ý výkon |@kčnl.h moloÍú (kW)

Poč€t mísl k slánÍ (5 oým?)
Poó€t mísl k slání (3 os/m1
Hmohosl piázdného vozu 0

14 s00

700

1+1 2+1
2A 2A
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soupÍava lramvajovýc|r vozú s Óže
lypu T6A2 a vle.iého vozu Iypu 86A2 je uÍórná pÍo ]ednos-
m.mý provoz s možno9|i ]izdy Fdn
Vých Vozú nebo sup2vyF|ožsnó z ] €
rcvých vÓzú a ]édnoho ý.énáho Vozu. oV ádaný.h z jednoho

Je jédnoduchá,osvádégnó konslruk@ Tichý a k|idný chod
zaruču]e odoÍuŽánl výVoŤené kombinaci oÉ ových a pryžo.
výď pru'in aplyŽ| odpružená koa' U
]soÚtakóni mdoryv podvúku umls
]eny s ďe@dowami k ouMvými hiid

Vozy tsou vybavony tamilo d,uhy bzd:
MoloÍový viz T6Á2 - bŘdoue|eklrcdynamicRou

- bŽdou mochanjckou Óe sťovou

Jéocé|ová ce Gvaiovaná, vyN0iéná z váoo€ných a isNa
nýdh p'oli|ů 6 ob|oŽenin z ]r adkých ocelÓvýÓh p|échú' Má
modďď Nal s okny ve kých ozméd klďézáfuóÚ]íiíoilcim
€sujlďm dobrý výh|ed z Wá Každý vúz ie vybaven lřem
dveim , z nirhŽ stiádnl dýele jsou dy
obou kon.ich Voz d|a ma]í dvsia dvě
nm s]edním křidlém o'očným' NavlŽené iešeniJmožňU]é
rychlou á pohod nou wm.nu ceslujicich VýápénipfusloÍu

ČKD PRAHA'kombinái,
záVod Tatra

padovéhÓbpaaodpo
rcqmibF@m uňk|hýmiv bpn,.h laná|<h V bo.n.i
lozÚ Vátáni vřú F pÍovedeŇ ír
Íale|nýňi ok^y vozy ]soÚ Vybávony pohod|nými sďady'
osvá.n| prcslolu pÍo céslujiclje záiiýkové spřáh|a Fou

slanovště řid ó6 ýořl uŽaviená kab
óásI rca' zsléna kab ny ]6 ý hom
liena křid|ovýň uzamvkale nými dv
za] šilji dobÍý výhrod. ca|oJněné sedad|o ř d .é ]e podélíó
j VýškoVě íaviIshé' Rozmislěn' oV
oNkůaměřicich ořislrciúnaslanovšl
oi]h édnuIimkďqonomČkýmpožádavkúm K2jšlénidobíí

'ěry íěÉóo s é|akÍbkým pohomm
óáýikab ný ie !miíédóéhíplevijec

2 5' E|ekldcki výzbrcj mololovéhÓ Ýozu lypu T6Á2

vozid|o ]e vybaveno mdeÍni 6 áklÍ cko! Výzbrc]í s N Íí
ÍcdÚ á.í loziezdu a bu děnl' kleÍá abezoočuié m tr marn
náv e| ďíqg béhem rczjezdu Každá dvoj.e takóŤriÓh
molod ý iednom podýozku lfua|e zapo]enýc]r a0 upÍadje s
6dnim pu sním mĚn óem'To mávýh0du, ŽE pl poÍ!še]evúz
sdhÓogn izdý pÓoviónlm Výkonem' Eéklrcnický rcguálÓr
iid l přehod z e ekt ckého blzděni na
óásli e orct smÝková a pÍrisk uzova ochÍana.
z čáii blzdový.h odpoÍnikú se odé

Vůz ia wbaven plúbezným V.ysbmÉí0vým reenim
umď',]q. m mFFn 9pbzenehD mojoÍového rcsp !|0ť.
dého Vozu z panbgÍa|u Vozu řidicihÓ

@
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VLEčNÝ VŮz ŤYpu 8642

1' H|avni technlcké údaj.:

Vzdá enosl o|oÓných óepú (frm)

Jm€novilé napéti v tro ej (Vss)

Počélmls lks l án i (5os/m,)
Poče1 mísl k slán j (3 os/fr ,)
Hmotnosl ptázdného Vozu (l)

2240

henovité napéli pomrcných obvodů (Vss)
TNa|ý Výkon Iíakčních molod (kW)

OOOOO
iOOOIOO OOOOO



souplavá tamvarÓvých vozú/s|ožená z mo|olového ýÓzu
lyp! T6Á2 avéó^ého ýo,Jlyp! B5A2']e uÍóéia pÍo ]ennoŠ
mémý pÍovoz s moŽnosl iizdv ednoóo n.bo dvÓU hololo
Vých Vorú/nebo sÓupÍav.yF ožené zjed
lových vozú. jednoho v áčnáhovozu

Je jednodrchá ÓŠvédčéné konslrukce Tchý a krdný ďod
zaru.uje odpÍu'en' výV0lgné kombineioeďý.h a píy:o
vých pruŽ n a plyŽi odpiužená ko a' U

le nys piďodovkámi k oubovými hiid

VdyFoUvybáreny'émbdÍlhyý,d
V|ečný Vúz 86A2 bzdoum{hanickou kolouóÓVÓU

bzdo! koeinrcovo! 6 9klÍÓhagnelic

Jeoca|0va.6Ósvářovaná qfuienázva.ovaný.ha sova
ných p'ofi]ů s oboženim z hládký.h oce]ových p€hú. Ma
ňodďn iNď s okny re kých mzměd klelézaÍ!.!j slor'cjm
cEs|ujlch dobÍývýh|.d Ž v0zu Ka'dý Viz ]e vybawn 'iemi
dveid, z nichŽsÍednldvefej$u ěl
obou koícich Vou d|a ma]i dveie dvé
nacis rednim kiid|ém olo.ným NďÉÚ. lošeni uhoŽňU]e
rydhlÓU a po|rod noU výménJ ces|uji
pÍÓ cestJiicije pÍovedeno odpomvým lopncemi uncléný
miV bpíý.h kanaech vbočn. rcd.

ríá\cKD PRAHA l,ornb nat'
\9zavod Tatra

Větáni 62ů]éplÓvgdonost0pnlm kapkamiáotďi
Ébným okny' v@y Fou wb.Veny p.hod|ným sdady,
oýéled pGbÍJ pÍo mýujicija zái ýkové spiáh a ]s0u

2 5' E|6k1'ická 4lzbrcj V eÓného vozu lypu 86Á2

E|éklická \ryzbrcj Veěnélro vozu 86A2 je přizpúsobona k6
spoj!pÍá.] s e ekt ckou výzbrcjim
odkud j$U iizony Vš@hnyfunkc.' P
600 V je rcvn.' véden z nolorýjho rczU pios a ášlní koft
lald spřáh|a EsW PÍo nápá]6ni všách spofeb]čú ma|ého
napě|i' plÓ Ósvě1|6ílá pb nabli.nl bale'É je @ V|eóném
W4 re'arován *'ický frénič 600,4 v'
Dú|ežitÓu óádí €|ekllidké vý,bb]6 F
n3ty ov|ádajici ko|ouěové bŽdy na]ednd vých náplavách
BŤzdoýé magnely Fou napá]eny z mo
nnikajidifi při dynam ckám bŽdénl BÍzdoYý Sydém ie
dop|něn e|eklrcnickou plolsmvkovou
náVá oláóky ]ednol vý.h dýojko|i V pllpadé smyku ]e psli
žené dvojko|i Íych|e odbzdéno, aby s. zablán] o Vzn kU p o.
chýcň misl na oběžných p|ochách kol PřidÉf,é magnety
uvo ňu]l sliadďovou pÍ!ž íu qlolávájíci zá.hÉnné bzděni
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ŤRAMVÁJoVÝ MoŤoRovÝ vŮz ŤYPU Í6A5

í' Hl'vni téchnické údale:
oé|kaskřiněvÓzu (mm) 14500
sířkaskliiévozu (mm) 2 5oo

(nová ko|ao 700 mm) 3145
Vzdá|€nGloloóných ěepů (nm) 6 70o
RozvoÍ podvÓŽku (mm) ] 90o
Píúňěr nového ko|a {mm) 700
Rozchod ko|€jl (mm) ] 435

Jmonov |.napéliv ko|e] (Vs9) 600 -,;ň
.Jm enov lé n apět í pomb.ných obvod ú (Vss) 24
Tdalý výkon trakčních moloÚ (kW) 4x45=130
lr,laximá ní rych|oí (km/h) 65
Uspoiádání s€dád€
PÓěel misl k sézení 31
Početmíslkstáni(5Ós/m,) 35
Poóetmíslkslíni(3os/m,) 136
Hmohost p'ázdného Vozu (|) 135



re

souplava tamvarových Vozů/s|ože
lypu T6ló a v eěného vozu rypu 86A5 ]e mÓena pío jedno
smémý prc@zs možnclj jDdy ]edn
vydh ýozú nebo soupÍáW,s|oŽené z je
rcvýchVozúáiednohoVéÓnehoVozu ov|ádaný.hz odnoho

KondrukÉ pÓdvozku zaruóU]é bézpdóny pÍoýoŽ v cgj6m Ď.
sahu rychrÓíiá zaližénia za]šrU]é pohÓd íÓU ]izd! Ž h|é.
dÉka eýU]ících i0bs|uhy' zák ádem p0dvozku F Íám ý+
irný z duých nosnků a od|éVaných
Fou Umclény dva takóni mdoÍy ]e] chž 6a je rcnoběžná

Přeíos výkonu od takóniho
mdďJ na nápEW s 6kubčňu]e k|oubovým hřiddem a
dvouslupňÓvou přév0dÓÝkÓu
Vypružení z v fuých me|oyý.h aruh s pÍyžovými dsay ]e
dop|néno hydÍau|ickými l|u m Ói v oženým mezi ko|é bk ! a Íám

VÓzy ]s0! v1baý6ny těmito dÍuhy bŘd
MoloÍový vúzŤ6A5 bzdou e eldÍodynam.kou

bzdou ko ejnicovou e eRÍomagnet c

ŽVácovaiýchá jsova
nýď pdi|L],s oboženim z h adký.h meďých pmrrů,
obrožné p|échy ]s0U opalř.ny 2 vi lln

PÓd áhá voa je Ž h 01NÚá z Vodoudomó plek Žky polep.ne
nek|ouzavou pýovou podrahovinou
je íiedni óást pod|a]ry odnímale|ná'
KaždývúŽ]ávybav.íli.m ělyiklid|ovým sk|ádac'midýefmi
ov|adánl dveřl je e|ehrcm{hanjcké
je Umíslén v nadedvéřiifr kMu Dválíl mochansmus ]e

Vš{hna okná vozu Fou z bezpečnoíni]ro ska a ]sN !o.

/,íá\ (KD PRAHA, l ombinát'
\9 zavod Tatra

Vozýisou vybávetry pohod ným sed
VoŽu ie pÍcloÍ pod $dad y G Úiňkou pkko€čú a odpÓ]o'
Vaěa bale'ie) poné.hán vohy
Vétáni pÍoslÓlu pÍo cesllrlc' jé pirczené olsviÍá|6ným
okiy V}rápéni pÍoslolu pÍo ceslu]icí ]e prcVedeno e|ekÍic
|ým odpoÍov}m |opn(em'umi' ěným]! bočnÍh lÚá (h
rcrc €íl nea Bpár.nym zllo|eF TopnýVý|on !g'09u|o.

oyákni EoíďÚ pÍo€dujici ]e á
taM ďďoými ňéíié

vnéjéi ogvěleni VozU je žáÍoýková

u' zs|ém hbhy ]e V
homi čáíi zask|rna a opalřena kfidovýmj Damýfu nými
dveřmi Ve|ká.e ni okna zaj šluji dobÍý ýýh od caroÚněné
sedad o iid]óe ie oÓdé|^é ' výškÓVé
ovádaDidh akdntonlchprukú améřícíchoiislojúnaíano
Všl idiče byo navÉeno s přih':dnutiň k ď9on0mckym
poŽadavkim ProzajišlánjdobléVidlenosl př ngpllzný.m
róasi Fou m sk *h kab ny umislény déÍaóe s 6 .klÍ ďým

VéÚán s|anovišlé ]e bud pi lozéná oleviÍdelným ďny rebo

Vylápěn| kabinyídóeispÍovaděnolepýmwdumomzkáo.

2 5 E|ekfuká Výu bfo] motoového rczu lypu T6Á5

U tamvajoveho vou J je pÓužila modelni e|eh ckou výzbfu]
l yp !TV3s l y l g l o l ovoupÚsn i r cg
TÍakóni molory ednol vých podvoŽků jsou spo]eny do séÍ 6 a
isoJVpribě]rumz]oŽduabzdéniřizenyirdnifr tyÍstoÍovym
pu snim fiěnióeň' PoŽadryané ]ízdni a b2dové V aslnosli
ýoz d a zaj šluje é eklÍonický rcqu á1oÍ' kteý Žábezpáčujé
Vzá eňné nezáVis é Óý|ádáni orcudů oboJ molorcvýth sku
oh Zrce oÍo naoáioni ovádacich a poňodíých obvodú

Íány' zaj élujici ry.h ó VyÍovnátrl lozdi Ú ob|ldÓvý.h 'yď

ného vozu se Ódebllá z óásli bzdový.h ÓdpomIkú'
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VLÉčNÝvÚzŤYPU 86Á5

1. H|ávní t.chnlclG údálé:

Vzdá enosl otočný.h Óepů (mm)

PÍúměrnového ko a (ňm)

Jm6novité napěti V trc éji (Vss)
Jm enov(é napél i pomocných o bvod ů
ŤNa|ý \rykon 1rakčňích moloíú (kw)

Pďét mÍsl k sláni (5 oým,)
Počet mísl k stánÍ (8 oým1
Hmolnosl pÍázdrého vozu (l)

3145
6 700
1900
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soupÍaýa llamvajových vozú,sloŽa
lypu T6A5 a v|ďného Vozu lypu B6Á5]iá uÍóena pm edno.
směÍný pwoz s mo.nÓsti ]ízdy ]édnÓho nebo dvou moloÍo
Vých Vozů n6bÓ supÉvyF|Ófu néz jednoho nebodýo! moto
Íových vozú a ]6dnoho v oónárjÓ vÓu U ov|ádaných z ]ednoh o

Konstukoe podvozku zaluču]e bezpeóný prcVoz V có ám Íoz.
sahu rych os|í a zaliŽeni a zaiišÍu]e pohod nou ]ízdu z |r e.
dská ceíujiclcb obsluhy zá{adem rdvozku i. úm ýa.
řený z du!ýď ncniků a od|évďých
i$u umls|ónydýa takěnlmotory. ]6]chž 6a je mwobéžná

s VýkonÚ od ÍakÓnlho
moloru na nápÍavu só uskul6ěňu]é k|ÓUb0výň hříd6em a
dvouglupňďou pf éVodovkou.
Výpru'onl z Vinurýdh ÓÓé|0Vých zpluh s plyžovými dorazy je
dÓp|něnÓ hydEÚ ďým lfum óiV|oženým mezikorébku l íám
podvozkÚ' H0Ždhod] ]000 mh' 1435mm ]524mm'
Vúu je Wbaven lĚm]lo d|uhy bÍzd:

- bÍzdou koléjniovou é aktrcmágn.l ckou

Ž Vá covaných á | sova.
nýÓh pÍď ú s ob|Óžénim z hadký.lr meových pmhú
ob o'né p ecrjy jsou opalřeny z vi |řn

Pod áha VÓzu ]é zhoioýona z rcdovzd0 hé piek žky po|epené
n.k ouzáVou pry'orcu pod|ahov nou' Pr přislup ké kábé ům
jé slředíi čáí pod ahy odnlfralelná'
('dý Vúz je Vlbaven tiemičlyikiid ovým] sk|ádacimidv6'mi
ov|ádánI dveř|je e ektomechanické' oV ádac| mechánismus
ié uňíslěí v nadgdv.líim kýu ovéřni mmhmsmN ]e

Všeďna okia voa ]sou z bezpečf,odniho sk|a a isoJ J|o

Vozy Fou Vybav.ny pohodlnými gádad|y' PÍÓ snadné č šténi
vÓzu jé prslÓÍ pÓd sédad y (s vý] mkÓU pískováóů a odpojo.
Vaóe bálďis) pÓnedhán ý0 íý'

/,íá\ ČKD PRAHA' kombinát
\g/ zavod Tatra

Véllán' prcíoru p'0 ceíui|cl ig p|iÍozéié dďiÍďe|nými
okny' Výápěni p.oďou pÍo €gluncl ]o plď.dáno e Bkt '
kýň odporcvými lop n řm !m islěnýn] V boÓn lch bná ech
vozovés{lněanapájeným'zlrceje Topíý!'kon|zéÍégulÓ'

osvĚl|ání pÍoslolu plÓ éSfu]íci je záňVkové' napá]ené z áku.
frU átÓfuVé babÍé samoďďnýmj |lanzstorcvými mén]ói.
Vnější osý-ál gni ýoa ]e žárcVkoVé

2' 5' E eklická l,'zbrcj vleÓného rczU ýpu 86A5

E|eK[cké q,ubrcj v eóného vozu 86A5 io plŽpúsobena ke
sporupÍá. s e|akllidkou \'zbrcjl moloÍového vÓz! Ť6A5,
odkud jsu řjzeny všéchny iunk6' Přivod p.oJdu o nápěil
300 V je Veden z molofuváho ýozu přes zvlášhi konlakt

Pmnapái.íl ýš@h gpolÉbiěú ma|éh
nabiien'bateÍeia navaónómvoz6umísléns|a|ckýměnÓ
Dú|ežitou óásll o ekt]cké Výzbrcje F
n6ly ď|áda]icí kÓlÓuóové b'dy ná jďnd|iv'ď nápÍďách
BzdWé mágnély ]sou iapájeny z molďováh0 Vozu p|oudem
Vzn káiicin př dynam ckém buděn i.
BÉdoV} sy9émF docnéí e|ďl'oíi.
Íanou |lelé poÍo! jvá oÍky ]ednd vých dv0]|o' vpll
pade smyi u ]é pod žené dvoj|o i ryt
zábÍáníoPn|\U plochý.h mlsl iá obéžný.h p|o.há.hrol
Ve }|ášlďch pípadmh. Vyžadujicíc
da urc ňu]ipiid'žné ňagnely í.ádaó

Č*komo'a*ia 23 Páha s Td* ]e37
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TRAMvAJovY vuz TYPU Ť695 (l3|V)

l. H|avni lechnické údale|

FEEEEEEEE
i;
TI Ú] Ú] Ú]

nová ko a o 700 mm (mň) 3]45
Vzdálenosl oločných Óepů (mm) 7 50o
BozvoÍ podvoŽku (hň) 1 900
PÍúměr nového ko|á {mm) 1ao
Bozdrod(hm)

Jmenov lé napěli V lto|e (Vss) 550 ;i;
JmenovlénapětípomocnýchobvÓdŮ(Vss) 24
ŤruaývýkontrakčnichmoloÍú(kW) 4x45
J''4aimá nÍ rych|os1(km/h) 65
Uspoiád án i s6dad€
PoÓetfiistksežení ]4o
Počel mísl k stáni (5 os/m,) 30
Poóelmislkslán|(3os/m,) 12a
Hmolnoslprázdnéhovoz! () 13's



2' Popis voŽid|a

TGmEjový Vúz lypu T685 (Ť3M) re č
lramvarové ýoz d o. uÍóené prc jedioEméÍný pÉvoz
TÍamýajové vozy mohou bý prcvozo
spiažené do solpÍav o dvo! nebo lřech Vozech ov|ádaných
, ,ednoho slanovišlé' PÍovoz s V|eónými ýozy neĎi dovo on
J{zda dvou Wzú v ýup'avé múŽe býl zabezpoěena jodn lm
sbélaÓem Při]izdě V souplavě V přip
obvodu ] ' rcd ]e možno iizm i druh

Xonslrukcá podvozku záluóuja bezpáěný pÍoýoŽ v0zu v
ce|ém ÍoŽsahu Íychoíl azall'gníaza]šIěni pohod né]izdy
z h ediska míujicich Óbs|ulry zák|adsm podrczk! je rám
ýai6ný z dutých ioýikú a oďáVaný.h kond0ý6k v p0d.
Vozku Fou umislény dva lÍakÓni moto
cich ]ejchž 6a je rcWobéžná s po

pckým kubÓýýň hiidééň, siy ňéz pÓdvÓzkem á skřini
rca s přenášeji k0 ébkÓU' ktďá j
dvou o.e oyých šÍoubových pružin' Je]i pohyby ]so! l Wfly
le|eskopjckým hydEu| ďým 1 umičem, souóásti podvou kU ]e

magnolická k0|.]n cová bÍzda. Fozch

KoslÉ skiině ]e svařena z oceroYých |isvaný.h a ýá .ova
ných prcíiú. Fličniky a podéhé Vý2luhy předslavkú jsou
výVolony z uzav'enýcň nosnlkú. V homl.ásl]spodku ]sou
ozvodné kanó y pío kakláž a p'o Ved

ilsou rczmislényskiiné
6 6klÍo!'zbÍoie a pomocna zaljzen' c
jsou ob oženy me ďými p mhy, jej chž p|mhy ]sou ndřgny

y1rciána Ž vod0wdď.
ných přek| žek p0 6penydh nek ouzavou pryŽovou pod|ahov

PÍo piislup ke kabe im' u|oženým v kábe ovém kaná u' ]e
nitiníob|oženi]e pmv&

déío 26 s o|ak0ýých nebo dlevov áknitých desek'
VúŽ re Vybaven lieni .!*iíd|ým sk
dáni ďaři js srshrh*han*á oV
umlslén V nadedvefnlm kýu' svěl osl o|evlmých dveilje
1300 mm a umoŽňu,e souěasné dvěma cesluj'cim náslup
n ebÓ výslup' DVgřn l m achan smu s ]e lpaven bezpeónosln '

sk a a Fou ÚoŽena do
plyžÓvýď pioííú Pl6dsla*ďá ďna vozu Fou pevná VéL

i diče isu olďíÍalená V homí óásli, sádád|a pfu cásluJíci

ríRNeKD PRAHA l'omb nat'
\:2 Zavoo ralra

]so!llaouněná PÍo sf,adné ó šténivozÚ ]e pÍoďoÍ pod seda
d|ý (s Výiimkou piskovaÓú a odpo]ovaČe báá e) ponehán

Větáf,i pÍoíoÍu p.o ceíuilclje pl rcz
slřéše. olavkalelným okny a vslup
běhéňÉlupu a Výslup! reďJjidich Výápěniplostoru prc
.eíU]i.i ]e oÍovedeno eekÍ.kým odpoÍovýňi lopn Ém '
Jmislěnýmiv bočnich kánáe.hVozoÝésklináanapáienymi
z to|eis' R6o u|ee výbnu bpm i je dvoBiu úďa
osvélenlprcďoruprcÉŠlu]ici]ozalWNé mpá]€nézakú

íŽ stoEvých .Íidafu
NoÚzové osvél|eni zaii*u]l lli 1é es
Giupnich dvéři vnéFl 6ýé' eni rca ]e žáfukové.

s|ánovišlě idič€ NÓři lzávlená kab
Óásl vozu, Kabiná ]6 v hoÍni po]ov]n
posuvnýfri uŽaňýale nýmidveimi. Ve|ká ěe|nIokna zaruduj
dobry Vihled ze slanďjš|ě ldóe caouněné sedado ]e
výškově á podé né 9lavle|né' FoŽmí
to nich pÍki a ňělicich pflslrc]ú n
navlženo s př h édnulm k eaonon ckým požadavkúm. K
za išlénidobré vid lehoslijsou na piednim óé e vozu umIs.
lěny dva íéÉče s é oftrckýň pohonem a oslř kovač. V homl
óasl kab ny ie !mislénÓehipievijec

Vétáni 9lanov šlá řidiÓé ]6 buď př lozené olevkal6 íým boó
m ka]oÍbru' Výápéni

kab ny i diče ie pmváděno cp ým ud

U I'amva]ového vozu jé pou:i|a e|ekdcká vý2bÍÓi ýpu TV3.
Vwnulá na zik|adé požadavk! zá
e eklÍ cké !'zbíore rso! takóni molo
Ved aci'Tlakini moloryiednol r,.hpodýozkúisusporény
do sélie ajsÓuIizeny]ednim lyÍ íoÍo\'m pu]snlm mánósm?

em ]Éd}bŽda rcve'

samoďalděVětanóskřini.Vzh|edemkl0mu,'áslykaoesp
naila vlpina]i s oVé Óbvody béz ploudovéhozatiženl' plo.

Žú íáickýiriéniě T|m ]edosažénovy

Vyzbrcre rs ' E'ém prcism}4ové a
za šluiidiVzhedemkid6áhimrcg! a
niho NÍsloÍového pu sn]ho měniče Íy
obvodbýÝch ryclr oíi hnadich ko] To wde nejen ké Ž!'šánl
provozn i b6zp..noíi pfu b|zděnl. a|
úni obruÓi Požadované iizdn' Vr8shoíizáišru]e e|ekll&
ncký€9Úá1oÍ Jsrybaý€nob@dyprcp'ijemsgúius íď
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ŤRAMVAJoVÝ vÚz ŤYPU T7B5

í ' H|.vni techn'cké údaje:

- nová ko|a o 70omm (mm)
Vzdá|€nost ďočných Ó€pů {mm)

Pi]m& nového ko|a (mm)

Jm€novité napáí v l'o|e] (Vss)

Jmenoýité napělí pomocných obvodú
ÍNa|ý !ýkon lrakčních mo1oí] (kw)

PÓčélmÍstk stánl (5 oďm?)
Počét mísl k slání (3 oým.)
Hmolnosl prázdného Vozu (1)

I900

20



Tramýaro\4' Vůz iypu T7B5 je .|ylná
ýajováýÓzd|Ó ulěéiópÍo jédíosméňýpÍovo:'
TámVa]oVé rczy mďou bý prcrcz

Úh Wrec|r Nrádaných

Podvozek VozÚ je mdmyý. drcmápBrcvý s W'inim
Íámem a ďo]itým vyprubnim' Fám
dvouvzajemněpružnéspojenychpů lámÚ K'dánáplavaje
poháněna ýmoíahýn tákónlň m
jé prcvedeno V Šamoslatný.h ožskový.h *iinich k'gé

áÍniho!.ypruženiámU

sokundáÍnl VypruŽenl ko|ebky podvo2ku je Noieno o.eo
vým pruŽ]nami. pryŽovýmidoruy a pďáené pipo]eným

Pi6n0s Výkoíu od llak.iiho e|ekto
skubóňU]e k oubo{im hřidr em ahypÓidniořgv0dovkou
Podvoz* ]e v}bďÚ 'řém nezávs|ým druhybzd Plovozni
beda ]e eleklrcdy n aňidká ÍekupéÍaón i b ÍŽd a Plijájim pou'
ži|i p €N]i takčn i e éldmmdoly V g
ziskaná eneQe se vraci zpél do napá]eci sité. nábo ]e
mařem v bzdNý.h 0dpoňlclc[ Je
fi ck. blzdy již neelek|Vni' ÚVádise
Ž]iďNei mechm *á lirci kotouÓ
dlau|ickým ov|adan m. u oŽena na,hi
1álo btdy je bzdná si a \,y!ozována
a jé]i ýé koí]6oVádánazměnou laku bPdoVékapaLny
Jako piidávná bÉda j$u V podvo,ku
nelLcké ko|ern .oVé b 'dy napá]ené z

.]e oce oVá' ce osvaiovaná, VyNořgná z ýá Úvaných a l soýa
nýď pÍol ú s ob ožénim , h adkých ďedoáých oce o!,ych
p|echú ob|ožnép|eohyFouOpalfu nyŽvnitlnislÍanyprclko
rŽnjm á pÍol lr uko!'m nálďem
PÓdaha ]e ýylvo'ená z Vodowdo

Prc příslup ke kabé úm jé ďlodni Óásl
oý|ádánl dýeř| je ejektomechan cké
je Jmislěn v nadedveřnifr kMu' Dvolni mechanismB je
qbaven bezpsĎnÓsh i fi.c i spojkou
Všechnaokna jsou zbézpéónoshlhoská a]sou u|oŽenado

sedadra pÍo ceslu]ící isu óaounó
rczu jé poďď pod sďd y G ví mkou pckovaóú a odpojo

/rá\ cKD PRAH A' l.ombi nát
\9zavod Tatra

ýaěe bai.'i6) ponechán Vo ný
VáÍáni píoďoru pro ÉíU]i.i je pi
olvoÍy Ve střeše a olsvÍab ným okíý'
Výápěil plos|o'Ú prc ceslurici ]e prcve&no 3bktickýfri
odporcým bpnicéňi. umlstěným V b..nlch bnaech
nDvé skříné a mpáFnými,lrc|e]e Topný výkon |ze regulo.
ýat Ve dýÓu sfupniÓh, Jako přldavneho ýýápénise po!žiVá
odpadniholepLa Vzn ká]íÓi|lo pi .h azán' o eklÍovýzbrcje
osvět éni prGloÍJ pÍÓ c6s1uilcl]6 2ál vkoýé napájenézakU.

ndiv duá nich llam stoÍových střidačú
vnéršl oýél éď VuU je žáÍo*ďé

s|anovišě ňd óe ]e Noiéno uzavřanou kab nou/mlslěnou v
piedni ÓásljVozU zislěnákab nyieÝ
a opallená poŇWými uamykdé nýň dvďm ' vó ká ěe|ni
okná záluóu i íd.i dobrý ýýh ed Výškoýé a oodéné slav
te|né óa|oÚnéné sedad Ó vyNáii pol1o

h prukú a méřicic|l při
sÚojů na stanov št i d če by|o náwžéí
noň ckým po:adavkÚm Prc zajÉlén
pI nopřknvém poÓasi]9oU ná před
dýaďěÍaóaóe n hosk|ase ekt.kým
Větáni stanÓvišlé lid!óe je bud pi iozené oleviEle iým okny

přidanýmvátáilm.
Vylápén kabnyidié jepíoýádémtopýnuduchem,bb

Vřdo ]e vyba€no mod0mleekÚ.ko! Výzbrcris lyl slolo.
vou pUsni rcgu|acilÍakÓniclr mo1oÍú uvýzbrcjeFÓupouŽty
lrakÓni mololy o lNa|óm ýýkonu 50 kw
Tlakčni molory jednÓl|iýých podvozkú rsou spo]enydosél e a
lsou v pÍůběhu Íozjezdu a bzdéni iízÚy ]gdnin ouýlň

Požadované ]ízdni a bzdove V ashoíiVdid a ajišlu]6. étr
lÍonický rcguálol' klelý zábezpďu]e Vzá]emné nezavi9é
ovládán] proudú obou molÓÍových skupn Je r,ybaven
ob!odyplopl]em9qná|Us n]oÍmaÉm zÍidi(i(ás| vozd|3
zdlo]é pÍo nápáeniov|ádts.i.h a pomďný(ň 0bvodú fuoi
slal.ký náíd a ak!mJ|álorcvá batéÍ6' slalický měn ó přa
cu e l.ia|e pala e né s ákuňu á|olovou bdď i. kgá pokrýVá

souěásť é|ehdcké výzblo]e ]o
Bkruzové oc|rÍany Žaj šlÚjici wb|ed

nání óŽdi u obvodoyý.h Íych|oďi hnaclch náplav' Ťo vede
nejen ke zvýšené prcVozni bezpďn

ú|ežily.lr ř:í' Ý'zbrje
ořioadná o ooluchách' Vyžadu]icídh
zure ind káior poru.h' Umislěný ná zv|ašhim paná|u na ďa

c*komon*ká * Píaha 9 Té* ],a
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ŤBAMVÁJoVÝ vŮz ŤYPU KT3Á5

1. Bbvni technlcké údale:
oé|ká skříně lříč ánkového VozU (mm)

VýŠká skřině vozu včslně náslavob
nová ko|ao 690 mfr (mfr) 3 550

Vzd á|€ nost o1očných čspú (mm ) 6700
PÍúměÍ nového ko|a(mm) 700
Rozchod ko e]í (mm) 1 435

Jménovilé napěliv ||o|€ (V9s) 600 -;ó
henovité napélí pomocných obvodú (Vss)
Ťfoa|ý Ýýkon iÍak.ních motod (kW) 8 x 50 - 400
Maximáhí rych|osl (kÍ'h) To
Počámislksezeni 54.
Poč61 mist k stán i (5 os/m,)

254
Bmohost pnázdnélro vozu (1)
. PÓólyýdadg 26 zvyšďal na úk0Í ňid k slání,
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T'amVa]oYý Viz lypu lí€A5 F GhinápÍárcvé lřió]án|ové
v@]d o. u rÓené pro jed nÓsfrě hý plÓV02 ÍÍamvajové vozy
mohou bý prcVozovány samoslalně
pÍav o dvou vozech' ov|ádaných z ]ednoho i dicskéhÓ stano.

vúz má dva pďVozky vnéjší a dva podvÓ2ky vn lřn l odÍš unc l
sa powdeníň ko|ábák a ulc'en|m skř|né vozu' Podvozky
j$u dvounáplav0vó' dvoumolo|ová s W]lřďm ramem advoji

Námavová ložiska FÓU Úo|6na V kylných ram6n@h' na
n chž ]sou umíslěÍ'y pÍuž]ny pÍlmá'nl

sekundámi vyprufuni ko ábky podv0zku je |vořeno Ó.éo
vým| pÍu'nam' keÍé ]sou dop|něny pružnýhi d0Íazy á

Plános \ýkonu od lÉkěniho no|olu na náplavu sé uskÚlár'
ňÚ]é k|oÚbo!ým híd6lam a nápÉVov
zékjáýybavént'em nezávis ýnidluhy bzd' PÍovÓzni bu da
já a|áktodynamicki ÍekupeEóní bzda Pi j6]ín použill p'a
cÚii lakóni e|aklÓmobry v g.n.lá1o
énáÍglé se VEci zpěl do napá]ecí sitě nebo ja máiéM V
bzdových odpomidich J+ r úóhek e
již neeíeklivni, ÚVádi sá sámočinné do Óiníos|i za] šlbvací
mechanická lřeci kdoučÓvá btda s él6klrchyd.áu|ickým
ov|.ldánÍm u|ožená na |]iidó|i lalťnl
le bzdná si|a ryoó@na, ou bŽd

JalQ piidavná bzdaFou v p0drczku
nól .*á ko|é]n cové b.zdy napájené z

skř|ň voz! je ocerÓvá' *Ósvařovaiá Vy16řoná z Vá|oVa
ných a |isÓVaných p'oli|ú s ob|oŽenlm Ž h adkýoh oce|ový.|r
p|ách(]' ob|oŽné p|echy jsou opalřeny
rcŽnÍm a prli|r ukovýfr nálěÉm' Jédnol|ivá ě ánky lEmvájo
véhÓ rczu jsu gpoleny přechody/umožňujloimr GíU]icím a
obs|uzB pfu.lrázel2]ednohoóánkudodruhého'
Ka'dý pláchod je po ce|ém obvodu zaký pÍyzovýň ý9ň6n.
'Óvým mách.m' ki.ý chlání pÍoío
noslnlň VÍv} á zablanuje prcnrkán' n
sbru piechodu a jeho b€zpfudř6dním oko|| ]sou umlsténa

Pod aha' qfuiená z vodÓVzdoÍných pl€k|iŽok' ié 6 sÚedn|
óásli Ópalfuna odnlmale|ným] Vilry pÍo přisfup do kabe ového

/iíá\ ČKD PRAHA' kombi nát'
\E2 Závod Íatra

sadád|a pÍo eslu]íci ]sou ča oun.ná
l4'ch lfubek j$U pňpwnáný k pú|ae 6 k bďn ci, Na plavó
stanó wzu le pél ólv.k.jd ových sklá
dveii je e €k'rcmagnolické' oV ádacI me.hanismus ja Um s.
lón v nadédveh|m kýU' Všechny dwfu
luj|cI pomoci l|aÓilek Umiděných vná
ďei i Vétán í proďďu pÍo @í!jicí ]e pňÍozéné pomoc l oken
oleviÉlé nÝch V homi i sNdni Óáí
j$U z bezÍjsónoshlho sk|a u|ožená do pryžových pÍoí ů
vylápěnl pÍoďoru pÍo €dujicijs za]ištáno é .k1Ť]clc11]]odpo
rcvýmiiopniceminapájanýmizl'ak.ďhowdmíumÉ'ánýmj

píýVýkon ŽeEgU oval

Vn]lini osvět ení pGloÍu pÍo c6s1ujlcl za]]š(ujiz:řivková svl'
lid]a um lstěná ve ílopn ich ký8ch sV llid á jsou napá]ena z
batď]esamos'ďným tmziíorvýň|ménÉ

vůu má V piedi' Óád rczU uzamykaléhé Elanovišlé íd če'
slanÓv íě ]6 Wbavano nÚhým zaliz

PÍovozná dú 6ž 1é a iníomaóni pdky' nulné prc bezpeÓné
ÓýádániÚzu,FousouslieděnyVpři

slanov íě ie samslalné větádo a !!1
so!píavou,umíslónou pod podáhou, Vzimnímobdobizaiiš'
{u]s výápěnl dobý Výh|ed íd óe ofu
nlch oken lepým wduchem za zholšaných pováÝnoEhlcň
podminek udlžuil óislo|u Óe|níhÓÓkn

Voz d o ie wbáýéno modemi e ekt ďN Výzb'ori s lydfurc.
voupu|snlÍe9ulacitakónidhmoloÍú.TEkóiiobvod j6Ózdé.
en na čýiis|rÓdíá. zce|a samostaI

Vozku rsou spojeny lRa 6 do sďie á ]soJ řizeny ]edním purs.
nim mén]Óem pii lozjázdu á e eklÍodynamidkám bEděnl V
pllpadě polteby |ze !,ypnulim ]ednol|ivý.lr podýoŽků {máx'
dvá výDnuté podvozky) přéil1 na Í6žim nouzovéjizdy, Mecha.
n(kábzdt Wnuty.hpodloz|ú pi bm zůs'áEjiÉ funkci

o9l Vozid 6 Žáríun dva
eLeKlon cké Íegu áoty. ka'dý pÍo dva pu|sni món č6' KaŽdý
@U álolja !,ybáVen oblody pfo piljé
Ž ídlcl óást voz d|a á z l.gu|aónl smyóky pohonu VoŽd a,
zdÍoie DÍo napá]eni ovádacich á pomooných obrcdú N!ři
íalidký ňánÉ a akumu ábmvá balgilg slál c|ý měnió pla

ou balo'ii' klela pok.ývá
Špiókďó odbě'y sÚ čáí i 3 ekt cké výzbrclB já i 6y9léň plo

i'VUli.i'hadémkide

obvodoi.h Íych|osli hna(lch
nópáv' To VédE nejen ke zvýšenó p|ovozní b.zpéěnoí při
blzděni. aéikgzmánšéĎlopoliebeniÓblUčl
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TRÁMvÁJovY VUz ÍYPU KÍ6c5

1. HlaýnÍ lechnické úd.jB:
Dé|kaskř|ně lřič]ánkového vozu (mm)

Výšká skřině vozu vóetně náslaveb
- nová ko|a o 690 mm (mm)
vzdá|enost rtočných Óepů (mm)
P|ům& nového kola{mú)

JmenovÉ napěliVtlo oji (Vss)

Jmenovilé nápéli pomocných obvodú
ŤNa ý výkon lBkčních moloÍú (kW)
MaXiúá|íí rych|Ósl (kíVh)

Počel mistkstánÍ (5 oďm?)
Počét míst k stáni (3 os/m?)
Hmohosl plázdného vozu ()

3 550



TÍafivajový vůz lypu m3c5 ]é osm
lÍamvajové Vozid o' uúené prc obousměÍný prcvoz TÍámvá.
]oV. Vozy mo|]ou bylplovozovány samoíaln. nebo sp'ažén.
d0 $up'av o dvÓu Vozédh oýádanýchziednohořidóského

Vůzmádýapodvozkyvnějšiadvapodvozkyvntni od šU]ici

nÚnim lámem a ďo] .

NápraVoVá |ožiska ]sou Uožena V kylnýcb @merech na
nich'Fo! UmklénypÍužnypÍmámihoVypÍJženi émU pod

ťk! ]e lýořeío ooe o.
Vym pružmm hďé Fo! dophény pÍUžným dďay a

Pbnm Výkonu od t*.niho mdďU n
ňu]e k oubovým hiide em a nápraVoVoU pieýodovkou' Podýo
z.k]eVybaven |lemine,áýs]ým dÍu']ybŽd. P|ovozni bŘda
]0eeklodynám ďa lekupela.nl bÍzda. Přjjejim pouŽ1ipÍá

eneQe se ýlaci zpěl do napáieci si'é rebo ]e maiena V
bzdovýď odpoliicic]j' Je

do i nnosl zaj šlovaci
s r oktÓllydÍaÚ ckým

e b?dná si a Wvozována s DU bzd

Jako pndáviá b.zdaisÓU ýpodvÓ,ku
re' ďé bb]n cďé ýzdy napá]ené z

skiili ýoz u je oceiová ce osvaiovan á. qtvoiená z Vá .ova
ných a |isoýanych pÍoíi ú,s ob|o'.nim z '] adkýc|] o.o o'clr
p echů obÓŽíepéchy]s0! 0palřeny
rcmlm a prclň lkovýňiál&eň
ledrc |Né. jn!y Íam!aiového ÚU
Úmožnu]i.imi .ed!]i.im J obsue piP.hlze z ]ednohd
Ó|aďudodÍuhého Xaždýpřéchod jepoce|emobýoduzaký
pryŽoýým ÉgmedNým méchem. herý ďláni pÍmbl pře.
chodu pied poýětnoín im V]i!,y a zabÍaňU]e pÍonikán i reóis
lol do vozu. v mosloru pi{hodu ale
rsou umlslěna sý]slá piid'ná mld|a Pod aha' VýVoiená z
rcdNzdďný.h piek žek je Ve ířed
ma|eným lkyp'o pníupdokabeovéhokanáu
sedad a prc edljici j$U ča|oméná
Vý.h tubďFou přpsnĚnyk pod a
staíě yozu i0 pél ólýlk|ld ových sk ád

cKD PRAHA komb nát'
záVod Tatra

]e eléklromechan cké , ovádacim3chánismus]e umis
lěnVnadedveinim kýu'všéchnydv
luiici pomoc' 1ačilekUmislénýchVně
dvsii'vélláni prcd0Íu prces|ujlclre
olevllalenýcl] v homi ispodnj óáSli
jsoÚ z bezpečnoslniho sk a u|ožená dÓ Fyžových pÍol ů,
Výápěni prcslolu prccestujici jezajišlěno e|ekllickýmiodpo.
rcvými lÓpnicámiIapájenými z takěniho wdmiJmislénýňi
v boód lch kan á|eih Vozové skřině Ťopný výkon |ze rcq u|oval

Vnilřni osvél|eii prď0ru p|o.es|ljlcj
zaiišru]i záivkova svllida Umisléná Ve drcpnich kýsc|l
svi' da ]sou mpáiená z báď 9 sm6'.l|ými Íanz]stÓÍo

loiáďanoviŠléldičé.znichŽ jedno j
jsou !.ybavena pÍo plovoz^i 0V ádáíi
v šli ]sou sous|leděny jÉlióe !rypinaóe mdďoýých skup í a
Uzemiovaó, Prcvoznódůežlé a inio
bapečné N ádáni voe' ÉN sslře
aVzomém po iid óe náiidiÓ npan6u.
Ka'dé slanoýšlě ]e samÓsláhé ýělÍáno a vylápéno lepo

obdobi á]išrn]eW|ápéni dobíy Výňk
nihoaboúichďenbp]ýmwdlclrem zazljoÍšdÓýc[pově
tnosh]ch podmiíek udlŽUji. íol! d

kou výŽbÍorislylislorc
VoUp! snircqÚacitakónichmo1oíú TŤak.n'obvod jerczdé.

Vždy k jednomu podvozku ýoŽda o
vozku FoU spo]ony lM|e do sele aFoU iizeny ]ednim pÚ'
siim mán]Óéň ol loziezdu ae gkto
piipádé polieby |Že rypDulim jednol|iýých podvÓzkú (mď
dvaVypnulépodvÓzk' pi.r lialezimnouoýé]izdy Mecha.
nckébzdyVypnulých podvoŽkúpř lomzůdáVajiw í!nkc
Požádované iizdn a bÍzdové V ashoíi voz d a zaj šlu' dva
e eklÍonické rcgu|áloÍy každý pro dva pUs' ménče Každý
Íe9| átoÍ jo qbaven obýody plo pii]e

zdlo]e pÍo napá]eni ovádá.i.h a pommných obrcdú lvoři
sla|cký měnó a akum! átÓÍová bal6íe slal.ký ménÓ pla
cuje lea|e pala|e něs akumu álofuÝou baIeÍ'. klela pok'ýa

VýŽb'orereisyďemprc.
iišlu]ici vz|r odem k de

vý.h rych|oŠl Meď
nápíď To rede ke aýšené oÍďon

@
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ŤRAMVAJovÝ vŮz ŤYPU KT3D5

1' HIavnirechnické údaje:
Dé ka skiíně liíčánkovéhovozu (mm)

VýŠka skllné VÓzU Vóetné nástáveb
- nová ko ao 700 mm (mm)
Vzdá enos| otoóných čepú (mm)

PÍŮmérnÓVého ko a (mm)

Jmenovlé napéli v l.o eji (Vss)

Jfr énovté napěti pomocných obvodŮ
Tryá ý výkon lÍakčnich motořŮ (kW)

Poóet misl ksláni (5oďm?)
Poč€lmislksláni ( €oýň1
Nmolnosl prázdného Vozu (t)

3 550
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TÍamvájový vů.lylu KT0D5 re o,m
máÍný pÍorcz ÍÉmn.

jové VÓzy ň0hÓU bí pÍovÓzÓVány samoíalié nebo spřaŽene
do soupnv o dvou ýozech. oV ádáných z ]ednoh0 i d óského

Vúz má dva podvozky Vnějši a dva p

ďoumdďNé s pdé né U oženými moloÍy každý moloÍ ]e
kaÍdanÓýým hřldeem spojen s ná
ÍÍák.^nl molory maji vaďni l|aóné Venlíálory' chadici
uduÓh]énsáVánŽbočnidévoa'vypruŽen|zvjnulýclroce
oyých zpruh s pryžÓýni dďťy É dop něno hýdraul ckým
IUm ť,!|0žgným mez lojéblu a pod
dvouslÚpioVé opallene ie|nim a ruže|oy'mozubenim soU.
óáíi poďřku je mrc|ranická kotuéo

o ejnrcNá blzda Fu.

skřiň vozu ie Švaiená z jednol|ivýď ee|ÓVý.h eéňedú
(spodky boón ce' íiechy a óe|a']e
náléry a násli ky dulin spo u se s.hÓ
a šlamipod ahy z téhož mateÍ]á u je

j$U zo ovány lepahá vÉNou m néÍá
řená z bdovzdolny.h přek 'ek. ]e Ve sliedni Óásli opaliena
oddiňalé|nými ýiky pÍo plislup do kab. ovóho kanálu Týo
j$U dobie Jtésněny a Ópálřeny odvodnénh'
PÍo Usnadnéíi óšlĚní pod|ahy je pry
Ženanaboěn cido Výše.ca 3oo mm
&iizeni nr'řni|ro prcďďu ]e fuš6ío úÓgrná a]ednodušese

du sedad|a mo @stujicijs@ ča|
3 ladáclr do |'abinového Uspořádán
léné koém náslupn]rh proíoú zamezu]i náh|ému prově
tánivozupÍ ol6vř0nidv.ilasoučasn.chŤánlsed|cices|uj

Vn trni oýé' eni áj šluji zářivková svíid á, úpájená z bá*
e po moci ind v]d uán ích lÍánŽ ďolových měn]Óů

Na ka'dé ícné Vo4 ]e pÍo n6lup a Výslup mdu]icich pá
sk|á'Jacich dveii Dveie U slanov šl ř dióé FoU lřiklid ďé
oslahi dveře jsou čtyřkřid oVé
Nad kaŽdým dveim ]e Umidéno '|aói'ko muNé bÍzdy
nade dvěma dýelniV každém ó|ánku ]sou dá|e l|aóilka pÍo

PÍostoÍ pío ceslljici je vétán a !'yiáp
nými suplavam ' umísláíým nas|l
zaízan. vyuŽivá prc !ýápěni ztá'ové 'ep|o z bzdďých
odpolnikú' Př ĎižšichvenkovnichlepdáchFíUpňďi'épř.

@ČKD PRAHA'
záVod TatÍa

kornbrnát'

pinan dohiivač Př mďifránlmVýkonudo|riivaóeFbpe|ná

coÝ orces ř lzen i dodávaná|ro ňÓ
sVniza] š'éni lepehépohody je aulo

V été ézlÍálovélepoodváděnDm m
lujicich ]e Vhánán š1ébjiamipodé dÍopuaoken Venkovn'

Na obou sÍaná.h Vozu ie vývoieío u

: nich (h|avnim)Fou so$lledényjsliče. poj íky vypinačá
moloÍových skupí a uzemňoýad oýádaci á níomá.ni
pru|y nuheplobezpe.neoÝ|adáni !
onmémdosah !BVzo 'n 'mp0

y ]so! !mklény spo|u

Každé slaíov š1ě !e samostatné Vél
Vzdlch přvadény do prcíoÍu íán0.

všě ]e nasáVán z bÓóí.é a ii|llován. Mmo 'o ]e ň0žná

Vzimniňobdobizajišlu]e!ýápénidÓbďVýh ediidóeoíukc
ván'ň.eh hoaboónichok6nl6pým
nych povétnosh iÓh podňlnek !džU]iótstÓlu ča|nhoďná
dváíĚÍačesňožnoíiomwáni neóí0loílkovaói,

U tamva]ového vozu je použila e eklÍ cká Vý2brcj lypJ TV3
so!óáíi léloé éklÍcká Výzbrc]e]sou

T6kčni molory]ódnoI výchpodvozkúFoÚsporenylnaedo
sáÍá a isu řlzenyrednim pu|snim frěnióem př Íoz]ezdu a

takónidhnoioÍú ednol výcrr podvoŽkú (ma 2 !.ypnuló pod.
vozky) pře]]t na rcžm nouzove jizdy Mechaíck. bÍzdy
výonulých podvÓzků ol lom zús|ávaji V0 íunkc NaVn

nIov.ym' íyIati I e'P s0! ývbaV.íý
nadotoudolou o(fuano! Vzhedem I lomJ Žesy|aÉsp.
na]ia vyplna]ls oVé obvody bé! plo
ďúures]ejchžrcln$l PozdoEnójizdni.bízdoýeVas!
nosl Vozid a Žaršfuje e|ektoícký Í
obvodý pÍo piiiam s gná u s nJoÍmace

P to  b :gďé hóýódáE fu '  ré  pou ,19|a l c |y  menť T 'm]a
dosaženo vysoké movozni spÓ éh|ivosl a Jýšeni eléklÍ]cké

soÚóáíl e|ektické výzbl0rere
lisk uovó @hEny zaiišlu]icivzhed

návádl Íozdiu obvodÓvých lvchloí
no renkezvýšen ipÍďozn ibezpečnos t  p l  bEděn i ' ae i ke
zménšáni opolřebeni obÍ!ól'




