vůz / wagon

Tads

Čtyřnápravový výsypný nákladní vůz krytý odklopnou střechou určený k přepravě sypkých substrátů, které
musí být při přepravě chráněny před deštěm, sněhem a povětrnostními vlivy.
Nakládka vozu se provádí pomocí násypek nebo bagru, vykládka pomocí výsypek ovládaných pákami
umístěnými na plošině. Vůz je schopen sypání vně kolejí.
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Four-axle hopper wagon covered with movable roof for transport of bulk commodities, which must be
protected during transport from rain, snow and climatic influences.
Wagon loading is provided using hoppers or excavator, unloading is provided using discharging openings
managed by levers placed on a platform. The wagon offers possibility of discharge outside the track.

vůz / wagon

Tads

LOKO TRANS

Základní technické údaje

Basic technical data

Mezinárodní provoz
Podvozky

International operation
Bogie

Dvojkolí

Wheel set

Tads
RIV

Nárazníky

Buffer

Zatížení na nápravu

Axle load

Hmotnost vozu
Délka přes nárazníky /A/
Počet dvojkolí
Vzdálenost otočných čepů /D/
Délka násypného otvoru /E/
Šířka násypného otvoru /F/
Výška násypného otvoru
Počet výsypných otvorů
Šířka výsypných otvorů /C/

Wagon weight
Wagon length over buffers /A/
Number of wheelsets
Wheel base / distance between pivots /D/
Length of loading openings /E/
Width of loading openings /F/
Height of loading openings
Number of discharging openings
Width of discharging openings /C/
Height of loading openings above surface of
rail /G/
Loading capacity

Výška výsypných otvorů nad TK /G/
Ložný objem

Y 25 Cs
vzor/type 409/20t,
max. průměr/diameter 920 mm
105 A nebo/or 590 kN
20 t
22 – 23 000 kg
13 040 mm
4
8 000 mm
9 000 mm
1 200 mm
4 250 mm
4
1 200 mm
350 mm
45,00 m3

Zátěžová tabulka / Loading chart
S

A
41,0

B
49,0

C
57,0

