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Lok

BERGFORA lok mtr-e 30

Loken är identiskt lika och väger tomma 28 ton och har

personalutrymme med sittplatser för 8 personer: pentry,

4 stycken 55 kW asynkronmotorer placerade i två boggier.

toalett, torkskåp och klädskåp. Utrymme finns även för

Drivutrustningen är tillverkad av Bombardier med mer

underhållsverktyg och dokument.

parter av komponenterna från std. tunnelbanetåg C20.
Drivmotorerna är fabrikat BEVI. Styrutrustningen, utöver

Hela tåget kan manövreras från valfri hytt i de två loken.

traktionstyrningen, är fabrikat Sauer Danfoss.

Strömskor för strömskena finns på både sidor på båda
boggierna på båda loken. Strömavtagare för kontaktledning

Varje lok har en förarhytt med plats för förarbiträde i

finns på lok. Batterierna, 4 enheter på varje lok är placerade

vardera änden. Utanför förarhytten finns en plattform för

i chassina, mellan boggierna under hytterna. Intag från

dels enkelt och säkert insteg i loken och dels för ansvarig

fasta nätet 400VAC 32 A via 40 meter långa kablar på

förare att härifrån övervaka pågående arbete och ha

fjädertrummor.

visuell kontakt med övrig personal. I loken finns också

Huvudkontor
SRS Sjölanders AB, Box 153, SE-283 23 OSBY, Tel: 0479-175 00 Fax: 0479-175 45
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Lok

Mått:
Längd
Längd inkl. koppel
Bredd
Höjd

11.380 mm
12.180 mm
2.680 mm
3.693 mm

Vikt:
Totalvikt

27.620 kg

Drivning:
Motor
- Max effekt
- Max vridmoment
Drivning
Rälshjul
Hastighet

BTSBMAT200L4X
55 kW + 150% kortvarigt
250 Nm + 150% kortvarigt
Elektrisk
500 mm
40 km/h

Bromsar:
Bromssystem
Vagnbroms

P15124BS-001
NAF, uttag båda ändar.

Rälsförhöjning:
Max rälsförhöjning

150 mm

El-system:
Spänning
24 V DC, 230 VAC, 400VAC, 750 VDC
Batterier SRS system 24 V, 220 Ah
Batterier Drivning
4 x 126 V, 500 Ah
Drag/koppel/stötinrättning:
Drag/koppel/stötinrättning
Belysning:
Färdbelysning

SL standard koppel,
0502-7713-0076

2 st. hel/halvljuslampor i varje färdriktning med parkeringsljus.
2 st. baklampor i varje färdriktning
med bakljus, bromsljus samt blinkers.
3st positionslampor på varje sida.

Chassibelysning

3 st lysrör per sida
Lampor vid trappor
Lampor vid koppel

Varningslampa

1 st. rotella på tak

Huvudkontor
SRS Sjölanders AB, Box 153, SE-283 23 OSBY, Tel: 0479-175 00 Fax: 0479-175 45

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Bilder och fakta kan justeras under vårt utvecklingsarbete. Alla specifikationer är beroende av myndigheters föreskrifter och kan skilja sig från ovan.

