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Kraków, 16 stycznia 2018r.

Konsorcjum Stadler-Solaris podpisało z MPK S.A. w Krakowie umowę na dostawę
nowych niskopodłogowych tramwajów

We wtorek, 16 stycznia Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie w obecności
Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego podpisało z konsorcjum firm Solaris Bus & Coach S.A.
i Stadler Polska Sp. z o.o. umowę ramową obejmującą 50 tramwajów wraz z umową realizacyjną
pierwszej części zamówienia obejmującą dostawę 35 tramwajów.
- Podpisane dzisiaj umowy sprawią, że już wkrótce na kolejnych liniach będą przewozić pasażerów
nowoczesne niskopodłogowe tramwaje. Realizacja tego kontraktu umożliwi bowiem kontynuowanie procesu
wycofania z ruchu wagonów tramwajowych z wysoką podłogą. Dzięki temu zwiększy się liczba tramwajów
niskopodłogowych, a tym samym poprawi się dostępność i komfort podróżowania w Krakowie, szczególnie dla
osób starszych, niepełnosprawnych oraz rodziców podróżujących z małymi dziećmi. Nowe tramwaje są
w Krakowie potrzebne bo cały czas rozwijamy sieć torowisk. Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie
prac przy budowie linii tramwajowej z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej – powiedział Jacek Majchrowski,
Prezydent Krakowa.
Nowe niskopodłogowe tramwaje będą mieć długość 33,4 metra. Zostaną wyposażone w klimatyzację,
monitoring, oświetlenie ledowe wnętrza oraz nowoczesny system informacji pasażerskiej złożony z głosowego
zapowiadania przystanków i tablic wyświetlających trasę przejazdu. W każdym z tramwajów zostanie
zamontowana specjalna platforma, która ułatwi wsiadanie i wysiadanie osobom niepełnosprawnym
poruszającym się na wózkach. W środku będą także zamontowane automaty biletowe, w których pasażerowie
za bilet zapłacą nie tylko monetami, ale także kartą płatniczą. Z myślą o użytkownikach telefonów i smartfonów
na poręczach zostaną zamontowane porty USB umożliwiające ładowanie urządzeń mobilnych. W drzwiach
wagonów będzie funkcjonował system liczenia pasażerów, umożliwiający pomiar liczby przewożonych osób
i zidentyfikowanie tras, na których konieczne jest np. zwiększenie częstotliwości kursów.
Nowe tramwaje będą miały szersze niż to było dotychczas drzwi – 1,4 m. To rozwiązanie umożliwi szybszą
wymianę pasażerów na przystankach. Z kolei specjalna konstrukcja jezdna ram wózków zapewni zmniejszenie
zużycia kół oraz torowiska, a także wpłynie na zmniejszenie drgań emitowanych podczas jazdy, co podniesie
komfort podróżowania. Nowe tramwaje dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań będą zapewniać
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bezpieczny przejazd. Każdy wagon będzie wyposażony w tzw. absorbery energii, które będą zdecydowanie
minimalizować skutki kolizji z innymi pojazdami.
Tramwaje będą przyjazne dla środowiska. Zastosowany w nich system rekuperacji umożliwi wykorzystywanie
energii wytwarzanej m.in. przy hamowaniu. Ergonomiczna kabina i wygodny fotel zapewnią z kolei komfortowe
warunki pracy dla motorniczych.
Warto także podkreślić, że dwa nowe tramwaje z tej dostawy będą jako pierwsze w Krakowie wyposażone
w innowacyjny system, który pozwoli na jazdę z opuszczonym pantografem, bez korzystania z sieci trakcyjnej
na odcinku ok. 3 km (pozostałe wagony będą miały instalację umożliwiającą zamontowanie tego systemu
w przyszłości). To rozwiązanie ma umożliwić jazdę tramwajom w przypadku, gdy nie będzie możliwości
korzystania z sieci trakcyjnej (np. w przypadku awarii sieci lub awarii w zakładzie energetycznym).
Wartość całego zamówienia 35 tramwajów to ponad 314 mln zł, a dofinansowanie z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla tej Inwestycji wyniesie prawie 125 mln zł.
- Podpisana umowa na dostawę 35 tramwajów sprawia, że MPK SA rozpoczyna właśnie realizację dziewiątego
z kolei projektu unijnego. Wartość wszystkich unijnych projektów realizowanych przez krakowskiego
przewoźnika wynosi już ponad 1,6 mld zł z czego prawie 1 mld to środki pozyskane z unijnych funduszy – mówił
po podpisaniu umowy Rafał Świerczyński, prezes zarządu MPK S.A. w Krakowie.
Pierwsze nowe tramwaje powinny trafić do Krakowa na początku 2020 roku. Cały kontrakt zgodnie z umową
ma zostać zrealizowany w trzecim kwartale 2020 roku.
- Początek współpracy pomiędzy Solarisem a krakowskim MPK sięga 1997 roku. Dlatego też tak bardzo cieszę
się, że do stolicy Małopolski przybędą kolejne polskie pojazdy. Tym razem będą to nasze tramwaje – mówiła
Solange Olszewska, prezes zarządu Solaris Bus & Coach S.A.
- Bardzo się cieszymy, że wspólnie z naszym Partnerem będziemy realizować ten prestiżowy projekt. Jestem
przekonany, że nasze niezawodne, bezpieczne i komfortowe tramwaje zaprojektowane specjalnie dla miasta
Krakowa będą doskonale służyły zarówno pasażerom jak i przewoźnikowi – powiedział Peter Spuhler,
właściciel i przewodniczący rady nadzorczej Stadlera.
Warto pamiętać, że zawarta umowa ramowa na dostawę 50 wagonów tramwajowych oprócz wspomnianej
wcześniej dostawy 35 nowych tramwajów daje MPK SA możliwość zamówienia kolejnych 15 takich samych
pojazdów w przyszłości.
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Podstawowe dane techniczne tramwaju o nazwie Tramino Kraków:
Długość całkowita – 33,4 m
Szerokość pojazdu – 2,4 m
Liczba miejsc siedzących - 80
Całkowita pojemność pojazdu – 227 (5 osób/m²).
O firmie Stadler

Stadler, dostawca systemowych rozwiązań w zakresie budowy pojazdów szynowych, produkuje pociągi od
ponad 75 lat. Posiada siedzibę we wschodniej Szwajcarii i zatrudnia około 7000 pracowników w zakładach
w Szwajcarii, Niemczech, Hiszpanii, Polsce, na Węgrzech, w Czechach, we Włoszech, Austrii, w Holandii,
na Białorusi, w Algierii, Australii oraz w Stanach Zjednoczonych. Posiada szeroką gamę produktów
w segmentach pojazdów ruchu miejskiego i kolejowego: tramwajów, pociągów metra, pociągów regionalnych,
podmiejskich, międzymiastowych oraz pociągów dalekobieżnych. Produkuje również wagony pasażerskie
a także lokomotywy liniowe i manewrowe – między innymi najmocniejszą elektryczno-spalinową lokomotywę
w Europie. Stadler pozostaje światowym liderem w produkcji pojazdów szynowych z napędem zębatym.
Stadler w liczbach: Pociągi z rodziny FLIRT sprzedano w 17 krajach w ponad 1400 egzemplarzach.
W 9 krajach sprzedano już 258 składów KISS. Najmocniejszą w Europie lokomotywę spalinowo-elektryczną
Euro 4000, sprzedano także w 7 krajach w ilości 130 sztuk. Stadler Service oferuje usługi serwisowe dla flot
w 16 krajach składających się z ponad 680 pojazdów, które każdego roku pokonują łącznie ponad 110 mln
km.

Odwiedź nas na Linkedin lub Facebook
Kontakt dla mediów:

Stadler Polska Sp. z o.o.
Marta Jarosińska
Dyrektor ds. komunikacji i PR w Dywizji Europa Centralna
Telefon: +48 601 198 003
E-Mail: marta.jarosinska@stadlerrail.com
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