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Slovenske železnice so pri Stadlerju naročile 26 dodatnih
potniških garnitur tipa FLIRT
Stadler je od Slovenskih železnic prejel dodatno naročilo za dobavo 26 potniških garnitur tipa FLIRT.
Slovenske železnice so namreč izkoristile možnost nabave dodatnih vlakov, ki izhaja iz pogodbe o
dobavi mešane flote enopodnih in dvopodnih potniških garnitur, sklenjene aprila 2018. Vrednost
posla znaša dobrih 150 milijonov evrov.
Slovenske železnice so izkoristile opcijo nabave dodatnih potniških vlakov tipa FLIRT in KISS, ki izhaja iz
pogodbe z dne 18. aprila 2018. Pogodbo, ki vključuje inženiring, izdelavo in dobavo 26 dodatnih potniških
garnitur, sta podpisala Dušan Mes, generalni direktor Slovenskih železnic, in Zeljko Davidovic, direktor
prodaje in trženja za Srednjo in Vzhodno Evropo pri Stadlerju. Novo naročilo vključuje 16 tridelnih dizelelektromotornih potniških garnitur FLIRT DMV in 10 štiridelnih elektromotornih potniških garnitur FLIRT EMV.
Potniške garniture bodo imele dovoljenje za obratovanje v Sloveniji, na Hrvaškem in v Avstriji, namenjene pa
bodo za potrebe notranjega in obmejnega prometa. Vrednost pogodbe vključno s storitvami v garancijski
dobi znaša dobrih 150 milijonov evrov.
Zeljko Davidovic je ob razširitvi flote vozil Slovenskih železnic povedal: ''Zelo nas veseli, da bodo Slovenske
železnice svojo floto potniških vlakov razširile z 52 novimi potniškimi garniturami. Nabava različnih, vendar
medsebojno kompatibilnih in usklajenih garnitur je odlična rešitev, saj bo potovanje z vlakom v Sloveniji in v
obmejnih državah varnejše, udobnejše in obenem prijazno do okolja.''
Flota potniških garnitur, ki je ulita po meri
Tridelne dizel-elektromotorne potniške garniture tipa FLIRT DMV so enako kot že pri prvem naročilu
zasnovane za regionalni promet z najvišjo hitrostjo 140 kilometrov na uro. Garniture tega tipa so opremljene
z dodatnim modulom za pogonski sklop, kjer sta nameščena dva dizelska motorja in del pogonske opreme.
Štiridelne elektromotorne potniške garniture tipa FLIRT EMV so enako kot že pri prvem naročilu zasnovane
za regionalni promet z najvišjo hitrostjo 160 kilometrov na uro. Enajst potniških garnitur tipa FLIRT EMV bo
imelo dovoljenje za obratovanje v Sloveniji, na Hrvaškem in v Avstriji, to pomeni za tri različne sisteme
napetosti: 3 kV DC, 15 kV AC in 25 kV AC.
Slovenske železnice bodo tako razpolagale s skupno 21 štiridelnimi trisistemskimi elektromotornimi
potniškimi garniturami FLIRT EMV, 21 tridelnimi dizel-elektromotornimi potniškimi garniturami FLIRT DMV in
10 dvopodnimi enosistemskimi elektromotornimi potniškimi garniturami KISS EMV. Posebnost flote je
možnost dvojne sprege z dvema enopodnima potniškima garniturama, pa tudi možnost mešane sprege z
enopodno in dvopodno potniško garnituro.
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Pri Slovenskih železnicah načrtujejo, da bodo potniške garniture, ki so bile naročene v okviru dodatnega
naročila, postopoma vključili v promet od oktobra 2021.
Sledite Stadlerju na Linkedin, Xing in Facebook
Več o družbi Stadler
Stadler je proizvajalec tirnih vozil s 75-letno tradicijo. Ponudnik sistemskih rešitev na področju gradnje tirnih
vozil ima svoj sedež v Bussnangu, mestu v vzhodnem delu Švice. Ima več proizvodnih mest in lokacij za
inženiring. Poleg tega ima več kot štirideset različnih servisnih centrov, kjer je zaposlenih več kot 8.500
sodelavcev. Stadler ponuja pestro paleto produktov za železnice in primestni promet: visokohitrostne vlake,
vlake Intercity, regionalne vlake in vlake za primestni promet, vlake za podzemno železnico, vlake-tramvaje
in tramvaje. Stadler izdeluje tudi lokomotive za odprte proge, lokomotive za premik in potniške vagone.
Stadler ima v svoji ponudbi najmočnejšo dizel-električno lokomotivo v Evropi in je vodilni proizvajalec
železniških vozil za zobate železnice na svetu.
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