






PRONÁJEM LOKOMOTIV, SERVIS,
ÚDRŽBA A OPRAVY LOKOMOTIV
A SPECIÁLNÍCH VOZIDEL



SPECIÁLNÍ VOZIDLA



 TCCD | ERDEMIR | Isdemir

Infrastruktura �eleznice Srbije a.d. | Srbija Kargo a.d. 
| Srbija Voz a.d. | JP EPS Beograd | Kombinovani prevoz 
| NIS / GAZPROM BEFT (Rafinerija Pancevo) | PD Rudarski 
basen �Kolubara� d.o.o. | TENT Obrenovac

SLO

 LDZ Cargo | LDZ rito�ā sastāva serviss

Lietuvos gele�inkeliai | Railvec | Vilniaus lokomotyvu
remonto depas

Budapesti Közlekedési Zrt. | GanzPlan Hungaria  
Magyar Vasúti Áruszállító Kft. | MOVILL | Swietelsky
Budapest | CER Hungary Zrt.

Port of Sillamäe � SILPORT | OPERAIL

Advanced World Transport, a.s. | ArcelorMittla 
Ostrava, a.s. | A�D Praha s. r. o. | BF Logistics, s.r.o.
| Coal Services, a.s. | ÈD Cargo, a.s. | Èeské dráhy, 
a.s. | Dopravní podnik hl. m. Prahy - METRO | 
Elektrizace �eleznic Praha a.s. | RM LINES, a.s. | 
SD - Kolejová doprava, a.s. | Sokolovská uhelná, a.s.
 | Správa �eleznièní dopravní cesty, s.o. | STRABAG 
Rail a.s. | �KODA AUTO, a.s. | TØINECKÉ 
�ELEZÁRNY, a.s. | UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. | 
VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s. | ÈEPRO a.s. | Rail 
Cargo Carrier - Czech Republic s.r.o. | KDS | 
Lovochemie, a.s. | KOTOUÈ �TRAMBERK s.r.o. | 
GO Steel Frýdek  Místek a.s. | Èeskomoravský 
cement, a.s.

Achenseebahn

A.B.C.D. Tirana | HSH Albanian Railways

BES Company | JP Elektroprivreda Sarajevo | 
Termoelektrana TUZLA | RMU Breza | RMU Kakanj 
| Sisecam Soda Lukavac

SIMEX | TEC - Bobov Dol EAD

Beloruskaja �eleznaja Doroga | ASB Leasing

ArcelorMittal Eisenhüttenstadt, GmbH | Brunnhuber 
Eisenhüttenstadt | Railsystems RP

Fennia Rail Oy

TUA (Ferrovia Adriatico Sangritana) | Dinazzano PO 
S.p.A. | Ferrovie Sud Est | Ferrovie Nord Cargo S.r.l.�
| Mercitalia Shunting&Terminal | Rail Traction 
Company | Railconsult Mantova | Schenker Italiana 

S.p.A. | Servizi Ferroviari Integrati S.r.l. | Sistemi Territoriali
S.p.A. | TIBER.CO / Linea Ferroviaria | TRENORD S.r.l. | 
Terminali Italia S.r.l. | Francesco Ventura Costruzioni 
Ferroviarie S.r.l.

ACTS Netherland | Short lines

Ciech CARGO Sp. z o.o. | DB Schenker Rail Tabor S.A. | 
EURONAFT S.A. | KWB �Adamow�, S.A. | Industrial 
Division Sp. z o.o. | Lubelski Wêgiel �BOGDANKA� S.A. | 
METRO Warszawskie Sp. z o.o. | OLPP, S.A. | 
ORGANIKA Nowa Sarzyna, S.A. | ORLEN Kol Trans, 
Sp. z o.o. | Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. | 
POL-MIEDZ Trans, Sp. z o.o. | PUK Kolprem Sp. z o.o. | 
STK S.A. | TRANSCHEM, Sp. z o.o.

ZAO Transmasholding

BJS Slovakia | Slovnaft Bratislava | U.S. Steel Ko�ice, 
s.r.o. | Zeleznicna spol. Cargo Slovakia | Zeleznicna 
spolocnost Slovensko | ZOS Zvolen | CER Slovakia, a.s. | 
LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o | Rail Cargo 
Carrier - Slovakia s.r.o. | PS� a.s. | RTI a.s.

S� - Tovorni promet, d.o.o.

OAO �Teplovozoremontnyj zavod� Poltava
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HYBRIDSHUNTER 400





Společnost CZ LOKO, a.s., je předním evropským výrobcem diesel-elektrických a elektrických lokomo�v s unikátní 
nabídkou řešení rozvoje lokomo�vního parku. Por�olio produktů zahrnuje výrobu nových lokomo�v, komplexní 
modernizace, všechny úrovně oprav, údržbu a pronájem kolejových vozidel. 
Modulární koncepce a celková unifikace zajišťují vysokou míru spolehlivos� při zachování nízkých nákladů na provoz a 
údržbu. Lokomo�vy CZ LOKO splňují nejpřísnější bezpečnostní a ekologické normy. Standardně jsou vybaveny 
automa�ckou regulací rychlos�, vícenásobným řízením, vzdáleným monitoringem, palubní diagnos�kou, předehřevem 
spalovacího motoru, skluzovou ochranou, mazáním okolků atd.. Nadstandartní výbava zahrnuje mimo jiné dálkové 
ovládání, zabezpečovací systém ETCS a prvky potřebné pro provoz v dané zemi.
Moderní lokomo�vy CZ LOKO jsou tak nejen ekologické, ale výrazně snižují náklady na provoz a údržbu. To výrazně 
přispívá k celkové ekonomice provozu. Díky tomu jsou produkty oblíbeny zákazníky z celého světa.
CZ LOKO drží krok s předními světovými výrobci lokomo�v a vyvíjí lokomo�vy s alterna�vními a hybridními pohony, jež 
zabezpečují ekologický provoz a jsou šetrné k životnímu prostředí.
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Hybridní lokomo�va HybridShunter je primárně určena pro posunovací a lehkou traťovou službu. Lokomo�va je vybavena hybridním 
přenosem výkonu. Primární hnací agregát je tvořen trakčními bateriemi. Sekundární hnací agregát vozidla tvoří spalovací motor 
Caterpillar. Spalovací motor plní funkci záložního pohonu a zdroje pro dobíjení trakčních baterií během provozu lokomo�vy. Parametry 
vozidla jsou op�malizovány pro staniční posun a pro provoz na průmyslových vlečkách, např. hutních, důlních či petrochemických.

80 m

CAT 4.4

IIIB

129 kW

21 t

hybridní přenos výkonu
individuálně řízený výkon trakčních 
motorů

servisní interval: 10 000

Dvounápravový pojezd vozidla je tvořen individuálně hnanými dvojkolími s vypružením a tlumením. Trakční motory jsou na 
nápravách uloženy pomocí valivých tlapových ložisek. V přední kapotě je umístěn kontejner s trakčními bateriemi a příslušenstvím, 
hnací agregát složený ze spalovacího motoru a trakčního alternátoru s příslušenstvím a 4Q měnič. V zadní kapotě je uložen 
pneumatický blok, elektrický rozvaděč, trakční měniče a blok elektrodynamické brzdy. Regulaci výkonu a ovládání celé lokomotivy 
zajišťuje řídicí systém MSV elektronika s funkcí tempomatu a vzdálenou diagnostikou prostřednictvím GSM a GPS technologií. 
Lokomotiva je vybavena pneumatickou brzdou a zajišťovací (střadačovou) brzdou Knorr-Bremse.

42 t

147 kN

hybridní

1

D2

126 m

570 l

-40 °C až +50 °C

vícenásobné řízení
FLEXI-COIL vypružení

valivé uložení trakčních motorů

kotoučová brzda
elektrodynamická brzda (EDB)

protismykové zařízení a skluzová 
ochrana

deformační prvky

p
o
rt
fo
lio

Hybrid               400 





dvojčlenné řízení

výkonnější spalovací motor
CAT 27, IIIA, 709 kW
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120 km/h

80 m

AC/AC

IIIB

1 800 kW

80 t

20 t

-40 °C až +40 °C

TSI

Motorová lokomo�va řady EffiLiner 2000 je zkonstruována jako skříňová s dvojicí kabin pro strojvedoucího. Lokomo�va je 
vybavena střídavým přenosem výkonu AC/AC ze spalovacího motoru na čtyři hnací dvojkolí. Parametry vozidla jsou 
op�malizovány pro univerzální traťovou službu.

Pojezd lokomotivy tvoří dva dvounápravové podvozky s individuálním pohonem všech dvojkolí. Trakční motory jsou na nápravách 
uloženy pomocí valivých tlapových ložisek. Hnací agregát je uložen ve strojovně a skládá se ze spalovacího motoru Caterpillar a 
trakčního alternátoru Siemens. Ve strojovně jsou dále uloženy pomocné pohony, chladící blok spalovacího motoru, pneumatický 
blok, kompresor a elektrický rozvaděč s blokem elektrodynamické brzdy. Regulaci výkonu a ovládání celé lokomotivy zajišťuje 
řídící systém MSV elektronika s funkcí automatické regulace rychlosti (ARR) a vzdálenou diagnostikou prostřednictvím GSM a 
GPS technologií. Lokomotiva je vybavena pneumatickou brzdou a zajišťovací (střadačovou) brzdou Knorr-Bremse.

CAT 3512E

220 kN
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