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Pro výstavbu, rekonstrukce a údržbu tratí včetně diagnostiky a opravy trakčního vedení společnost CZ LOKO vyvinula a vyrábí řadu 
nových a modernizovaných speciálních vozidel. Díky moderním systémům přenosů trakčních sil, unifikaci dílů a celé řadě volitelných 
technologií a pracovních nástaveb umožňují vozidla provozovatelům výrazně zvýšit produktivitu práce pracovní čety při zachování 
bezpečnosti osob i zařízení.

Speciální vozidla

vozba trvalou rychlostí do stoupání 5‰ lokomotiva

  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................EffiShunter 300
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CAT C13, 328 kW

1 250 t/8,9 km/h
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  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................EffiShunter 500

CAT C18, 522 kW

2 450 t/9 km/h
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  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................EffiShunter 700

CAT C27, 709 kW

2 200 t/12,5 km/h

  .................................................................................................................................................................................................................................................................................EffiShunter 1 000
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CAT C32, 895 kW

2 650 t/14,5 km/h

  .................................................................................................................................................................................................................................................................................EffiShunter 1 000
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CAT C3508B, 970 kW

2 700 t/16 km/h

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 741.7

CAT 3508C, 1 000 kW
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1 950 t/19 km/h

  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................EffiLiner 1600 

CAT 3512C HD, 1 550 kW
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2 050 t/30 km/h

parametry / volitelné příslušenství vozidlo

  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................MUV 74
2 – 10 km/h 60 - 70 km/h
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Lokomotivy CZ LOKO
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CAT 3508B, 970 kW

4 000 t/9,3 km/h

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................EffiShunter 1600

CAT 3512C HD, 1 550 kW
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3 950 t/15,6 km/h

  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2M62UM
strana 25 - 26

 2x MTU 16V 4000 R43, 2x 2 200 kW

8 000 t / 22.6 km/h

Společnost CZ LOKO, a.s., je největším českým výrobcem diesel-elektrických a elektrických lokomotiv s unikátní nabídkou řešení rozvoje 
lokomotivního parku. Portfolio produktů zahrnuje výrobu nových lokomotiv, komplexní modernizace, všechny úrovně oprav, údržbu 
a pronájem kolejových vozidel. Pro zvýšení bezpečnosti jsou lokomotivy CZ LOKO vybaveny digitálním řídicím systémem, LED návěst-
ními světly a věžovou kabinou poskytující 360° výhled. Pro zvýšení efektivity zahrnuje výbava lokomotiv tempomat nebo automatic-
kou regulaci rychlosti, vícenásobné řízení, předehřev spalovacího motoru, vzdálený monitoring GPS/GSM, skluzovou ochranu, palubní 
diagnostiku a mazání okolků plastickým mazivem. Pro další snížení provozních nákladů mohou být lokomotivy vybaveny kluzným 
uložením trakčních motorů, rádiovým dálkovým ovládáním, automatickým spřáhlem a protismykovým systémem. Ergonomické pra-
coviště, nezávisle vytápěná a klimatizovaná kabina, chladnička a mikrovlnná trouba poskytuje komfort strojvedoucímu.  Konstrukce 
standardních řad lokomotiv CZ LOKO poskytuje prostor pro úpravu provedení podle národních systémů infrastruktury a pro individu-
ální úpravy dle požadavků zákazníka.
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 2 000 t/67,5 km/h
  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................EffiLiner 3000 

3 kV DC / 25 kV 50 Hz AC, 2 910 kW

strana 21 - 22



Motorová lokomotiva EffiShunter 300 je primárně určena pro posunovací službu. Lokomotiva je vybavena střídavě-stejnosměrným 
přenosem výkonu (AC/DC) ze spalovacího motoru na dvě hnací dvojkolí. Parametry vozidla jsou optimalizovány pro posun v depech 
a ve stanicích, pro provoz na průmyslových vlečkách a drahách speciálních (např. metro).

vysoká spolehlivost
nízké náklady na provoz a údržbu
ekologický provoz
moderní koncepce a design
použití unifikovaných řešení
vysoký komfort a bezpečnost obsluhy
výborné rozhledové poměry
prostorné a bezpečné plošiny pro 
posunovače
servisní interval: 5 000 km / 2 měsíce

Přínosy a výhody:

digitální řídicí systém
tempomat
vzdálený monitoring prostřednictvím 
GSM a GPS technologií
vícenásobné řízení
bezolejový kompresor Knorr
sušička vzduchu
zajišťovací střadačová (pružinová) brzda
skluzová ochrana (při rozjezdu)

Výbava:

protismykové zařízení (při brzdění)
radiové dálkové ovládání
automatické spřahovací zařízení 
kamerový systém

Volitelná výbava:

Effi
Sh

u
n

ter 300
Rozchod 1 435 mm 1 520 mm
Vyhovuje normám TSI GOST
Počet hnacích náprav 2
Uspořádání pojezdu Bo
Nejvyšší provozní rychlost 60 km/h
Min. poloměr oblouku 60 m
Traťová třída A
Příčná přechodnost 2
Přenos výkonu elektrický AC/DC
Spalovací motor CAT C13
EU Stage IIIA/IIIB IIIA
Jmenovitý výkon 328 kW
Maximální tažná síla 90 kN
Jmenovitá hmotnost 30 t
Hmotnost na nápravu 15 t
Výkon kompresoru 108 m3/h
Objem palivové nádrže 700 l
Klimatická třída -40 až +40 °C

Parametry EffiShunter 300:

Dvounápravový pojezd vozidla je tvořen individuálně hnanými dvojkolími s vypružením a tlumením. Trakční motory jsou na nápravách 
uloženy pomocí kluzných tlapových ložisek. Hnací agregát je na lokomotivě uložen v přední kapotě a skládá se ze spalovacího motoru 
Caterpillar a  trakčního alternátoru Siemens. V  přední kapotě je dále uložena většina pomocných pohonů, chladicí blok spalovacího 
motoru a pneumatický blok. V zadní kapotě je umístěn elektrický rozvaděč. Regulaci výkonu a ovládání celé lokomotivy zajišťuje řídicí 
systém MSV elektronika s funkcí tempomatu a vzdálenou diagnostikou prostřednictvím GSM a GPS technologií. Lokomotiva je vybave-
na pneumatickou brzdou a zajišťovací (střadačovou) brzdou DAKO.
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EffiShunter 300
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typový výkres 1435

zátěžový diagram 1435
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EffiShunter 300
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typový výkres 1520

zátěžový diagram 1520
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Pojezd lokomotivy tvoří dva dvounápravové podvozky s  individuálním pohonem všech dvojkolí. Trakční motory jsou na nápravách 
uloženy pomocí kluzných příp. valivých tlapových ložisek. Hnací agregát je na  lokomotivě uložen v  přední kapotě a  skládá se ze 
spalovacího motoru Caterpillar a trakčního alternátoru Siemens. V přední kapotě je dále uložena většina pomocných pohonů, chladicí 
blok spalovacího motoru a  pneumatický blok. V  zadní kapotě je umístěn elektrický rozvaděč, příp. 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 DAKO a zajišťovací (ruční) brzdou. Lokomotiva 
může být vybavena i elektrodynamickou brzdou (EDB).

vysoká spolehlivost
nízké náklady na provoz a údržbu
ekologický provoz
moderní koncepce a design
použití unifikovaných řešení
vysoký komfort a bezpečnost obsluhy
výborné rozhledové poměry
prostorné a bezpečné plošiny pro 
posunovače
servisní interval: až 10 000 km / 2 měsíce

Přínosy a výhody:

Effi
Sh

u
n

ter 500
digitální řídicí systém
tempomat
vzdálený monitoring prostřednictvím 
GSM a GPS technologií
vícenásobné řízení
sušička vzduchu
skluzová ochrana (při rozjezdu)

Výbava:

elektrodynamická brzda (EDB)
protismykové zařízení (při brzdění)
deformační prvky
valivé uložení trakčních motorů
radiové dálkové ovládání
automatické spřahovací zařízení
kamerový systém

Volitelná výbava:

Rozchod 1 435 mm
Vyhovuje normám EN
Počet hnacích náprav 4
Uspořádání pojezdu B'o B'o
Nejvyšší provozní rychlost 80 km/h
Min. poloměr oblouku 80 (60) m
Traťová třída B1
Příčná přechodnost 1
Přenos výkonu elektrický AC/DC
Spalovací motor CAT C18
EU Stage IIIA
Jmenovitý výkon 522 kW
Maximální tažná síla 222 kN
Jmenovitá hmotnost 72 t
Hmotnost na nápravu 18 t
Výkon kompresoru 140 – 175 m3/h
Objem palivové nádrže 4 000 l
Klimatická třída -25 až +40 °C

Parametry EffiShunter 500:

Motorová lokomotiva EffiShunter 500 je primárně určena pro posunovací službu. Lokomotiva je vybavena střídavě-stejnosměrným 
přenosem výkonu (AC/DC) ze spalovacího motoru na čtyři hnací dvojkolí. Parametry vozidla jsou optimalizovány pro staniční posun 
a pro provoz na průmyslových vlečkách, např. hutních, důlních či petrochemických.
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EffiShunter 500
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typový výkres

digitální řídicí systém
tempomat
vzdálený monitoring prostřednictvím 
GSM a GPS technologií
vícenásobné řízení
sušička vzduchu
skluzová ochrana (při rozjezdu)

elektrodynamická brzda (EDB)
protismykové zařízení (při brzdění)
deformační prvky
valivé uložení trakčních motorů
radiové dálkové ovládání
automatické spřahovací zařízení
kamerový systém

zátěžový diagram
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EffiShunter 500
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Pojezd lokomotivy tvoří dva dvounápravové podvozky s  individuálním pohonem všech dvojkolí. Trakční motory jsou na nápravách 
uloženy pomocí kluzných příp. valivých tlapových ložisek. Hnací agregát je na  lokomotivě uložen v  přední kapotě a  skládá se ze 
spalovacího motoru Caterpillar a trakčního alternátoru Siemens. V přední kapotě je dále uložena většina pomocných pohonů, chladicí 
blok spalovacího motoru a  pneumatický blok. V  zadní kapotě je umístěn elektrický rozvaděč, příp. 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 DAKO a zajišťovací (ruční) brzdou. Lokomotiva 
může být vybavena i elektrodynamickou brzdou (EDB).

vysoká spolehlivost
nízké náklady na provoz a údržbu
ekologický provoz
moderní koncepce a design
použití unifikovaných řešení
vysoký komfort a bezpečnost obsluhy
výborné rozhledové poměry
prostorné a bezpečné plošiny pro 
posunovače
servisní interval: až 10 000 km / 2 měsíce

Přínosy a výhody:

Effi
Sh

u
n

ter 700
digitální řídicí systém
tempomat
vzdálený monitoring prostřednictvím  
GSM a GPS technologií
vícenásobné řízení
sušička vzduchu
skluzová ochrana (při rozjezdu)

Výbava:

elektrodynamická brzda (EDB)
protismykové zařízení (při brzdění)
deformační prvky
valivé uložení trakčních motorů
radiové dálkové ovládání
automatické spřahovací zařízení
kamerový systém

Volitelná výbava:

Rozchod 1 435 mm
Vyhovuje normám EN
Počet hnacích náprav 4
Uspořádání pojezdu B'o B'o
Nejvyšší provozní rychlost 80 km/h
Min. poloměr oblouku 80 (60) m
Traťová třída B1
Příčná přechodnost 1
Přenos výkonu elektrický AC/DC
Spalovací motor CAT C27
EU Stage IIIA
Jmenovitý výkon 709 kW
Maximální tažná síla 222 kN
Jmenovitá hmotnost 72 t
Hmotnost na nápravu 18 t
Výkon kompresoru 140 – 175 m3/h
Objem palivové nádrže 4 000 l
Klimatická třída -25 až +40 °C

Parametry EffiShunter 700:

Motorová lokomotiva EffiShunter 700 je primárně určena pro posunovací službu. Lokomotiva je vybavena střídavě-stejnosměrným 
přenosem výkonu (AC/DC) ze spalovacího motoru na čtyři hnací dvojkolí. Parametry vozidla jsou optimalizovány pro staniční posun 
a pro náročný provoz na průmyslových vlečkách, např. hutních, důlních či petrochemických.
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EffiShunter 700

EffiShunter 700
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typový výkres

digitální řídicí systém
tempomat
vzdálený monitoring prostřednictvím  
GSM a GPS technologií
vícenásobné řízení
sušička vzduchu
skluzová ochrana (při rozjezdu)

elektrodynamická brzda (EDB)
protismykové zařízení (při brzdění)
deformační prvky
valivé uložení trakčních motorů
radiové dálkové ovládání
automatické spřahovací zařízení
kamerový systém

zátěžový diagram
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Motorová lokomotiva EffiShunter 1 000 je určena pro posunovací a  traťovou službu. Lokomotiva je vybavena střídavým přenosem 
výkonu (AC/AC) ze spalovacího motoru na čtyři hnací dvojkolí. Pro optimální využití výkonu lokomotivy jsou asynchronní trakční mo-
tory napájeny a řízeny individuálně. Parametry vozidla jsou optimalizovány pro staniční posun a pro náročný provoz na průmyslových 
vlečkách, např. hutních, důlních či petrochemických s možností traťové služby.

vysoká spolehlivost
nízké náklady na provoz a údržbu
elektrický přenos výkonu s asynchronními 
trakčními motory (AC/AC)
individuálně řízený výkon trakčních motorů
ekologický provoz
moderní koncepce a design
použití unifikovaných řešení
vysoký komfort a bezpečnost obsluhy
výborné rozhledové poměry
prostorné a bezpečné plošiny pro 
posunovače
servisní interval: 30 000 km / 2 měsíce

Přínosy a výhody:

digitální řídicí systém
tempomat
vzdálený monitoring prostřednictvím  
GSM a GPS technologií
vícenásobné řízení
valivé uložení trakčních motorů
sušička vzduchu
kotoučová brzda
elektrodynamická brzda (EDB)
zajišťovací střadačová (pružinová) brzda
protismykové zařízení a skluzová ochrana
deformační prvky

Výbava:

radiové dálkové ovládání
automatické spřahovací zařízení 
kamerový systém

Volitelná výbava:

Rozchod 1 435 mm 1 520 mm
Vyhovuje normám TSI GOST
Počet hnacích náprav 4
Uspořádání pojezdu B‘o B‘o
Nejvyšší provozní rychlost 100 km/h
Min. poloměr oblouku 80 m (65 m)
Traťová třída B1 -
Příčná přechodnost 1 -
Přenos výkonu elektrický AC/AC
Spalovací motor CAT C32 CAT 3508 B
EU Stage IIIB II
Jmenovitý výkon 895 kW 970 kW
Maximální tažná síla 267 kN
Jmenovitá hmotnost 80 t 92 t
Hmotnost na nápravu 20 t 23 t
Výkon kompresoru 140 - 252 m3/h 210 m3/h
Objem palivové nádrže 4 200 l
Klimatická třída -40 až +40 °C -50 až +40 °C

Parametry EffiShunter 1 000:

Pojezd lokomotivy tvoří dva dvounápravové podvozky s  individuálním pohonem všech dvojkolí. Trakční motory jsou na nápravách 
uloženy pomocí valivých tlapových ložisek. Hnací agregát je na lokomotivě uložen v přední kapotě a skládá se ze spalovacího motoru 
Caterpillar a  trakčního alternátoru Siemens. V  přední kapotě je dále uložena většina pomocných pohonů, chladicí blok spalovacího 
motoru a pneumatický blok. V zadní kapotě je umístěn elektrický rozvaděč 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 tech-
nologií. Lokomotiva je vybavena pneumatickou brzdou a zajišťovací (střadačovou) brzdou DAKO.
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EffiShunter 1 000
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typový výkres 1435

zátěžový diagram 1435

digitální řídicí systém
tempomat
vzdálený monitoring prostřednictvím  
GSM a GPS technologií
vícenásobné řízení
valivé uložení trakčních motorů
sušička vzduchu
kotoučová brzda
elektrodynamická brzda (EDB)
zajišťovací střadačová (pružinová) brzda
protismykové zařízení a skluzová ochrana
deformační prvky

radiové dálkové ovládání
automatické spřahovací zařízení 
kamerový systém

EffiShunter 1 000
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typový výkres 1520

zátěžový diagram 1520
CZ LOKO, a.s. 1/4

Vypracoval: Ing. Matěj Pácha, PhD. 15. 5. 2012 4-8021-XXX-00
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Trakční charakteristika lokomotivy 744GOST

Rozchod 1520 mm
Uspořádání náprav Bo'Bo'
Naftový motor CAT 3508 B

970 kW / 1800 ot/min
Dn / Dstř. 1100/1060 mm
Převod na nápravu 75:17
Hmotnost 92 t
Vmax 100 km/h
Vtrv 17,4 km/h
Fmax 340 kN
Ftrv 149 kN
po  = 0,9 + 0,018.V + 0,0005.V^2
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00Moderní koncepce

Nová koncepce kapot, žaluzií a filtrů zajišťuje maximální snížení hluku. Nová konstrukce rámu umožňuje zapuštění spalovacího motoru. 
Spolu s nízkými kapotami toto řešení umožnuje dokonalý výhled z kabiny. Nebývale se tím zvýšil komfort obsluhy a přehled o provozní 
situaci. Spalovací motory CAT vykazují velmi hospodárný provoz s minimální volnoběžnou spotřebou. Konstrukční řešení vynikají pře-
devším nízkými náklady na údržbu a provoz.

Podvozek
Vedení dvojkolí a přenos tažných a brzdných sil mezi rámem podvozku a dvojkolím je zajištěn pomocí ojniček. Vypružení v primárním 
i sekundárním stupni je provedeno pomocí FLEXI-COIL pružin. Umístění pružin v sekundárním stupni je voleno s ohledem na snížení 
momentu proti natočení podvozku při zachování stability jízdy v přímé koleji. Tlumení obou stupňů vypružení je zajištěno hydraulický-
mi tlumiči. Jako nápravová ložiska jsou použity bezúdržbové kuželíkové jednotky s vysokou životností. Tlapový trakční motor je uložen 
na nápravě pomocí valivých ložisek. Mechanická kotoučová brzda využívá brzdové kotouče připevněné na desku kola, také je osazena 
brzdicí jednotka s čistícím špalíkem pro zajištění dobrých adhezních podmínek.

Nízké provozní náklady
Konstrukce a projekce lokomotivy EffiShunter 1 000 byla od počátku koncipována jako soubor provozně odzkoušených celků, které 
dlouhodobě vykazují vysokou spolehlivost při ekonomicky výhodném režimu údržby. Dlouholetým sledováním a vyhodnocováním 
chování jednotlivých výměnných celků může lokomotiva EffiShunter 1 000 garantovat vysokou spolehlivost.
S ohledem na ekonomiku provozu byla navržena konstrukce podvozku, výkony a provedení agregátů, tvar a materiály kapot i nová ka-
bina lokomotivy. Valivé uložení trakčních motorů, použití výkonné elektrodynamické brzdy (EDB) a kotoučové brzdy přispělo k prodlou-
žení doby předepsané údržby až na 30 000 km. Elektrické pomocné pohony se obejdou bez soustavy klínových řemenů a optimalizují 
potřebný příkon z hnacího agregátu.

Snížení hluku
Konstrukce lokomotivy je řešena s ohledem na minimalizaci vnějšího a vnitřního hluku. Tomu napomáhá jak provedení filtrů v kapotách, 
tak jejich izolace. Minimalizován byl i hluk přenášený do kabiny strojvedoucího. Ke snížení hluku došlo i konstrukcí pojezdu s kotoučo-
vou brzdou. K podstatnému snížení hluku při průjezdu oblouky a křížením kolejí přispělo mazání okolků pomocí plastického maziva, 
které snižuje mechanické opotřebení okolků.

Digitální řídicí systém
Dokonalý přehled diagnostiky o všech provozních hodnotách celého vozidla umožňuje řídicímu systému lokomotivy volit bezpečný 
a ekonomický režim jízdy vlaku. Hodnoty jsou navíc zaznamenávány pro následné vyhodnocení provozu a prostřednictvím GSM tech-
nologie přenášen na vzdálený server. Obsluze i servisnímu týmu tak řídicí systém poskytuje ucelený obraz o provozu vozidla.

Moderní a funkční design
Charakteristický design lokomotivy není jen aerodynamický plášť pro ochranu moderních komponentů. I samotné kapoty mají mnoho 
funkčních prvků. Zajišťují přívod vzduchu pro chlazení agregátů, přitom minimalizují pronikání hluku do okolí, brání průniku vody a te-
pelně izolují vnitřní prostory. Zároveň musí umožnit i snadný přístup při údržbě vozidla. Moderní kabina strojvedoucího splňuje přísné 
ergonometrické a hygienické požadavky. Kvalita pracoviště strojvedoucího zvyšuje bezpečnost provozu. 
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Motorová lokomotiva řady EffiShunter 1600 je určena pro posunovací a traťovou službu. Lokomotiva je vybavena střídavě-stejnosměr-
ným přenosem výkonu (AC/DC) ze spalovacího motoru na šest hnacích dvojkolí. Parametry vozidla jsou optimalizovány pro staniční 
posun a pro náročný provoz na průmyslových vlečkách, např. hutních, důlních či petrochemických a traťovou službu.

vysoká spolehlivost
nízké náklady na provoz a údržbu
ekologický provoz
moderní koncepce a design
použití unifikovaných řešení
vysoký komfort a bezpečnost obsluhy
výborné rozhledové poměry
prostorné a bezpečné plošiny pro 
posunovače
servisní interval: až 10 000 km / 2 měsíce

Přínosy a výhody:

digitální řídicí systém
tempomat nebo automatická regulace 
rychlosti (ARR)
vzdálený monitoring prostřednictvím  
GSM a GPS technologií
vícenásobné řízení
sušička vzduchu
elektrodynamická brzda (EDB)
skluzová ochrana (při rozjezdu)
deformační prvky

Výbava:

valivé uložení trakčních motorů
protismykové zařízení (při brždění)
radiové dálkové ovládání
automatické spřahovací zařízení
kamerový systém

Volitelná výbava:

Pojezd lokomotivy tvoří dva třínápravové podvozky s individuálním pohonem všech dvojkolí. Trakční motory jsou na nápravách uloženy 
pomocí kluzných příp. valivých tlapových ložisek. Hnací agregát je na lokomotivě uložen v přední kapotě a skládá se ze spalovacího mo-
toru Caterpillar a trakčního alternátoru Siemens. V přední kapotě je dále uložena většina pomocných pohonů, chladicí blok spalovacího 
motoru a pneumatický blok. V zadní kapotě je umístěn elektrický rozvaděč a blok elektrodynamické brzdy. Regulaci výkonu a ovládání 
celé lokomotivy zajišťuje řídicí systém MSV elektronika s  funkcí tempomatu, příp. automatické regulaci rychlosti (ARR) a  vzdálenou 
diagnostikou prostřednictvím GSM a GPS technologií. Lokomotiva je vybavena pneumatickou brzdou DAKO/MT3 Transmaš, zajišťovací 
(ruční) brzdou a elektrodynamickou brzdou (EDB).

Rozchod 1 435 / 1 524 mm 1 520 mm
Vyhovuje normám TSI GOST
Počet hnacích náprav 6
Uspořádání pojezdu C'o C'o
Nejvyšší provozní rychlost 90 km/h
Min. poloměr oblouku 120 m
Traťová třída C2 -
Příčná přechodnost 3 -
Přenos výkonu elektrický AC/DC
Spalovací motor CAT 3512 C-HD CAT 3508 B
EU Stage IIIA II
Jmenovitý výkon 1 550 kW 970 kW
Maximální tažná síla 383 kN
Jmenovitá hmotnost 115,2 t 126 t
Hmotnost na nápravu 19,2 t 21 t
Výkon kompresoru 252 m3/h 360 m3/h
Objem palivové nádrže 4 500 - 5 000 l
Klimatická třída -40 až +40 °C -50  až +40 °C

Parametry EffiShunter 1600:
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digitální řídicí systém
tempomat nebo automatická regulace 
rychlosti (ARR)
vzdálený monitoring prostřednictvím  
GSM a GPS technologií
vícenásobné řízení
sušička vzduchu
elektrodynamická brzda (EDB)
skluzová ochrana (při rozjezdu)
deformační prvky

valivé uložení trakčních motorů
protismykové zařízení (při brždění)
radiové dálkové ovládání
automatické spřahovací zařízení
kamerový systém

typový výkres 1435

zátěžový diagram 1435

EffiShunter 1600

383 kN
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CME3M

C'o C'o

100 km/h
9,3 km/h

258 kN
410 kN
126 t

EffiShunter 1600

Lokom
otiva řad

y Effi
Shunter 1600

typový výkres 1520

zátěžový diagram 1520
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Lokom
otiva řad

y Effi
Liner1600

Motorová lokomotiva řady EffiLiner1600 je zkonstruována jako skříňová s dvojicí kabin strojvedoucího. Lokomotiva je vybavena střída-
vě-stejnosměrným přenosem výkonu (AC/DC) ze spalovacího motoru na čtyři hnací dvojkolí. Parametry vozidla jsou optimalizovány pro  
traťovou službu.

vysoká spolehlivost
nízké náklady na provoz a údržbu
ekologický provoz
moderní koncepce a design
použití unifikovaných řešení
vysoký komfort a bezpečnost obsluhy
výborné rozhledové poměry
servisní interval: 10 000 km / 2 měsíce

Přínosy a výhody:

digitální řídicí systém
automatická regulace rychlosti (ARR)
vzdálený monitoring prostřednictvím  
GSM a GPS technologií
vícenásobné řízení
valivé uložení trakčních motorů
sušička vzduchu
elektrodynamická brzda (EDB)
zajišťovací střadačová (pružinová) brzda
protismykové zařízení a skluzová ochrana
deformační prvky
kamerový systém

Výbava:

Pojezd lokomotivy tvoří dva dvounápravové podvozky s individuálním pohonem všech dvojkolí. Trakční motory jsou na nápravách ulo-
ženy 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, chladicí blok spalovacího motoru, pneumatický blok a elektrický 
rozvaděč s blokem elektrodynamické brzdy. Regulaci výkonu a ovládání celé lokomotivy zajišťuje řídicí systém MSV elektronika s funkcí 
automatické regulace rychlosti (ARR) a vzdálenou diagnostikou prostřednictvím GSM a GPS technologií. Lokomotiva je vybavena pneu-
matickou brzdou a zajišťovací (střadačovou) brzdou DAKO.

Rozchod 1 435 mm
Vyhovuje normám EN
Počet hnacích náprav 4
Uspořádání pojezdu B'o B'o
Nejvyšší provozní rychlost 100 km/h
Min. poloměr oblouku 100 m
Traťová třída B1
Příčná přechodnost 1
Přenos výkonu elektrický AC/DC
Spalovací motor CAT 3512 C-HD
EU Stage IIIA
Jmenovitý výkon 1 550 kW
Maximální tažná síla 206 kN
Jmenovitá hmotnost 76 t
Hmotnost na nápravu 19,5 t
Výkon kompresoru 175 m3/h
Objem palivové nádrže 5 000 l
Klimatická třída -25 až +40 °C

Parametry EffiLiner 1 600:
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digitální řídicí systém
automatická regulace rychlosti (ARR)
vzdálený monitoring prostřednictvím  
GSM a GPS technologií
vícenásobné řízení
valivé uložení trakčních motorů
sušička vzduchu
elektrodynamická brzda (EDB)
zajišťovací střadačová (pružinová) brzda
protismykové zařízení a skluzová ochrana
deformační prvky
kamerový systém

typový výkres

zátěžový diagram

753.6
CAT 3512 C-HD

30 km/h

138 kN
206 kN
76 t

EffiLiner 1 600
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Elektrická lokomotiva EffiLiner 3000 je primárně určena pro traťovou službu na celostátních i regionálních drahách. Parametry moder-
nizované dvousystémové lokomotivy s původním označením Class 12 jsou optimalizovány pro středně velké výkony.

vysoká spolehlivost
nízké náklady na provoz a údržbu
ekologický provoz
použití unifikovaných řešení
vysoký komfort a bezpečnost obsluhy
výborné rozhledové poměry
servisní interval: 15 000 km / 2 měsíce 

Přínosy a výhody:

digitální řídicí systém
automatická regulace rychlosti
vzdálený monitoring prostřednictvím GSM 
a GPS technologií
dvojčlenné řízení
kompresor Mattei
sušička vzduchu
skluzová ochrana (při rozjezdu)
protismykové zařízení (při brzdění)

Výbava:

Pojezd lokomotivy tvoří dva dvounápravové podvozky s  individuálním pohonem všech dvojkolí. Trakční motory jsou na nápravách 
pevně uloženy a kroutící moment je přenášen pomocí pružné spojky. Skříň lokomotivy je uložena prostřednictvím vinutých pružin 
na dvou dvounápravových podvozcích. Přenos podélných sil z podvozků na skříň a naopak je zajištěn táhlovým mechanizmem. Mezi 
oběma kabinami je umístěna téměř symetricky uspořádaná strojovna s trakčními měniči, ventilátorovými soustrojími chlazení trakčních 
měničů a trakčních motorů, brzdovými odporníky, pneumatickým blokem a rozváděčem nízkého napětí. Odběr proudu z trolejového 
vedení zajišťují dva sběrače. Na napájecím systému 25 kV 50 Hz AC prochází proud ze sběrače do trakčního transformátoru, napájení 
trakčních měničů je provedeno při napájení ze sítě 3kV DC přímo. Při napájení ze sítě 25 kV 50 Hz AC jsou ze dvou sekundárních vi-
nutí transformátoru napájeny dva trakční měniče, pro každý podvozek jeden. Měniče jsou vybaveny tranzistory IGBT, které umožňují 
plynulou regulaci výkonu v jízdním i brzdovém režimu včetně rekuperace. Na lokomotivu jsou dosazeny tři systémy vzduchotlakých 
brzd (samočinná, přímočinná, doplňková), brzda mechanická ruční (zajišťovací) a elektrodynamická (EDB). Samočinná brzda je systému  
DAKO-GP, pracující v režimu nákladním a osobním.
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rozchod 1 435 mm
vyhovuje normám TSI
počet hnacích náprav 4
uspořádání pojezdu B'o B'o
nejvyšší provozní rychlost 120 km/h
min. poloměr oblouku 100 m
napěťový systém 3 kV DC / 25 kV 50 Hz AC 
jmenovitý výkon 2910 kW
maximální tažná síla 225 kN
jmenovitá hmotnost 85 t
hmotnost na nápravu 21,25 t
výkon kompresoru 252 m3/h
klimatická třída -25 až +40 °C

Parametry EffiLiner 3 000:
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digitální řídicí systém
automatická regulace rychlosti
vzdálený monitoring prostřednictvím GSM 
a GPS technologií
dvojčlenné řízení
kompresor Mattei
sušička vzduchu
skluzová ochrana (při rozjezdu)
protismykové zařízení (při brzdění)
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typový výkres

zátěžový diagram

Lokomotiva EffiLiner 3000
Napájení 3 kV DC / 25 kV AC
Trvalý výkon TM 2910 kW
Uspořádání pojezdu Bo'Bo'
Trakční motory LE622S
Převods na nápravu 3,742
Hmotnost 85 t
Dn / Dstř 1250/1215 mm
FH∞ 147,7kN
V∞ 67,5 km/h
Vmax 120 km/h
Fhmax 225 kN



LOKOMOTIVA ŘADY 741.7

Lokom
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Motorová lokomotiva řady 741.7 je určena pro posunovací a traťovou službu. Lokomotiva je vybavena střídavě-stejnosměrným pře-
nosem výkonu (AC/DC) ze spalovacího motoru na čtyři hnací dvojkolí. Parametry vozidla jsou optimalizovány pro staniční posun a pro 
náročný provoz na průmyslových vlečkách, např. hutních, důlních či petrochemických s možností traťové služby.

vysoká spolehlivost
nízké náklady na provoz a údržbu
ekologický provoz
moderní koncepce a design
použití unifikovaných řešení
vysoký komfort a bezpečnost obsluhy
výborné rozhledové poměry
prostorné a bezpečné plošiny pro 
posunovače
servisní interval: až 10 000 km / 2 měsíce

Přínosy a výhody:

digitální řídicí systém
automatická regulace rychlosti (ARR)
vzdálený monitoring prostřednictvím  
GSM a GPS technologií
vícenásobné řízení
sušička vzduchu
skluzová ochrana (při rozjezdu)

Výbava:

valivé uložení trakčních motorů
elektrodynamická brzda (EDB)
protismykové zařízení (při brzdění)
deformační prvky
radiové dálkové ovládání
automatické spřahovací zařízení
kamerový systém

Volitelná výbava:

Pojezd lokomotivy tvoří dva dvounápravové podvozky s individuálním pohonem všech dvojkolí. Trakční motory jsou na nápravy ulože-
ny pomocí kluzných příp. valivých tlapových ložisek. Hnací agregát je na lokomotivě uložen v přední kapotě a skládá se ze spalovacího 
motoru Caterpillar a trakčního alternátoru Siemens. V přední kapotě je dále uložena většina pomocných pohonů, chladicí blok spalo-
vacího motoru a pneumatický blok. V zadní kapotě je umístěn elektrický rozvaděč, příp. blok elektrodynamické brzdy. Regulaci výkonu 
a ovládání celé lokomotivy zajišťuje řídicí systém MSV elektronika s funkcí automatické regulace rychlosti (ARR) a vzdálenou diagnosti-
kou prostřednictvím GSM a GPS technologií. Lokomotiva je vybavena pneumatickou brzdou DAKO a zajišťovací (ruční) brzdou. Na přání 
může být lokomotiva vybavena i elektrodynamickou brzdou (EDB).

Rozchod 1 435 mm
Vyhovuje normám EN
Počet hnacích náprav 4
Uspořádání pojezdu B'o B'o
Nejvyšší provozní rychlost 100 km/h
Min. poloměr oblouku 80 (60) m
Traťová třída B1
Příčná přechodnost 1
Přenos výkonu elektrický AC/DC
Spalovací motor CAT 3508 C
EU Stage IIIA
Jmenovitý výkon 1 000 kW
Maximální tažná síla 204 kN
Jmenovitá hmotnost 72 t
Hmotnost na nápravu 18 t
Výkon kompresoru 186 m3/h
Objem palivové nádrže 4 000 l
Klimatická třída -25 až +40 °C

Parametry 741.7:
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digitální řídicí systém
automatická regulace rychlosti (ARR)
vzdálený monitoring prostřednictvím  
GSM a GPS technologií
vícenásobné řízení
sušička vzduchu
skluzová ochrana (při rozjezdu)

valivé uložení trakčních motorů
elektrodynamická brzda (EDB)
protismykové zařízení (při brzdění)
deformační prvky
radiové dálkové ovládání
automatické spřahovací zařízení
kamerový systém

741.7
CAT  3508 C

19 km/h

128 kN
204 kN
72 t

typový výkres

zátěžový diagram
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Dvoudílná motorová lokomotiva řady 2M62UM je zkonstruována jako skříňová s jednou kabinou strojvedoucího v každé sekci. Loko-
motiva je vybavena střídavě-stejnosměrným přenosem výkonu (AC/DC) ze spalovacího motoru na šest hnacích dvojkolí v každé ze dvou 
sekcí. Parametry vozidla jsou optimalizovány pro traťovou službu.

vysoká spolehlivost
nízké náklady na provoz a údržbu
ekologický provoz
prodloužené servisní intervaly
moderní koncepce a design
použití unifikovaných řešení
vysoký komfort a bezpečnost obsluhy
výborné rozhledové poměry

Přínosy a výhody:

digitální řídicí systém
automatická regulace rychlosti (ARR)
vzdálený monitoring prostřednictvím  
GSM a GPS technologií
vícenásobné řízení
sušička vzduchu
elektrodynamická brzda (EDB)
skluzová ochrana (při rozjezdu)
kamerový systém

Výbava:

protismykové zařízení (při brzdění)

Volitelná výbava:

Pojezd každé ze dvou sekcí lokomotivy tvoří dva třínápravové podvozky s individuálním pohonem všech dvojkolí. Trakční motory jsou 
na nápravách uloženy pomocí kluzných tlapových ložisek. Hnací agregát je uložen ve strojovně a skládá se ze spalovacího motoru MTU 
a trakčního alternátoru Lechmotoren. Ve strojovně jsou dále uloženy pomocné pohony, chladicí blok spalovacího motoru, pneumatický 
blok a elektrický rozvaděč s blokem elektrodynamické brzdy. Regulaci výkonu a ovládání celé lokomotivy zajišťuje řídicí systém MSV 
elektronika s funkcí automatické regulace rychlosti (ARR) a vzdálenou diagnostikou prostřednictvím GSM a GPS technologií. Lokomoti-
va je vybavena pneumatickou brzdou DAKO a zajišťovací (ruční) brzdou.

Rozchod 1 520 mm
Vyhovuje normám EN
Počet hnacích náprav 6
Uspořádání pojezdu C'o C'o
Nejvyšší provozní rychlost 100 km/h
Min. poloměr oblouku 125 m
Přenos výkonu elektrický AC/DC
Spalovací motor MTU 16V 4000 R43
EU Stage IIIA
Jmenovitý výkon 2 200 kW
Maximální tažná síla 432 kN
Jmenovitá hmotnost 138 t
Hmotnost na nápravu 23 t
Výkon kompresoru 318 m3/h
Objem palivové nádrže 7 100 l
Klimatická třída -40 až +40 °C

Parametry jedné sekce 2M62UM:
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digitální řídicí systém
automatická regulace rychlosti (ARR)
vzdálený monitoring prostřednictvím  
GSM a GPS technologií
vícenásobné řízení
sušička vzduchu
elektrodynamická brzda (EDB)
skluzová ochrana (při rozjezdu)
kamerový systém

protismykové zařízení (při brzdění)

typový výkres

2M62UM

100

2x MTU
16V 4000 R43

2x C'o C'o
1 050/1 010 mm

22.6 km/h

2x 275 kN

2x 138 t
2x 432 kN

zátěžový diagram
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MOTOROVÝ UNIVERZÁLNÍ VOZÍK MUV 74

Motorové univerzální vozidlo MUV 74 je určeno pro údržbu železničních tratí. Vozidlo je vybaveno hydrostatickým přenosem výkonu ze 
spalovacího motoru na dvě hnací dvojkolí.

vysoká spolehlivost
nízké náklady na provoz a údržbu
ekologický provoz
moderní koncepce a design
použití unifikovaných řešení
vysoký komfort a bezpečnost obsluhy
výborné rozhledové poměry
servisní interval: 1 000 km / 3 měsíce

Přínosy a výhody:

digitální řídicí systém
tempomat
pracovní rychlost 2 – 10 km/h
sušička vzduchu
zajišťovací střadačová (pružinová) brzda
kotoučová brzda

Výbava:

Dvounápravový pojezd vozidla je tvořen dvojkolími s vnitřním uložením nápravových 
ložisek a vypružením. Každé dvojkolí je individuálně poháněno vlastním hydromoto-
rem. Hnací agregát je uložen za kabinou a se skládá ze spalovacího motoru Caterpillar 
a hydrobloku z komponentů Parker. Za hnacím agregátem se nachází nákladový pro-
stor se sklopnými a odnímatelnými bočnicemi. Pod hlavním rámem je umístěna ná-
drž na palivo, vozidlové baterie a pneublok. Na čelech vozidla jsou dosazeny ochran-
né prvky umístěné ve výšce nárazníků. Na vozidlo mohou být dosazena odpružená 
spřáhla. Na bocích vozidla jsou umístěny úchyty pro přepravu kolejnic různých délek. 
Vozidlo disponuje rychlostním režimem pro jízdu (0 – 70 km/h) a pracovní režimem 
(2 –10 km/h). Vozidlo je vybaveno pneumatickou brzdou a zajišťovací (střadačovou) 
brzdou.

Rozchod 1 435 mm
Vyhovuje normám EN
Počet hnacích náprav 2
Uspořádání pojezdu Bo
Nejvyšší provozní rychlost 70 km/h
Min. poloměr oblouku 90 m
Přenos výkonu hydrostatický
Spalovací motor CAT C 4.4
EU Stage IIIB
Jmenovitý výkon 130 kW
Maximální tažná síla 16 kN
Jmenovitá hmotnost 12,5 t
Hmotnost na nápravu 6,25 t
Objem palivové nádrže 250 l
Hmotnost nákladu max. 5 t
Obsaditelnost (sedící osoby) 1+6
Klimatická třída -25 až +40 °C

Parametry MUV 74:

hydraulický nakládací jeřáb s dálkovým 
ovládáním
rotátor, hák, drapák, lžíce, vrták, aj.
sekačka travního porostu
smeták nástupišť a dalších prostor
sněhová fréza
sněhový pluh
cisternová nástavba
pojízdná dílna
trolejová nástavba
vysavač
štěpkovač
štěrkový pluh
měřicí systém GPK aj.

Volitelná výbava:
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MOTOROVÝ UNIVERZÁLNÍ VOZÍK MUV 74

digitální řídicí systém
tempomat
pracovní rychlost 2 – 10 km/h
sušička vzduchu
zajišťovací střadačová (pružinová) brzda
kotoučová brzda

typový výkres

hydraulický nakládací jeřáb s dálkovým 
ovládáním
rotátor, hák, drapák, lžíce, vrták, aj.
sekačka travního porostu
smeták nástupišť a dalších prostor
sněhová fréza
sněhový pluh
cisternová nástavba
pojízdná dílna
trolejová nástavba
vysavač
štěpkovač
štěrkový pluh
měřicí systém GPK aj.
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Poznámky:
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