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SPALINOWE ZESPOŁY TRAKCYJNE

222M
Dwuczłonowy spalinowy zespół trakcyjny 

odbiega standardem od starych SZT, 

które dominują na polskich torach. 

Ma wygodne, częściowo niskopodłogowe, 
funkcjonalne i w pełni klimatyzowane wnę-
trze przystosowane dla osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się. Nowoczesne, 
jednostanowiskowe kabiny sterownicze wy-
posażone w ergonomiczny pulpit sterowni-
czy z komfortowym fotelem i regulowanym 
podnóżkiem zebrały bardzo pochlebne opinie 
maszynistów. Kabiny posiadają niezależne 
drzwi zewnętrzne. Ich wnętrze jest klimaty-
zowane oraz wyposażone w wydajne ogrze-
wanie. Zespół trakcyjny spełnia obowiązują-
ce normy emisji spalin. Pomieści około 270 
pasażerów. Można nim podróżować z mak-
symalną prędkością 130 km/h. Pierwszy SZT 
nowej generacji (222M) wyprodukowany zo-
stał dla Kolei Mazowieckich.

5



SPALINOWE ZESPOŁY TRAKCYJNE – 222M

•  dwa nowoczesne zespoły 
napędowe o mocy 390 kW 
spełniające obowiązującą 
normę emisji spalin

•  automatyczna przekładnia 
hydromechaniczna z retarderem

•  drzwi pasażerskie 
odskokowo-przesuwne 
z napędem elektrycznym 
o prześwicie 1 300 mm

•  dwustrefowa klimatyzacja 
przestrzeni pasażerskiej 
i kabiny maszynisty

•  ogrzewanie nawiewne

•  komfortowe fotele pasażerskie

•  toaleta z obiegiem zamkniętym, 
zgodna z TSI PRM

Rozwiązania konstrukcyjne

•  strefa niskiej podłogi przystosowana 
dla pasażerów z ograniczeniami 
ruchowymi poruszających się na 
wózkach inwalidzkich oraz miejsca 
siedzące spełniające TSI PRM

•  specjalne rozwiązania dla osób 
niewidzących i niesłyszących, m.in. 
informacje zapisane alfabetem Braille’a

•  elektroniczny system 
sterowania i diagnostyki

•  nowoczesny System 
Informacji Pasażerskiej

•  monitoring – zewnętrzy i wewnętrzny

•  obsługa peronów o wysokościach 
300, 550, 760 mm zgodnie z TSI PRM

•  automatycznie wysuwany 
stopień wejściowy
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•  osobne drzwi do kabiny 
maszynisty po obu stronach pojazdu

•  ergonomiczny pulpit 
z nowoczesnym wyposażeniem

•  komfortowy fotel 
z regulowanym podnóżkiem

•  klimatyzację

•  wydajne ogrzewanie 
z nadmuchem na strefę nóg

•  zamykaną szafkę na rzeczy osobiste 
i dodatkowe wyposażenie socjalne

•  gniazda elektryczne 230V

•  płynnie regulowane 
oświetlenie LED pulpitu i kabiny 

•  rolety przeciwsłoneczne 
we wszystkich oknach 

Komfort pracy maszynisty 
osiągnięto poprzez

SPALINOWE ZESPOŁY TRAKCYJNE – 222M
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Spalinowy zespół trakcyjny gwarantuje naj-
wyższe normy bezpieczeństwa. Zaprojekto-
wany został zgodnie z obowiązującymi stan-
dardami

•  spełnia wszystkie 4 scenariusze 
zderzeniowe C1 zgodnie z EN 15227

•  kategoria wytrzymałościowa 
pojazdu – PII wg EN 12663

•  wyposażenie pojazdu wykonane jest 
z materiałów spełniających wymagania 
pożarowe normy PN-K 02511

•  pojazd wyposażony został 
w sygnalizację pożarową

•  miejsca dla osób na wózkach 
inwalidzkich zabezpieczone są pasami

Spalinowy zespół 
trakcyjny gwarantuje 
najwyższe normy 
bezpieczeństwa.

SPALINOWE ZESPOŁY TRAKCYJNE – 222M
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•  ekologicznych silników spalinowych 
spełniających obowiązujące normy 
emisji spalin 

•  aktywnego asystenta maszynisty 
pozwalającego na optymalizację 
zużycia paliwa 

•  przyjaznych dla środowiska 
technologii lakierowania 

•  użycia materiałów, które 
w 80% nadają się do 
powtórnego przetworzenia 

•  rozwiązań prowadzących 
do obniżenia poziomu hałasu

Pojazd jest przyjazny 
dla środowiska poprzez 
zastosowanie

SPALINOWE ZESPOŁY TRAKCYJNE – 222M
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SPALINOWE ZESPOŁY TRAKCYJNE – 222M

Dane techniczne 222M

Liczba członów 2

Maksymalna prędkość eksploatacyjna 130 km/h

Przyspieszenie rozruchu [0 – 40 km/h] 0,45 m/s²

Moc silników 2 × 390 kw

Szerokość drzwi 1 300 mm

Wysokość podłogi w strefie wyjścia 600 mm

Liczba drzwi na stronę pojazdu 2

Liczba miejsc ogółem 266

Liczba miejsc siedzących 126 (w tym 7 uchylnych)

Liczba miejsc stojących 140

Długość całkowita 43 000 mm

Wysokość pojazdu 3 910 mm

Szerokość pojazdu 2 840 mm

Szerokość toru 1 435 mm

Układ osi B’2’B’

Rozstaw czopów skrętu 16 300 mm

Skrajnia kinematyczna UIC 505-1 / PN-EN 15273-2

Masa własna pojazdu 82 t + 3%

Maksymalna masa brutto 106,7 t

Minimalny promień krzywizny
– w warunkach eksploatacyjnych
– w warunkach warsztatowych

150 m
80 m

Rodzaj sprzęgu czołowego automatyczny

Wysokość osi sprzęgu nad główką szyny 1 040 mm

Eksploatacyjny zakres temperatury -30 do +40°c

Miejsca dla osób niepełnosprawnych ruchowo tak

Trakcja ukrotniona tak
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SPALINOWY ZESPÓŁ TRAKCYJNY

vulcano
Vulcano to wąskotorowy spalinowy 

zespół trakcyjny wyprodukowany przez 

NEWAG S.A. dla Ferrovia Circumetnea 

do obsługi szlaków wokół wulkanu 

Etna na Sycylii.

Vulcano to nowoczesne, dwuczłonowe po-
jazdy wyposażone w zintegrowane zespoły 
napędowe „powerpack” z przekładnią elek-
tryczną zaprojektowane specjalnie dla tych 
pojazdów. Zaawansowane rozwiązania 
techniczne zastosowane w układach: na-
pędowym, biegowym oraz oparcia nadwozi 
pojazdu pozwoliły na wyciszenie przedziału 
pasażerskiego.

Konfiguracja wnętrza przedziału pasażer-
skiego umożliwia eksploatacje pojazdu za-
równo w ruchu miejskim jak i podmiejskim. 
Modyfikowalna konfiguracja siedzeń pozwa-
la na optymalizację pojemności transporto-
wej. Liczba miejsc siedzących wynosi 106 
w  tym 7 uchylnych i może być zmieniana 
w zależności od potrzeb przewoźnika.
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Pojazdy są w pełni klimatyzowane 

i przystosowane do przewozu 

osób o ograniczonej możliwości 

poruszania się.

Jeden człon wyposażony jest w toaletę 
z  obiegiem hermetycznym, przystosowa-
ną dla osób niepełnosprawnych (TSI PRM), 
a  w  strefie drzwi zewnętrznych znajdują 
się automatyczne podnośniki dla wózków. 
W  trosce o bezpieczeństwo podróżnych za-
instalowany został monitoring. Pojazd posia-
da wbudowany system zliczania pasażerów, 
system lokalizacji GPS oraz aktywny system 
wykrywania i gaszenia pożaru. Pojazdy wy-
posażone są również w nowoczesny system 
informacji pasażerskiej oraz system interkom 
do kontaktu głosowego pomiędzy pasażerem 
i maszynistą.

W pojazdach zastosowano kabiny sterowni-
cze z ergonomicznymi stanowiskami sterow-
niczymi oraz nowoczesnym wyposażeniem.

Spalinowe zespoły trakcyjne poruszają się 
z maksymalną prędkością 100 km/h i są przy-
stosowane do jazdy w trakcji wielokrotnej.

SPALINOWY ZESPÓŁ TRAKCYJNY VULCANO
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Rozwiązania 
konstrukcyjne

•  dwa nowoczesne zespoły napędowe 
z silnikami o mocy 390 kW spełniające 
obowiązującą normę emisji spalin 

•  drzwi pasażerskie odskokowo-przesuwne 
z napędem elektrycznym o prześwicie 
1 300 mm

•  dwustrefowa klimatyzacja 
przestrzeni pasażerskiej i kabiny 
maszynisty z funkcją grzania

•  komfortowe fotele pasażerskie

•  elektrycznie sterowane rolety 
przeciwsłoneczne w oknach pasażerskich

•  toaleta z obiegiem hermetycznym, 
zgodna z TSI PRM

•  elektroniczny system sterowania i diagnostyki

•  nowoczesny System Informacji Pasażerskiej

•  gniazda elektryczne 230V

•  monitoring – zewnętrzy i wewnętrzny

•  obsługa peronów o wysokości 250 mm 
zgodnie z normą EN 14752

SPALINOWY ZESPÓŁ TRAKCYJNY VULCANO
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SPALINOWY ZESPÓŁ TRAKCYJNY VULCANO 

•  ergonomiczny pulpit 
z nowoczesnym wyposażeniem 

•  komfortowy, regulowany fotel

•  indywidualną klimatyzację 
z rozprowadzeniem powietrza 
po kabinie

•  płynnie regulowane 
oświetlenie LED pulpitu i kabiny

•  rolety przeciwsłoneczne 
we wszystkich oknach

Komfort pracy maszynisty 
osiągnięto poprzez
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Zaprojektowany został zgodnie z obowiązu-
jącymi standardami.

•  kategoria wytrzymałościowa 
pojazdu – PIII wg EN 12663

•  kategoria zderzeniowa 
wg normy EN 15227+A1 C-III

•  wyposażenie pojazdu wykonane jest 
z materiałów spełniających wymagania 
pożarowe normy EN45545

•  pojazd wyposażony został w system 
aktywnego wykrywania oraz gaszenia 
pożaru

•  miejsce dla osób na wózkach 
inwalidzkich zabezpieczone są pasami

Spalinowy Zespół 
Trakcyjny gwarantuje 
najwyższe normy 
bezpieczeństwa. 

SPALINOWY ZESPÓŁ TRAKCYJNY VULCANO 
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SPALINOWY ZESPÓŁ TRAKCYJNY VULCANO 

•  ekologicznych silników 
spalinowych spełniających 
normy emisji spalin Stage IIIB 

•  przyjaznych dla środowiska 
technologii malowania 

•  użycia materiałów, które 
w 80% nadają się do 
powtórnego przetworzenia 

•  rozwiązań prowadzących 
do obniżenia poziomu hałasu

Pojazd jest przyjazny 
dla środowiska poprzez 
zastosowanie
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SPALINOWY ZESPÓŁ TRAKCYJNY VULCANO

Dane techniczne VULCANO

Liczba członów 2

Maksymalna prędkość eksploatacyjna 100 km/h

Moc silników 2 × 390 kw

Szerokość drzwi 1 300 mm

Liczba drzwi na stronę pojazdu 2

Liczba miejsc ogółem 172

Liczba miejsc siedzących 106 (w tym 7 uchylnych)

Liczba miejsc stojących 66

Długość całkowita 37 260 mm

Wysokość pojazdu 3 530 mm 

Szerokość pojazdu 2 526 mm

Szerokość toru 950 mm

Układ osi Bo’Bo’ + Bo’Bo’

Rozstaw czopów skrętu 11 600 mm

Skrajnia kinematyczna UNI 8197

Masa własna pojazdu 68,8 t + 2%

Maksymalna masa brutto 82,5 t + 2%

Minimalny promień krzywizny
– w warunkach eksploatacyjnych
– w warunkach warsztatowych

100 m
80 m

Rodzaj sprzęgu czołowego śrubowy

Wysokość osi sprzęgu nad główką szyny 550 mm

Eksploatacyjny zakres temperatury -5 do +40°c

Miejsca dla osób niepełnosprawnych ruchowo tak

Trakcja ukrotniona tak
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NEWAG S.A. istnieje od 1876 roku. To jedna z największych i najstarszych firm kolejowych 
w Polsce, wiodąca w produkcji, modernizacji i naprawie taboru kolejowego. Spółka posiada 
wieloletnie doświadczenie w produkcji nowoczesnego, szybkiego taboru pasażerskiego, lo-
komotyw spalinowych i elektrycznych, tramwajów oraz pojazdów metra.

Dbając o zadowolenie Klientów, NEWAG S.A. kładzie szczególny nacisk na jakość produ-
kowanych wyrobów i wykonywanych usług. Firma została wyróżniona tytułem „Ten, któ-
ry zmienia polski przemysł” za spektakularny sukces rynkowy w konkurencji z europejskimi 
potentatami branży kolejowej. W 2017 r. firma NEWAG S.A. została uhonorowana tytu-
łem „Promotora Polskiej Gospodarki” przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz 
Polska”, w uznaniu osiągnięć w budowaniu polskiej marki w kraju i za granicą.
NEWAG S.A. posiada certyfikat IRIS Rev.02.1 poświadczający wdrożenie 
międzynarodowego standardu kolejowego oraz PN-EN ISO 9001:2009 po-
twierdzający wdrożenie i stosowanie nowoczesnego systemu zarządzania 
jakością, PN-EN ISO 14001:2005 odnoszący się do zastosowanych wyma-
gań dotyczących systemu zarządzania środowiskowego i PN-EN ISO 50001:2012 potwierdza-
jący system zarządzania energią.

Adres: ul. Wyspiańskiego 3,

33-300 Nowy Sącz

Telefon: +48 18 449 63 60

Strona www: www.newag.pl

Dane rejestrowe: KRS0000066315

NIP PL 734 00 09 400

Kapitał zakładowy w całości wpłacony 11 250 000,25 zł

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,

Wydział XII Gospodarczy

Polskie przedsiębiorstwo produkcyjne Newag S.A.

O firmie Newag
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