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Lo ko mo ty wy mar ki So ftro nic mo gą
trans por to wać dwa ra zy wię cej ła -
dun ku, niż zwy kła lo ko mo ty wa. Jeż -

dżą ce na ob sza rach Krę gu Po lar ne go lo ko -
mo ty wy po sia da ją elek trycz ny sys tem od -
zy ski wa nia ener gii pod czas ha mo wa nia.
To je dy ne te go ty pu roz wią za nie za sto so -
wa ne w pro duk tach z Eu ro py Wschod niej. 

Fir ma Lapp po sia da w swo jej ofer cie sze -
ro ką ga mę wy ro bów dla wszyst kich sys te -
mów elek trycz nych i elek tro nicz nych w po -
jaz dach ko le jo wych. Są one zgod ne z naj -
wyż szy mi stan dar da mi, któ re okre śla ją
nor my eu ro pej skie. Ofer ta Lapp za wie ra
prze wo dy ste row ni cze Ölflex Tra in, prze -
wo dy do sys te mów ma gi stra li da nych Uni -
tro nic Tra in, ta kich jak MVB i WTB, Ether -
li ne Tra in do oka blo wa nia Ether net aż do
Cat. 7, dław ni ce ka blo we Skin top, wę że
ochron ne Si lvyn, złą cza prze my sło we Epic
oraz sys te my zna ko wa nia ka bli Fle xi mark.

Lo ko mo ty wy So ftro nic
Fir ma So ftro nic wy ko rzy stu je pro duk ty

Lapp do pro duk cji po tęż nych lo ko mo tyw.
Ich za da niem jest cią gnię cie wa go nów za ła -
do wa nych ru dą że la za, któ ra jest wy do by -
wa na na te re nie Szwe cji, w ob sza rach krę gu
po lar ne go. Uwa ża ne są one za naj bar dziej
za awan so wa ne tech no lo gicz nie lo ko mo ty -
wy pro du ko wa ne na wscho dzie Eu ro py. Po -
sia da ją świa dec twa ho mo lo ga cji za rów no
ru muń skie go, jak i wę gier skie go urzę du ko -
le jo we go. Ich ja kość nie od bie ga od tych
pro du ko wa nych na za cho dzie Eu ro py. 

Lo ko mo ty wy wy po sa żo ne są w no wo -
cze sne roz wią za nia: no wą me ta lo wą kon -
struk cję (szkie let), asyn chro nicz ne sil ni ki

Lokomotywy Softronic 
zasilane produktami 
firmy Lapp

Elek trycz ne lo ko mo ty wy Trans mon ta na ru muń skiej fir my So ftro nic pra cu ją ce na te re nach Szwe -
cji mo gą prze wo zić do 3 000 ton ła dun ku, co ozna cza, że na le żą do jed nych z naj moc niej szych
na świe cie. Do ich pro duk cji fir ma Lapp do star cza oko ło 150 ro dza jów ar ty ku łów. Pro duk ty te
po zwa la ją speł niać wszyst kie tech nicz ne wy ma ga nia, ja kie nie sie ze so bą pra ca w tak trud nych
wa run kach.

Ewa Łopusiewicz

Rys. 1. Lo ko mo ty wy prze wo żą ce ru dy że la za w ob sza rze Krę gu Po lar ne go

Rys. 2. Ölflex Tra in 331 to pod sta wo we prze wo dy jed no ży ło we do oka blo wa nia roz dziel nic. Na ilu -
stra cji już z za mon to wa ny mi oznacz ni ka mi Fle xi mark
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trak cyj ne, re ku pe ra cyj ne ha mul ce, prze -
twor ni ce trak cji IGBT, za awan so wa ne ste -
ru ją ce urzą dze nia elek tro nicz ne, re flek to-
ry LED itp.

– Z punk tu wi dze nia kon cep cji i sche ma -
tów elek tro nicz nych moż na stwier dzić, że
lo ko mo ty wa Trans mon ta na na le ży do naj -
bar dziej za awan so wa nych pro jek tów. Wy -
po sa żo na jest w ha mu lec re ku pe ra cyj ny,
więc w mo men cie ha mo wa nia ener gia jest
wy sy ła na z po wro tem do sie ci – po wie dział

w wy wia dzie dla Eco no mi ca. net kie row-
nik pro jek tu, Ca ta lin Io sub.

Wy ma ga nia do ty czą ce 
roz wią zań oka blo wa nia
Nie zwy kle su ro we wa run ki, w ja kich lo -

ko mo ty wy mu szą pra co wać, wy mu si ły wy -
bór pro du cen ta ka bli, któ ry mo że do star -
czyć spój ny sys tem pro duk tów o bar dzo
do brych pa ra me trach. Do bu do wy szaf
elek trycz nych wy ko rzy sta no prze wo dy

Ölflex Tra in 331. W miej scu wy stę po wa-
nia wy so kich tem pe ra tur za sto so wa no
prze wo dy si li ko no we Ölflex He at 180 SiF.

Ze wzglę du na du żą ela stycz ność, do czę -
ści sys te mów czuj ni ków wy ko rzy sta no
prze wód Uni tro nic FD CP Plus. Sta łe wi -
bra cje urzą dzeń w lo ko mo ty wie wy mu sza -
ją za sto so wa nie wy so ce ela stycz nych prze -
wo dów, jak do pro wad nic łań cu cho wych. 

Po li ure ta no wy płaszcz ze wnętrz ny, wraz
z mie dzia nym ekra nem jest wy so ce od por -
ny na bar dzo trud ne wa run ki kli ma tycz ne,
któ re utrzy mu ją się na ob sza rze Krę gu Po -
lar ne go. Jest on rów nież od por ny na in ten -
syw ne za kłó ce nia elek tro ma gne tycz ne, tak
cha rak te ry stycz ne dla elek tro ni ki mo cy.
Do wy ko na nia po łą czeń elek trycz nych wy -
ko rzy sta no złą cza prze my sło we Epic.

Nie któ re ka ble zo sta ły za bez pie czo ne
za po mo cą po lia mi do wych wę ży ochron -
nych Si lvyn Rill PA6 wraz z sys te mo wy mi
mo co wa nia mi.

Wszyst kie pro duk ty z gru py Tra in są
zgod ne z eu ro pej ski mi stan dar da mi dla in -
sta la cji ste ro wa nia, za si la nia i sy gna li za cji
w lo ko mo ty wach i wa go nach oso bo wych.
Zgod nie z kla sy fi ka cją HLL, pro duk ty
Lapp na le żą do trzech klas HL1, HL2 oraz
HL3 i speł nia ją, a na wet prze kra cza ją wy -
ma ga nia nor my EN 45545-2.

Pro jekt ten był dla fir my Lapp bar dzo
du żym wy zna niem i jed no cze śnie do wo -
dem, że jej wy so kiej ja ko ści pro duk ty dla
bran ży ko lej nic twa spraw dza ją się w naj -
trud niej szych wa run kach. 

Ewa Ło pu sie wicz 
Au tor ka jest pra cow ni kiem 

fir my Lapp Ka bel
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Rys. 3. Prze wód Ölflex Tra in 331

Rys. 4. Prze wód si li ko no wy Ölflex He at 180 SiF

Rys. 5. Nie ty po we za sto so wa nie złą czy Epic we wnątrz obu do wy


