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Prezentujemy Pañstwu tramwaj SWING w wersji na tor 1000mm produkcji PESA Bydgoszcz SA, który 
spe³nia rosn¹ce potrzeby pasa¿erów i przewoŸników. W ramach kontraktu podpisanego miêdzy nasz¹ firm¹ a 
Miejskim Zak³adem Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. miasto otrzyma piêæ 5 cz³onowych .

Design pojazdu ³¹czy w sobie nowoczesnoœæ z klasycznymi wzorcami, wpisuj¹c siê tym samym w unikalny 
charakter miasta. Tramwaj jest w 100% niskopod³ogowy, przyjazny dla osób starszych, niepe³nosprawnych i 
poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich. Wygodny wjazd do pojazdu, tak¿e wózkiem dzieciêcym umo¿liwia 
rozk³adana rampa. Komfort we wnêtrzu zapewniaj¹ uk³ady klimatyzacji, zarówno w kabinie motorniczego jak i w 
przedziale pasa¿erskim. Tramwaj, dziêki jednoprzestrzennej budowie ³¹czy przestronne wnêtrze z wygod¹ 
podró¿owania, daj¹c jednoczeœnie poczucie bezpieczeñstwa, nad czym dodatkowo czuwa system monitoringu. 
Ka¿dy pojazd wyposa¿ony jest w nowoczesne systemy informacji pasa¿erskiej oraz automat do sprzeda¿y biletów 
i system liczenia pasa¿erów.

Wózki posiadaj¹ klasyczne osie, bêd¹ce sprawdzonym rozwi¹zaniem, zapewniaj¹cym prostotê obs³ugi 
podczas codziennej eksploatacji. Komfort jazdy zapewnia zawieszenie, które posiada dwa stopnie 
usprê¿ynowania. 
Tramwaj posiada modu³ow¹ budowê zarówno w zakresie konstrukcji oraz wyposa¿enia. 

Zastosowane falowniki trakcyjne umo¿liwiaj¹ rekuperacjê energii podczas hamowania i jej zwrot do sieci 
w znacznym stopniu przyczyniaj¹c siê do obni¿enia kosztów utrzymania tramwaju. Pojazdy przystosowane s¹ od 
strony zabudowy i oprogramowania do zastosowania urz¹dzeñ gromadzenia energii w wagonie.
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Podstawowe dane techniczne tramwaju 

Liczba cz³onów 5

D³ugoœæ tramwaju ze zderzakami
Maksymalna szerokoœæ tramwaju

30 080 mm

650 mmMinimalna szerokoœæ przejœcia wewn¹trz wagonu

70 km/h

Zdolnoœæ pokonywania wzniesieñ 6 %

Moc znamionowa 4 x 105 kW

2350 mm

Maksymalna prêdkoœæ eksploatacyjna

Liczba drzwi dwustrumieniowych 4

Liczba drzwi jednostrumieniowych 2

2
Liczba miejsc stoj¹cych (przy 5 osobach na 1m ) 152

Liczba miejsc siedz¹cych stacjonarnych 49

201Zdolnoœæ przewozowa
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