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Kontynuując temat toa let  z  zamkniętym obiegiem sprawdzamy tabor Kolei Mazowieckich -przewoźnika 

samorządowego, jednego z największych, oprócz Przewozów Regionalnych. Jak się  okazuje tu sytuacja wygląda 

całkiem przyzwoicie. "Park taborowy Kolei Mazowieckich składa się  
z 272 pojazdów szynowych oraz 11 lokomotyw P160DC TRAXX. Pojazdów z zamkniętym obiegiem WC jest 116. Do 

końca 2013 roku toalety z obiegiem zamkniętym zostaną  zamontowane w kolejnych 31 ezt-ach EN57 podczas 

napraw piątego poziomu utrzymania wraz z modernizacją"-mówi nam Donata Nowakowska, rzecznik prasowy 
przewoźnika. "Podsumowując, na koniec 2013 roku, w toalety z obiegiem zamkniętym będzie wyposażona ponad 

połowa parku taborowego Kolei Mazowieckich"- dodaje. Przypomnijmy, że ostatnie modernizacje jednostek EN57 są 
bardzo zaawansowane. WC z zamkniętym obiegiem to już  standard w składach mazowieckiego przewoźnika, w 

ostatnich dniach na tory wyjechały pierwsze jednostki EN57 wyposażone w klimatyzację przedziału pasażerskiego. 

Szerzej na ten temat pisaliśmy tutaj. Standardowo WC z zamkniętym obiegiem mają nowe pociągi. Tu w barwach 

Kolei Mazowieckich trzeba wskazać produkty z PESY, Stadlera i Bombardiera.  
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wyślij

TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treś ć  zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji 
dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w portalu transinfo.pl. Pragnąc przestrzegać  obowiązującego prawa oraz zachować 
merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie 
lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. TransInfo.pl zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów 
pojawiających się na portalu opinii.

Zobacz inne artykuły na podobny temat

Koleje Mazowieckie

UTK wyłącza z eksploatacji EN57 Kolei Mazowieckich [19 Marca 2013, 11:08:27]

Koleje Mazowieckie: Pociągi opóźnione [19 Marca 2013, 11:05:29]
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Koleje Mazowieckie zmodernizują EW60 [11 Lutego 2013, 11:51:35]

Koleje Mazowieckie: Odlewnia Żeliwa Bydgoszcz dostarczy wstawki hamulcowe [7 Lutego 2013, 13:08:32]

Kolejny parking w systemie `Parkuj i jedź  ̀otwarty [7 Lutego 2013, 12:10:11]

Błonie: Otwierają Park&ride [6 Lutego 2013, 10:51:47]
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