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Koleje Mazowieckie otworzyły nową stację paliw dla szynobusów
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Na terenie Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Kolei Mazowieckich w Tłuszczu stanęła nowa stacja paliw dla szynobusów.

W parku Kolei Mazowieckich obecnie znajduje się 14 szynobusów, w tym 9 to nowe pojazdy serii SA. Te pojazdy doskonale sprawdzają

się na liniach o mniejszych potokach podróżnych. W procesie eksploatacyjnym spalinowych pojazdów kolejowych zachodzi konieczność

okresowego tankowania szynobusów olejem napędowym na terenie Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru w Tłuszczu (MNT).  Czynności

te  można wykonywać na specjalistycznym stanowisku, które musi spełniać m.in. wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony

środowiska na terenie Sekcji MNT i przyległego otoczenia. Stacja paliw do tankowania spalinowych pojazdów kolejowych na terenie

Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Tłuszcz została wykonana w systemie „projektuj i buduj”. Z końcem czerwca nastąpił odbiór

końcowy całego urządzenia.

“– Zbudowana stacja paliw pozwoli przede wszystkim na poprawę parametrów operacyjnych obsługi spalinowych

pojazdów kolejowych w prowadzonych przez Koleje Mazowieckie przewozach pasażerskich w tym rejonie. Stacja

została zamontowana w układzie torowym w miejscu, gdzie nie ma zamontowanej sieci trakcyjnej i bez ingerencji w

istniejący układ torowy. Umożliwia to bezkolizyjny i bezpieczny wjazd dla autocystern z paliwem w celu

zatankowania zbiornika – powiedział podczas obioru technicznego stacji Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor

eksploatacyjny KM.
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Pasażer

Konsultacje SSL zakończone. Do

CPK wpłynęło ponad 30 tys.

wniosków

11 marca 2020
 Michał Ciechowski

W ramach konsultacji Strategicznego

Studium Lokalizacyjnego (SSL)

Centralnego Portu Komunikacyjnego

wpłynęło online ponad 32,8 tys.

wniosków– informuje Raport Kolejowy

Konrad Majszyk, rzecznik prasowy

Centralnego Portu Komunikacyjnego. O

szczegółach przebiegu konsultacji

poinformują w piątek podczas konferencji

prasowej wiceminister Marcin Horała,

pełnomocnik rządu ds. CPK, i Piotr

Malepszak, członek zarządu CPK ds.

inwestycji kolejowych. Dokładna liczba

wniosków […]

Publikacje Firm  Wydarzenia

TransComfort na konferencji

INFRASZYN przedstawił

innowacyjny system SMCV

21 czerwca 2021
 Raport Kolejowy

W dniach 9-11 czerwca 2021 roku w

Zakopanem odbyła się XIII Szkoleniowa

Konferencja Naukowo- Techniczna

„Projektowanie, budowa i utrzymanie

infrastruktury w transporcie szynowym

INFRASZYN”. TransComfort, BU spółki

M&MR Trading Polska, był jednym z

Głównych Sponsorów wydarzenia. –

Podczas konferencji mieliśmy przyjemność

wygłosić prelekcję na temat

innowacyjnego systemu SMCV produkcji

Marini Impianti Industriali. Jest to

urządzenie […]

Global  Wydarzenia

Katastrofa kolejowa w Rosji.

Zderzyły się pociągi towarowe

[FILM]

28 lipca 2020
 Michał Ciechowski

Dwa pociągi towarowe zderzyły się w

Sankt Petersburgu. Informację o zdarzeniu

podał portal Nevskie Novosti. Wypadek

miał miejsce ok. godz. 14.39 (- 13.39 czasu

polskiego) niedaleko stacji kolejowej

Kupchinskaya. W wyniku zderzenia doszło

do wykolejenia dwóch lokomotyw

elektrycznych i co najmniej jednego

wagonu. Według rosyjskiej spółki

kolejowej, ranny został maszynista. Nie ma

zagrożenia dla środowiska. […]

Zamontowany system przystosowany jest do pracy całorocznej w całodobowym systemie pracy.

Wykonawcą urządzenia jest �rma Petrobox Aleksandra Krezymon.

Powiązane artykuły

 Nocny wypadek na torac…

Następne

Popularne Najnowsze

“Myślała, że maszynista ją przepuszcza”. Wypadek na

przejeździe kolejowym na linii Poznań – Wolsztyn

O włos od tragedii. Pociąg metra zatrzymał się na…

ogonie wieloryba

Niezwykłe odkrycie w ścianie Dworca Głównego w

Gdańsku!

Dwadzieścia lat minęło! Tak Polska Izba Kolei

świętowała swój jubileusz [ZDJĘCIA]

Ciężarówka wjechała w szynobus. Pojazd serii SA132

jest całkowicie zniszczony

Na bocznicy kolejowej Kraków Bieżanów spłonęły

wagony [ZDJĘCIA]

Malował graf�ti na pociągu Polregio. Zatrzymała go

Straż Ochrony Kolei

Autonomiczny tramwaj przejechał po krakowskich

torach

Rząd kolejny raz przedłuża ważność legitymacji

studenckich

Co dalej z ważnością studenckich legitymacji?

Reklama
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