


stát Polsko

město Poznan

trvání 2012 - 2013

skupina tramvajsignalling

zákazník PSI Poznan (final contractor: MPK

Poznan)

popis Na projektu stavby nového depa Franowo v

Poznani jsme byli zodpovědní za následující

dodávky materiálu a realizace:

Automatický systém řízení depa

software a vizualizace pro řízení a detekci

pohybu vozidel uvnitř depa

42 ks elektro-hydraulických přestavníků

39 ks mechanických přestavníků

95 jednotek kolejových obvodů

další materiál a zařízení: tramvajové

detekční smyčky, signalizační lampy pro

tramvaje a další

Franow
o D

epot



stát Polsko

město Lublin

trvání 2012

skupina trolejbus TV 

zákazník MPK Lublin

popis Dodávky trakčního materiálu pro trolejbusovou

trať včetně elektrických a mechanických

výhybek, výložníků a diodových děličů. Vybavení

vozidel VETRA systémem.

Rondo im
. Janusza Krupskiego



stát Polsko

město Gdaňsk

trvání 2011

skupina tramvaj TV  a signalling

zákazník ELDRO, INEX s.a., KROMISS-BIS Sp.

popis Dodávky trakčního materiálu pro rekonstrukci

stávající a pro stavbu nové tram trati včetně

dodávky a instalace elektrohydraulických a

mechanických přestavníků. 

Elektro-hydraulické a mechanické

přestavníky

výhybkový řídicí systém TSC (SIL 3)

Sklolaminátové výložníky

Úsekové děliče

Trakční odpojovače a motorové pohony

Sestavy pohyblivého kotvení

Izolátory

Další trakční a svorkový materiál

G
dansk TRA

M
 line



stát Polsko

město Varšava

trvání 1999 - 2011

skupina tramvaj TV  a signalling

zákazník KROMISS-BIS Sp. z o.o.

popis Firma Elektroline a.s. byla odpovědná za dodávky

materiálu pro tramvajové trakční vedení i

signalingové komponenty pro město Varšava.

Předmětem dodávek byly zejména následující

komponenty:

řídicí systémy TMPK a TSC 

signalizační směrové lampy

objímky a komponenty pro upevnění na

stožáry

komponenty pro nosné sítě

tramvajové děliče a izolátory

sklolaminátové výložníky

napínací mechanizmy a závaží

svorky pro trolejový drát

trakční odpojovače

závěsy trolejového drátu a další

TRA
M

 W
arsaw

 Projects



stát Polsko

město Bydgoszcz

trvání 2010

skupina tramvajsignalling

zákazník ZUE s.a

popis Dodávka a instalace signalizačních a řídicích

systémů:

přestavník TSH 106 LC (SIL3)

Bydgoszcz



stát Polsko

město Poznan

trvání 2010

skupina tramvajsignalling

zákazník MPK Poznan

popis Dodávka a instalace signalizačních a řídicích

systémů:

přestavník TSH 106 LC (SIL3)

řídicí systém TSC (SIL 3)

signalizační směrová lampa

Poznan



stát Polsko

město Łódź

trvání 2010

skupina tramvajsignalling

zákazník MPK Łódź

popis Dodávka a instalace signalizačních a řídicích

systémů. 

přestavník TSH 106 LC (SIL3)

výhybkový řídicí systém TSC (SIL3)

Łódź



stát Polsko

město Łódź

trvání 2007 - 2008

skupina tramvaj TV 

zákazník Kromiss.Bis (final contractor: MPK Łódź)

popis Projekt obousměrné tramvajové trati v délce 16

km. Pro tento projekt firma Elektroline dodala

materiál pro trakční vedení:

výložníky 55mm a armatury pro tyto

výložníky

trakční odpojovače

zařízení pro teplotní kompenzaci

trolejového drátu

trakční svorky a další trakční materiál

Tram
w

ay line Łódź



stát Polsko

město Gdyně

trvání 2007

skupina trolejbus TV 

zákazník PKT Gdynia

popis Dodávky materiálu pro trolejbusové depo:

disconnectors + motorové pohony pro tbus

depo

dálkové ovládání odpojovačů

signalizace beznapěťového stavu vč.

bezpečného zajištění pracovišť údržby pro

práci bez napětí

G
dynia D

epot



stát Polsko

město Krakow

trvání 1999 - 2003

skupina tramvaj TV 

zákazník

popis Dodávky materiálu pro tramvajové tratě

Krakow



stát Polsko

město Gdansk

trvání 2000 - 2001

skupina tramvaj TV 

zákazník

popis Dodávky materiálu pro tramvajové tratě

G
dansk


