SUOMEN
RAIT OTIESEU RA ny

20

l!s:r lr:.ook.i
'iiiu.:r€st2 ri.l.r.ln'i, i.:.. kerroi..r vr,. r.r': rq?r
..
!
'
ne.tlv:istä rrrio r.!o.ti3,,ar ir. ta.
lostineririn sr!n.itte;x ålkaå 1o.r1ti1.:rii rr,rae, t-i :rlxii:
197a aikaxi,,rol1oix iL.l::irrin l!;rinurr,iih: I I jt,rs ': \'
oCoteltavr.ir or"t.1. vhte,v.l.n Io..ii- .ta ;,.-:a.rij.Ia11i';rkseen esitt:m:\l lå orr l. eri tri. i,liyonui:..r.ihukla
s" . ,\'l
L.
' t-.
,fi : '."oo,
, oi'
isen !o.tirerktj.ar';rår osanå, t:iltaireD
111.nai_ -.oi
,,
surden kokoonäteen2 on
kårpunti - rmpji.isi..r-

-t
r '.

oosl

_;.-

F..å

:

aiit:e: o11Lt sirrrlil,ritariin
,Li.E:tiito
..)
..1.,r'.:r'
.o
r.

i

I

'

''

p-.
,.rJ

tsra:11,ri.,,_

- r!1.ti.r,r
..

.l -"..
,
'r !-rl

.i

_

I

..

n-), .i"a
LL " -..,
{ät!1än ldttioiie tiiytti 1!75-jj-j4
',r0 ,.. . -:".,.1.i1oi
5O v,otia 1j-!o.,...
^.- e::.ån,
eiilrLrå rata .åatiin vaLniiksi 192")-11-14, r.,t."nr'r.-"Lq .oocLd.n
vje...cr,ij.r.
-or,
jj tit!!rjta t.jt1. .,.ti- j.-:1 .Loliertiin
tanirer
a1k.i
192r-o1-21
y 1:rd!. :rijnai .ti1'åi
._..,.,.t
n-ltr1.,rn
j,
o
n1€!er.i i.r.irin nrlrar:.e:rtj r: "er.i.dtrlnei
toj stu;:- 1
)
!..J
i
aioiy.:t
'-(-..r
i.rir:a
_o .:;ilii:-ra.iL;i osxr.icn riauuiatori
."j.
.,
.d..
'-."
on..o
I
"- n_
kåtu), josta vijreksinainitl,uå",. pitkii
t.hiöj.r,.:.
,{
.nad!n ja I.abiankadrr riste:rkr4..1 sjl !!kkri., ii!.:
\ Fl:s'
o1
. -r.1,
,-'.
lalinja teki silnDtan myös Irlritå! liir.s;, liB5å
a"rettiin korlt€iii vn.ari Strreiatu-IJ.rrlrr,ie-;:..or :l,.icitta:ri, etti n!seo trlee
ijas;r1antie. l,iirernaLlire:.s öti å1u:r.a r.rr ;iTxrrj FI:r
rlo 1 l,l i,li--. 1 l2,l) t:ot{.e1nie.sr N:iyd?rnj/Ls.ksi,
ia r(-lixjan vanndrsta o1i .ialt.rhtevs r:.ltij.stl
iai fnte. nyö. sanortiin iterrannista rijr':bj.t.ri i;aa or s1löir vr:rD1-liarri rrri.ir iJ-s1.i.! nr..rr._
Iinijalla i.eskikeu.unj.ilte. Jarkan vlnlr {nlirrat
- : '-:''r:o
trilllnir,iran
sair..1an iykn, (oo o!d..natiiil
:
\'.
l

2cl

5;r, :1i viirei.ei nj!.lraitiovaunln 197t-j1_21 ..,ro..el.r.,1j:
; I
',
' ' ' . 1.:
: öönt i
. -.
' "Ö
,n.-. '.1_-,,
.t..
^,_
sjmaii.Jiji
r.iurxinir tLli ieljt !r):stä Dtv,.agilta.
i.r:,r1 ja istullet .rai fv:s.å :ils,rn vaintst;tta.
ir:l:r.tir lJ.r tiJi.rkiitä fsa.anoi1l.etr on
Nr i,
lru taas Jr.u ,F1i liT .n jatkarlt enLi.tä {ariä;
. .r.s4 Pr l
ovl_
l

v

\_

v

:-

Sf:rtn ersi vuoCen l.koortuniset ovat alustavastl:
I lr,rri.la
hl. 1?d:ri11anvr.tt.
i.:t.it? ,14
i 1r.a'1600 k.vrtkokous
'17atta't.a').1,
i1l.n..ieito
2t. ,t .lt
ilalillairrietlo
I70r)i.Lle.vj etto
1t,n9.,14
il.la.?6
I ?ooilla.vletl-o
21.i1 ,'16
1l0o-l600 stiX6llokoNs
1',"2,14
1lraDiltanl,jerto
llirl::: !.1.i.:ir
lnxlrur:in nx.ri.otoiirlston ila,:.ii .:r.. {.r!oie:(r3, ;i11a::a:.iliatu 12 I n.kr.,
?.ri riel1 enaea t2nnikn i ; t a
'_.1r'ra:.. 1t rr.airt.l
ill:.r1eii.r,
nrita :ii,:in irskin tuLl.e nlutok5ia, rlzr.,.r iIi.i.".t.1n n{...nnin iårlren!i onJclrr, ::r'n.it!'i:-.ra or.:fdritti1 fai!i ljltl:r va)l1at
l: ilFnir.-u1ol:r.iat l::ltok:ref, alkutaitaleclta kulen
.: iir trrd.r.a"i ultuxietkin.

!:'n.,t r./Ltry råke.:en.ar €..ian:i5tå 1,1et!on r.kiv
'
l-o
"-:!lal"- Sr],'
iru!x3Jan ja vaik\a Lcn)rNrnenai orkin "nokka',
t13riir on.j.tDu. iata-.:rjan
vaunut
li.trIiie.
ri:aJ? ! t:l.in ruderlai.ei telit altensa, ja niinä
turev.ri ol€raan lotakuintin nalli I'lAli.
A/". i.!t. n/| ltrrö5ro.kcl1a n:rianah.,rr.ri Li1on.trj 1.jTi.r..1t. 1r.tcc...r k'lrltäij ed.11... .1:is.er taf'aan lrO nr a,rle.rrailer.ta srtdr;".+:r -ilerii.hraa..a raaka-iiineen trlietuisiitr I ;.. i s.11:l va!..toi nti a-re-" i ta tehtaall e. i',"i1.a11 a l.'L.iteial::in nel,riit Jtrrriunioa, :lorr.. .r. i,:rri .!aii :.1iaf,:eli.1a ror:t.alaila:::1. i!rdo1.-1,r.r-.l.li: lrwel ri on ol.ir.,..ra, futTa sl+:l .i Iicf'r.i;
tir*.
r:[ ].iikii vcir.j- ovat ,l..,?r l.r1..i1iil.,rtre.jli.
.i.:selisra i.riruli- eli steer-tc .11-lyr1r.ri.'l :;.r.'dottonrn r;trrti.trerrajsia v.lil.eltä, air.tj
inlllntal åi tt. j tt€n.a o.å1ia. iai'nti ./ fol La srrli
. hyvi.r ,.!iki !1.rijr In Lerlr.ien.ii !uolesriii !1j le.
.itat1ulr,ri, i.ii:a jrlrt:rr't.aril J'rn.€reellå lrrl.ona..a Sr.ien !jiD.,i.rij,i:
i.lriinaDt.rja, 1Ir .n !:ii-'1,:i.vt l.p.trjaa r'.arvi.r.alikoi1rn" e.,sr ke?11i t:!h€ssa, ;onk, i:ili:.eir iotdaar .iaroa, ettå "i..r".i. e.inerki.. rulraar,...'r,
fir.. .i kå i.ftr.r.€1La .n arkiriir:r.. rrtt. onfella r.arv ..aakt.,tå,! näk.e vjeia: .yti.! vi ik.iiviiite,-r ai lra.ai.i n.
li.lslnai. llri.'io'ii.l5jJJ.t on rinsi:i ia k2t4cin rion
l:i .l.n nir;ai:LiirL,l,e.n trl.F. ;ii.ioil:r,i.:.a
aioiresiari ,L] ii -,jo.1l iilll:lti ja tr:r:ix ".ok''l''

nii.ttu r,;r!:iliikxnnrlle, 9i:,p n.'.:i.i:. r'{r:
t;ia.r raiiara tå.,iiårr;t. h i s t . r I I I I i :i i . t å tr,.{ri.ia (ei sils t.i..t1.jjjjtaj .nrri loti!irt
rrtrd€tialvin jo neiL,o .revci.ia suJmia. li;3:n nrlii.to !ai
j.t.
r,.yli
yrdi:,
1.rrai-l 1.3! i':in
r.l tå :/rd.n tri-rj.n'
.,:Lsrnillc. ii4arste_
nu!takjn arLr:it.iateri..ir:i
aniaa ar(i.';.....1iai
I n.lå .rrr.'....':r
!j1!dia seilk3å,ett.,. iå s;ia;:1ra fain..i.ttltoor
ta iåI, joi tr,i.raiin o lietaar edel1e'"n v.s iaer.
knaFs Gaj lahi.na nr' i.n|.lla xbrlta.!ure.k.r
ltu,"rn.n (2,4 kn) lilrust,.ik.ia r.skien raiii.v.urbne r{r5l noott.rIteIei,. tjrlsnnre ti.:r,r'i ahte,_
erieri:i n Ii er':.r, Phrl e..ä ! arpeLl.:a raira..tio:tii

t.j n.nituoti..aaaa treliolan€ttia ..aå Fi.ii

t.i-

21

onisianr:'lll r4l, åinoa t!rkrlåinen telip'r,.-. "- io,.- ^
jcrdul,.ai sr i rl il:iiir r'r;onarti alr,rt(cri.isia,
nikunn lotit u n.inb,isri Ji4is li:r_-v:i ien l: ji,)ir:oSRS:r

:i] 1'å
tod.,nni-!ijie.j rr'i1 jo talij. o,uuia t.i.['iaå
lr.l1a övat ro....oaLt1,iiclre'. iiiir. 1L1 !i.rlitin
oi rieI, iåiä Lr:irioritettaessa epä.e:Ir:.i]. i'arii :-'a
lruitänxi t/!itet:idnl
.lilliiir--r .) ti.i.rlarrrt
ij..t...rljr .ierisia r:ah.i.ta i., .ir:: :i
l.-,10-irrLr:tå li.tie:j - ajix.isti: or
.irs,r.jr,.i:
nål roll:sta et.rri F.iir riiti.tiF.ohtia,
iol:1,4
v.j.laar .ttarj niir. ii'rl:lL. lro!ioi, lFnnolliseirti
oik.',.r.nönr!r:.jiea l Lita L1.. 1li:l1ai..n lxttinns_
jcril...rlrilijr
arll:r:s1i eitr.i r..iji
i;{1..f,, iot.n ._.. ni!r .t.rn:inne nen.i1i.iii1j: "riilii;:1n
hairia
i:ra, :a:.in)jia D::ji.f.iaar,
"ina. ia
o1a
l,:rr"i]r:r..i ni.sin rjr,1c.{rin:.ls€en'i1ijrar,
J : i e :i . . i ., t -- € r i i a .
ilai:i.tiecnr.irt.aurs {!iturj.5a i5.iX.:)0 or o1irt 1i.ti_ir:.rti r-,.ilrn frliin riir..urri
PaiLl]n\1ii tiii on i. .u|o!tu.:sLiiten:edrirreliti.
efi i,r,,)I.rii.ii verioisia '"1o_
r,Li;. J.s ati..Li,rre
l.iyrri.. rieL:l ttsi!-sle!!atiira .Letiå låtkili, olinr.il.iä.s:r trrv.iir'
:j i. ili.1'årius
:lr,-.:!rr I l.i:ua.-a.ki!i.
j,i.rLf

:i.1.iirii. !e:rniiLln nus.rota yarl..r va.ataa4 jolletlii. hl(l:r vqnhori.l,;r rnitlcvax.nista, rilIä
lre Ll! .i .1. tiea..3a viel.:i

tliyili saia Yu.tl1 '/!-10_C6.
!sl.: r.ril.tr.111toi
ir 11.: n.a i-rr sli a.ia J!crreisse lstralr al oitti Iii-

') .

:.,

t,itij{-r.rrI

.t.It

:-

aArik0:lo i..ry.ile. ii!,nra lniriniaa lohj.Lån
l:iri'i::.ä'iil{einei:riol(s.:.a
ia sF uva:r1rr johtnu
I i.ioisi.- ja
r,ii.ia h!lu-iait-.i:1si. .r!rrrl!isrslri
rlrie. l3:ii:ra.1ö.;r:rla €ri tarniitti'v:.r-Nt;. 0s1o
on {J:L:Lä Jlrlcn ie:iiran v.rrax iionituolinen,

HKL:n ia yhleistariltiin kuuluvien yksityislen liikenteenharjoittaiien useilla pysäkeillä
on uusia sadekatoksia

..... aa It)!.
. . t...
r, n,,. 0 ..j...).,.....".tt,Nh
,a.a.;lt.
t.. .t
1 La 1 I r\t
t
.. . .. .tu|. ..1 tt.nn,
hnnd lunadn rthrsct,iin vlti t;at lthtilidäiin eh.loLu
tuhhoojan toiJner tutbnoliJ'in;i, Asi.

;i,.rrrene 0r:l .r haiirkin,rt
" fj'riistrt:r-.,:::ertL
.,jr-j;
etLi
li:),
llr.Inu.s.i..ql-ir..o 140:n lj.irksi
ii..ra'j rrolv.r'ilirin.ja ja
.r,:j.i r.i.v:r..r.art.,.s..! .,aia!l:Lisra krii l,iii:!r aiennin uI;:.r':rr1L. iu,:ioLr:nn ;j,:t1e .njnjtl,ajraL y{.ri1Jt.
i.. edcliar! i:i!.i.r irri.i:j:rxio 0v) lrarkiri s.na
1i.ri tr:1 i:ra'rarr ilv!inrssrr' io 227' j'ka liikkuu
'r' rii.:r luri.iti !i il:eit.erstl,

kirvia irial,:n ntri^,lL:rtte r. rrr
.itr)5ir r.r1"-lirr. l|IL
.:1j
lGil.i.:tr, ':1i.i..tir,r:
^yi..r.Ll:rl:st:;:l.o1r: lr.r l:!i::Ja f,iijl:i l:irr!.xaroon j:.i1.:n :.r.y:t 1r.jri r..rlr.,t.i:..n, iii!.r
.),r.( j. rarFe
i a-ttr i.tfrn:a,
r.:alie
rr.Iiv.t
-nn
ljrr.i1li
:rii11?
) , 1l + i; (,r..lijrlrr.i, :.}:ii n!.ileil'ni:
orat rr:1r_.- ilr+/i. -'i{r:n i.i,n.;t,
jj.ri rlr. :11€ r.:.\1li; r.el.t:ir;.e.tn"..r.i
-,arilit;ij. kj!raL!rtoa. r::.rt oaåt 5aan.r,.i r_f,"i:::..aå r lt!-r!a/r irr:er.'" iXikilr:,r sek:r I i:-l:kuvet
ia
.ii,rLl..r .:r1.rii strr.tiirsa,+, rlili.ir trrlloin .if; ee .r:,irs \e1 t.i.
la v.,lrota it de..:l maå:Larsrf, i seiirv.is!1ossa- iiilden 1i:Jäk.i ertiset ii{1:.
^ri...a
l,.t.lard noyal rige. a!nit, jotkå joutnivat 1rl:1,:n
I ltr,.. :li r- l:,. li!, (fir:.r.1. k'.:rLi.t,:1i!:,o11ie,
1rd1r. : r:i., ii ri-r..il.l:: i.,1.r:rii1ii.li::.rr1il1Nn,
r!i1:r11!,It.
" nrl i.ira .; rk:r iu.lrr:rN.:.,.t',
,r ,,_.

;) ;::::.,r-:i-.i

:.-t".1 .la!r,r::.i1f,i.iir.
b.i'il:
1. .r :. r':.r :r:r.r ja :l i i .E.1!r ,l:r:rl:.: ren - su.-

22

22
i...1:- .,rrs r 'q,l
t.\ , .., t...1) , :ait)
|:...:|l',j.:r
l|;j
ålrsr-r: a.r..a iI...i5 tri', ili,li,-:eli,", Ilu.i.
a: ,riri r rri. ti.l.:i,"i: ilalai:iLrtä
t..r:
jjrrrtctiu 2-.\'i:r:::ir lrl;.llr
r.ahaitnsn!..eiis1
,-!i.a "(.1 lr.r lr-i r r, n1 Lrr..:,:i..f, aln.r.r r-ii 42!r; r, ..i. ro r.ir,trt.ilu.
!!!.-r:

23

tL-

k,,!: r:
--

a

ål r. ,i,I

S_ .

lir.jr

ir..j j.r'

oael;'-rar-2

. r r I i - ! .r I l i :r 'l t 6 I
J:i, r 1r r,.tl - r'jltl
r

r, -. i.1: !f..
!rj,Lo

-n..,

Ur.r.,

il

i.t.,r.;:ji

:.::t.is,.:iirl

f rnrLri.rtt,.

tri ri,l l-1. L:iirin-i.
'ir:rlr;r !..,,1:tr
:,i: . rr,. L i j f . ii : F j ;i r r . ! j !j r , vL l,rinF.

.''

. I :i- L - | - . :i ?lal
i'-..1,,1rtn
_ .1) i,l
I06rl
r?|,'.i:r:..r!.:ri r.:,
a1rr.t:i
:.:,- r.:-i:1::r
afil..t:ilrei
.lr:ti:
j....r:
ir.r i! r ra ,lr. i'Ll^inr'.
-1rr.:.r r.+r
j !,+rr1) 2-.1'rsir,,ir l.rl'"'l:i..1r.:rn;i!...j':.ii
n!I .i:: i:.rir.j;:.r'.11r 'r! lr:i:r-irjrn, ,,1 :r:...:i..t
aL,xii.:..t.i t t).-,1)1., .-.je11,irr5-1r:. fo!:',.ttr
tr|ut
lir,aj:t€tut
:ati:: .,tes1: .r.:ji:
-vr!irji..i.
1ro..rerlrittivj:l
lrti
nlis
tr!,rrit.yar
e.i,
istusl!.rinri:.ja."ir'..ct 1:lrr L11i)l_1244 -.a.ill ei
sr11ii rijsr:;ir.it ox lÖ
!:le ellt :.1 .rli:r,r.,
":rdi itr for. iti.

frr..

r:

r:

.

I

lil..'..1i!i

)l I rrl

r11ri).r:r"r lr:rri1.f ,,i'i :,ri,l, .. I -r r{r ol i r..i i I :r:',i
irrtrx:l : r!r n ..i.,., - L r :r:..:..1'".-"1 ::i, i a 7'.1N',.
jji:!'r-r

-i..rr asrall:, ..'.il;LL1i...l
.1.rc r!tirn i€:r .rrrl,-r,j:l .,vi.j

rtr,ri

rer,rilrr'ti
t.i: r:i .!.tini.'.

i.

.i.i.inhrr-air-"!
a'' riii.!.ri.ni.iir
'i: _ l1r: r.illi
.,
rj.,i.o.i".,,
.i1:r'ri"...
ieritain
'rl:rr,r.
:1, -.
tL:ri511_ i1 . iil.rrr..nrc ta eiuF.iti..r i,r1:i.rix-,
tr i.
i,iit!.r.
1,.ltarl !'irJsi,.,tl
]{iliii,.enie!r!D!n,
I.r'.._
v 1!2rl L!tter-.xarin rLrl.rje.',en r,.i,injta.
lJ.trorlr:t1
taial olrivat fraisval'.in
i!l:.nt:xå
sri.rå1ål ssi 1r io1ai. i å.

23

Ismo Lep!änen:
PCC.RAITIOVAUX-UISlÄ

- trinja-auton kehiws alkoi vo irmakkaana niln yhdysvalloissa kuln
mtuallakjn maallmassa I maeilnansodan jzi.lkeen. Bussista lruli vakava
,kilpailija ralt ioa-au-nulle , josta syystä USÄ In raltio tleyhtiö id.en
Johtajien yl tejselin per.usti eri Lyisen konj Lean (E1ec Lrlc--Raile/ay_
) plrfmaa ratkonaan. Konitean tjr"ön
-tuloksena päätettiin hänkkia uusi iaurruwy ppi, lohon nahtuisi enän_
nän natkustajia ja jonka a j o -oninaisuude t ofisivat paljon paremmat:
nopea, mutta tasainen ki-ihd{qp ja jarrutus, korkea ajo- ja l0atkt_
nopeus, tasainen ja äänetön hrlku.
e.e s idents-Conference-Conmittee

Suunnitteluqrön aikana suoritetut kokeet naksoivat g 750 OOO ja itse
suunnitteluun uhrattiln ainakin kaksi kerbaa t-oo rahardädrä. Vaunu ia
valnistettiin kuiterrkin niin runsaastl, että suunnittelukus tannuksö t
saatiin monin verroin takaisin: trroteen 1937 &err]1essä oli 70O vaunua
käytössa, vuonna 1944 jo 5000 yksikköä. Senkin jätkeen rakennettlin

useita suuria launusarj o ja,

Ämerikkalainen Poc-vaunu on neliakselinen telivauru.
Jokaista
akselia keyttää pitkittäin asennettu xatanoottori kaxdaaniakselln Ja
Säbl!öisesti kauko-ohjattu noni_
W po idive to }ryöTästön välityksellä.
nastainen a j olvtkin huof ehtii tr)ortaattomas ta no peuden säädös tä.
Jarrulaitteet ovat: 1. nekaaninen runlln-r jarru, asennettu moottorin
ankkuriakselllle . Jarm eaadaan to imimaan useilla eri tavoiffa. esin
jousipaine jarmssa käytetåän jousia jarmtustehon åikaansaantiin ja
solenoidejår irroitukseen. 2. sah]<öjarru. T:jeän pettAessä tai tehon
vähetessä nopeuden qyötä toiniii n-rmlu j arru automaattise sti. .1. n1agneettinen kisko j arru.
Is tua€. kuljetteja ohjaa ajon ja jarrutuksen polkirien aa.ul]a. AjopolJin on äairimn1äisenä oikea|lla, sen vieressri x{rö6 oikeal}a jalaila
hoidettav-.r j3rrupoljin ja sitten r-.rsenmalla ',kuolfe elmie henpol j in" .
Jos kuljettaja l.rkkaa jostakin syyst:i painamasta viinenainittuÄ, on
seurauksena automaattinen hätäjarrutus rulo]xr- ja kisko jarruilla.
Apulq/tkinet orr-at käs ik;jyttö is iä. Kytkimet on järjestetW kojelautaan
kiinni betvn tartuntatanAon suuntilis iksi,
V.lunuja suunnitel tae s sil otettiin huolioon nm seuraal'at näkökohdat:
1.
P:iji3siiissa yksittäisajo; lDultippellajolaitteet puutfavat.
2. Vain Jksi i:josuutrta, e1i vaunuis.o. on vain yksi ohja"ale js arrl

.rinoastaan toiselfa zuof ella.
Kuljett.ijaråhast'rls; våunuu! nous [iir.,"4 etuoYista ja slitä p,oigtutaan keskelte - matkustajat kulkevat edesliä takaosaan.
Ovet ovet td.iito-orria. Oviltunlut toj,uivat aluksi pairreilnalla nutta
paineilnasitteruLilr sälrköllä. UusiFrcir- vau$rissa ei olc laj,nkaan
I'all-electric
josta
laitteita,
syystä niitä kutsutaan nijrellä
car',,
eli "täyssäbkövaunu".
Istuiloet oarr"t ajosuuntaar piiin kuten busselssakin. Korin leveys on
yleensä 100rr eli 2540 fln. T.1nit jo saflii ke sk ikäy täv:iratkaisun ja
koska \,-.runu on 1€rsln pitk4, sopii siihen runsaasti lstunapaikkoja.
Use at yhtiöt o r,'at rakennuttanee t'rylile r,€ itäkin,, l€.unu ja.
Vaunun sisätilojen 1ä.L'nitys jå ilnastointi hoidetaan ratamoottorien
ja ajov.istusten j aähdy ty slaitte lden avul1a. Tarkoitusta varien oD
fattian alle asennettu säbkökäyttöinen ilnas to intilaitte is to .
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kehitettJ. yhä suurenpia raitiotievaunuja, Kliytettävissä olfeet rahamäZixät o.!'at kuitenkin o1l_eet vaxsin rajoitetut.
Sen l'uoks i o1i mgnista hienouksista fuovuttava.
N:turä puutteet o1i kuitenkin malrdolfista polstaa käyttiimäUä byväksi
anerikkalalsten pioneerityötä ja. kokeeuksla. Belgiafainen fir:ma
ACEC - Ateliers de Constructions Xlectriques de Charlerol - hankki
Poo-vaufru;en I0ittei- koko tr\llooparl- katta-vat 1isänssit. lliekaarise t
o6at valmistaa le Brugeoise et Nicaise & Delcuve Bdgge6tä.
Seuraavia amexikkalaiso s ia käytetäan muuttamattol0ina : szitrkölaitteet,
ohjaamo taitteineen, telit (vain l4J5 nn raidele!'eys). Koria sitä
vastgin on muutettu huomattavasti, €i11ä useir&at eurooppalaiset
raitio tielaitokse t voia.at käyttää vein 22OA nm feveitä r.aunula,
Koska Auroopassa käyte tåiii.n ylelsesti rahastajla, täytyi sisustu€kin
nuuttaa perugteell ise s tl, jolloin istumapaikkojen fukn taas väheni,
ovi jit?jestys, rahastajan altio ja istuinten gljoittelu suunnlteltiin
lähtien siitä, että natkustajavirta hrlkee takaa eteen.
Xurooppalaiset liikennelaitokeet ovat tilanneet huonattava.t rLäärät
Poc-\.aunuja. Befgiaan on toistaiseksi toi,mitett'o eniten tätä kåtustoa, Yientitilauksia on tulfut Hollannigta ja Jugoslåviaeta.
Muj-den saksalaisten lj"iketulelaitosten tapaan oJrös Hanburge r Hochbahn
AG (HI'I1.) ryhtyi kehittli.raäån uutta vau-nul,lry pp iä. HHA bila;ikln suuren
näärän tätä kehittAnäänsä vaurua mutta katsoi qyös tärkeäksi verrata
omaa nallj-aa"n anerikkalais-belgialalseen Poc-\'aunuun. HHA tilagi
terkoitusta varten yhden vaunun, Joka rakennettiin yhdessä Brysselin
I iikennelaitokgen tilao.ean 50 vaunun sarjan kaneBa. Koe I'aunu velIoietui vuoden 1951 lopuUa ja ainoa ero belgialaiseen l,/aunum oli
värityksessä ja L:J'lttien klel iasus sa.
lqrös Xuroopassa on viime \.uosina

Vauiun ulkomuoto ja sisustusjärjestely näkyv:it kua.a.sta, uotoilu
poikkeaa a€.rs in suuresti amerikkalaise s ta prototyypistä. Vaunukorin
kapeus, jota kiilamaiset päädyt korostavat, ja lkkunolden eurooppa-

laisuus ovat s ilni inpi s t äv-jnse t erot,
Oyijärjestys on pääpiirteiesään sana kuin sanaan alkaan kehitewissa
eaksalaisissa1€,unulgsa. Yau-4uun nousevat natkusta jat kootaan takasi1la11e ja poistuvat natkustajat käyttävät keskl- ja etuovia. Ovet
avataan ja suljetaan eriko is?akente isilla hidaskäyntis 111ä sähtönoottorellla. Voi:0xansiirto on nekaaninen. ovimoottoreihin gyötetään
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jattcuvasti heikko virtar joten ovi Wsyy varraasti xdolennissa ääriilnan erillistä lukltuslaite tta. Ovien reunoissa o1evi11a
julrs
kunisuo
i11a ]b'ritään eetänä:in ol,/-ien ennenaikaisesta sulkeutumlloukkaantumise t, KeskioYet' joita henkildkul,ran on
aiheutuvat
sesta
vaikea valvoar on lisäksi varustettu erikolsella turvalaitteella.
Kul0i8uo julrs issa on \.l-aiieri, ioka kirisWy tölariiteesåän esteeseen ia
nuuttaa ovj,moottorin tr{. öri mj- s suunnan tarpeekei kirisqrttyä:in. Ovet
liikkuvat edestakaisin, kunne s ne vo il'at esteettä sulkeutua. Jos
sulkeutuneiden ovlen väliin kuj-tenLin iää iotakln, esirlerkiksi ki'isi'
eoi ohjaarrossa a'aro itus sumneri . ovia voidaan ohiata painonlpein sekä kuljettajan että rahastaian paikoilta, ionka 1isäksi natkustaiat
voifat hätät j,lante issa al'ata ne vedetwään ensin hätäkatkais i jas ta.
vauletuinjärjestys on nornaalista poikkeava' sillä hanpurilaisissa
lea€ään
22oa
mm
nuissa" iÄtuihet on järjestetty osastoihin' 'ldi/]'
rraunuun on onnistuttu sijoittanaan l2 istuinta, jos kohta natkustugaukavlruden kuetannuksella ' sj-llä ne or,at turhan 1:ihe] lri tolsia'in.
Tarturtatanho ja, jotka ovat päälfys tijnättöndt r on rullsaasti. Vauilun
kori on a€.lnistettu teräksestä ia koottu hitsaanalla'
Matkustajatilat on valaistu rinnan lqrtketyi-flä korkeaj ännite-lois te putkilla: Jokaisen lantrn]n kanssa s!r.r j aan on lqytketty ohninen tagoitueyastus. Elektrodien kul1,loieen våil"ttiiniseksi on l]^irla.n napaisuus
tasavirtakeytösse vaihdetta1,a silloin t:'llbin. Tästä huolehtii ovieritmoottoriin t'Tttetty valhtoKytkin. Valoteho on saksalaisittain
j-'nåkkuuci
e ks i
nitattiin
vo
alareunan
tasoesa
täin voinakas. Ikkunoiden
akkuiä4nitLJ-tkeytyvat
Ajojännitteen katketeesa
3OO - 350 Luxia.
+ee11ä toirnil'at hätävalot autonaa'1rt lse 6 ti pää1le.
Matkustanon, rataBoottorien ja aiovast[sten ilmastointiin kqytetään
sanoia. puhalti,!!ia. Lattian alla sijaitseva. ajo jajimitteeflä toini\a
latainoottorlen
tuufåtin imee j-1nan matkustarLosta ia puhaltaa sen
kattotllutilalle
virtaa
jo
r.astusko
on.
R.rltista
ilnaa
telo
a
kautta
letiinien kautta.
Sivuikkunojden yläosat avautuvat B0 nE kan'0en a1ul1a'. Jiiihdy q!'silna
puhalletaan lä-:orpirrlinä r,'uodenaikåna u-los, mutta iohdetaan ]rylnillä
aseruloissa

llnoiUa kanavia pitkin lattian tasoss3 takaisin natkustamoon'
ov-at niftei sanan-laiset kuill
Sähkölaitteet' voi-mansiirto ja ohiaa4o
käyttää pieni ännitenoo ta.nerikkalaise ssa P0o-vaujr1ussa. L;o4'ttintä
(iihdywstå
ia iarrutusta ohiataan
torl matoruuvj-n väliwksellä.
sya€nnuuttaroatfa ajoklrtkinei käyttönoottorin kierro snopeutta ' Mitä
Kuliettaian
moottori'
nopeanmin
poljin
sitä
trI/örii
nä1le
iainetaan,
r,'apaut;ae;sa åjopolt<turen siirtyy vaunu automaattisesti iarrutlrkseen'
joLa ej" juuri äitolrt" ajonopeuteen. Aionopeuden laskiessa' hitaersti'
saal'r.rtettu iarrutusteho
åiirrvtaån yhä pienerulille nastoille' joten
palEruttaa
nollaan, aaikka
ej,
tarvitse
Aiobrtkintä
aj-äa
oiträa.
on
Jos jarmpolpäättäj-;ikin
uudelleen'
vaunua
kiihdyttää
trf iuit";"
j itt" p.itrå t".tt läriasentoonsa' brtkeytyvät akkuragnetoidut kiskoiarirt auion'laL!isesri PtiäLlF '
und Tc chnik- iulkaisun
Y1]äo1eva on suonemettu saksalaisen Verkehr
jonka
laati yli-insinliöri
kirioituksesta,
2,/1952
olLeesta
ou."io"u.
PcC-l'aunu, on
amerikkalainen
Aihe
sinänsä'
!1'.L{ttich Häropurista.

Reslinan lulriioita
.tiin fåaia, eitLi siitä voisi tehd:i klriankin'1ählnnä
eurooppalaisen
paperla
tuhlattiin
."ä1t"" ;friattria se' ebtä
ol'eFstz'
url
sr.1Lavifl
Lsi
'Iåhrä
iohTui
älIrlu-r"pi" esirteiyyn.
!
\rPr''ioLc'
Furooppal.ris
on
eLLä
-jrLku'"€rti
ui* i""täåi" - oyös sjlr-.J.
rnelko 1ähelläkin' kuten
aåfriiäfW ja se; er.i louunnoksia on kävtdssä
kuinha monl rn''Ltitust'r'a
ioiiåooiä"å ja Bel-giassa' iotavasto-in - niin,
raitioa'a'unuia ?
itä
fånaaaan tai-Meks i[o on katåor0aan ikåänwne

Ercl

