NIEUWE METRO’S VOOR

GVB AMSTERDAM
GVB, het openbaar vervoerbedrijf
van Amsterdam, heeft een order
geplaatst voor de levering van 30
nieuwe metro’s, met een optie tot
30 stuks extra.

INTERIEUR, ACHTERZIJDE BESTUURDERSCABINE MET GESLOTEN DEUR, GEZIEN VANUIT DE PASSAGIERSRUIMTE
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Technische gegevens
• Metrotype :
• Compositie :

CAF Inneo
3 rijtuigen (Mc – T – Mc)

• Lengte :

59,6 m

• Breedte :

3005 mm

• Deuren :

4 per rijtuig/zijde

• Vloerhoogte :
• Voeding :

1100 mm
750 Vdc via derde rail of
hulppantograaf

• Maximum snelheid :

80 km/h

• Maximale versnelling :  

1,2 m/s2

•  Maximale vertraging :

Nieuwe ‘M7’ metro’s voor Amsterdam

1,3 m/s2
(bedrijfsrem)

•  Passagierscapaciteit : 480 passagiers (op
basis van ca. 60 meter) waarvan tenminste :
            •  Zitplaatsen :
78
            •  Staanplaatsen bij 4 p/m2 :
402

GVB, het openbaar vervoerbedrijf van Amsterdam, heeft een order
geplaatst voor de levering van 30 nieuwe metro’s, met een optie tot 30
stuks extra. De nieuwe metro’s zijn circa 60 meter lang.Hierdoor kan
GVB het nieuwe metromaterieel flexibeler inzetten. Afhankelijk van het
reizigersaanbod kan met enkele of met gekoppelde voertuigen gereden
worden Zo wordt ook bespaard op energieverbruik en onderhoudskosten.

•  Multifunctionele ruimtes :
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De nieuwe metro’s zijn van het type CAF Inneo. Ze krijgen bij GVB de
typeaanduiding ‘M7’. Qua ontwerp lijken de nieuwelingen van de M7-serie
op hun voorgangers. Dit draagt bij aan de herkenbaarheid en uniformiteit van de vloot. De M7 krijgt een aantrekkelijke vormgeving in lijn met
de Amsterdamse stijl waarin ook de andere metro’s van GVB rijden. De
basiskleur is zilvergrijs met goed herkenbare rode deuren. De raampartijen hebben een donkere band. Verfijnde chroomkleurige accenten aan
de voorkant verhogen de uitstraling van comfort en geven de metro een
chique aanzien.

• LED verlichting en spots boven de stoelen

Overige apparatuur / Diversen
• Automatische halteafroep en intercom
• Reizigersinformatie via displays
• Automatische klimaatbeheersing inclusief
vloerverwarming
• CCTV
• Integratie van onboard CBTC
• Grade of Automation 2 (GoA 2)
• Voorbereid op GoA 4

www.caf.net
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Binnen vindt de reiziger een vertrouwde opstelling met stoelen die voor
het merendeel in de langsrichting zijn geplaatst. Samen met de brede
overgangen tussen de rijtuigen ontstaat een gevoel van ruimte. Dit verhoogt de sociale veiligheid. Ook de heldere LED-verlichting draagt bij aan
het gevoel van sociale veiligheid, net als de spots boven de stoelen. De
raampartijen worden zo groot en hoog mogelijk uitgevoerd. Zo komt er
veel daglicht binnen en kunnen reizigers ook staand goed naar buiten
kijken. Heldere en goed geplaatste displays geven actuele reisinformatie weer. Een klimaatsysteem, inclusief vloerverwarming, zorgt
tijdens de
INTERIEUR,
DYNAMISCHE ROUTEKAART
zomer en winter voor een aangename temperatuur en luchtvochtigheid.

Interieurontwerp

De metro heeft twee multifunctionele ruimtes die gereserveerd zijn voor
reizigers met een beperkte mobiliteit. Deze ruimtes bevinden zich tussen
twee toegangsdeuren. Ze zijn daardoor goed bereikbaar. Aan de buitenzijde van de deuren staan pictogrammen voor een vlotte herkenbaarheid.
De multifunctionele ruimtes krijgen een noodknop en intercom.
De metrobestuurder werkt in een comfortabele cabine. Deze is afgesloten
van het reizigersgedeelte. De nieuwe metro is overigens voorbereid om
in de toekomst geheel automatisch te kunnen rijden. In dat geval is de
cabine niet meer nodig. De cabine en bedieningsapparatuur zouden dan
verwijderd kunnen worden. De vrijgekomen ruimte kan dan gebruikt worden voor het vervoeren van extra reizigers.
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INTERIEUR, MULTIFUNCTIONELE

Om een zo laag mogelijk gewicht te bereiken, wordt de carrosserie grotendeels van aluminium gemaakt. De constructie lijkt veel op metro’s die
CAF voor andere vervoersbedrijven heeft gemaakt, bijvoorbeeld in Brussel, Helsinki, Rome, Istanbul en Barcelona. Een lager gewicht zorgt natuurlijk ook voor een belangrijk deel voor een lager energieverbruik. De
elektrische energie die wordt opgewekt bij het remmen, voedt de metro
weer terug aan het net. Het energieverbruik van allerlei hulpapparatuur
wordt verder zo laag mogelijk gehouden. Bijvoorbeeld door de toepassing van een warmtepomp in de klimaatinstallatie. Vitale apparatuur wordt
dubbel uitgevoerd zodat de metro bij een enkelvoudig defect toch veilig
verder kan rijden. Kortom, de nieuwe M7 metro sluit aan bij de laatste
normen en inzichten op het gebied van (sociale en fysieke) veiligheid, toegankelijkheid en duurzaamheid.  

www.caf.net

