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Hitro, vama in 
udobno 

I . '  
- - - .  . 

i e  doslej se je veliko kazalcev nagibalo v 
korist potovanja z vlakom, denimo 
varnost, cena in ekolojka sprejemljivost. 
Potovanje z novimi vlaki ICS bo ohranilo 
vse tradicionalne prednosti, hkrati pa bo 
spremenilo miselnost potovanja. Vase 
zagledana avtomobilistitna miselnost je 
vlak odrivala v tastitljivo preteklost; 
ieleznici bi prepustila poldrugo stoletje 
tradicije, zase bi ohranila prihodnost. V 
resnici pa razvoj ieleznijkega prometa tete 
naprej, in prinaja nove kvalitete in nove 
prednosti potovanja z vlakom. Davek, ki ga 
je ta civilizacija z dragocenimi fivljnnii 
platala cestam, je dovolj velik, da 

zamislimo. Stresni sedei za volanom 
osebnega avtomobila je v resnici predrag, 
in c'as, ki ga pustimo na njem, 
predragocen. 

Nove generacije vlakov, med katere sodi 
tudi slovenski ICS, upojtevajo obc'utno 
vigje potovalne standarde, kot so jih vajeni 
potniki v tradicionalnem feleznijkem 
prometu. Na snovanje novih vlakov SO 

vplivale tudi izkujnje zahtevnejjih 
prevoznikov, predvsem letalskih. 
ObCutno vetja hitrost, neprimerno vetje f j : '  

potovanje z vlakom selijo v vijji razred, v 
razred, v katerem potovanje lahko postane 
ufitek, potovalni tas pa ostane vaf. 
lzkoristite ga lahko za mirno sprostitev ali 
za nemoteno delo. 
Slovenija nima notranjih letalskih prog, 
vendar tudi vlaku ICS ne manjka veliko. 
Pripeljal vas bo iz mesta v mesto, iz centra 
v center, njegove posadke pa se bod0 
'-udile, da bo potovanje enako prijetno kot 
?tenje s prestiinimi letalskimi druibami. 

udobje in proinejii odnoi do potreb .:;; ?, . 
zahtevnejiih potnikov so kvalitete, ki i 3'kLt , -I  



hmdstavit-ka ICS 

Vlak ICS so natrtovali v podjetju 
FiatFerroviaria in ga posebej priredili za 
Slovenske ieleznice; vsak vlak pat ni kos 
tolikjni geografski in progovni 
razgibanosti, kakrJno imamo v Sloveniji. 
Vlak z nagibno tehniko, ki se je v svetu 
i e  motno uveljavila, seveda pomeni 
optimalno rejitev. Nagib do osem 
stopinj v vsako stran, ki je v celoti 
rarunalnifko voden. vlaku ICS omosota, 
da na ovinkih povera hitrost tudi do 30 
odstotkov v primerjavi s klasitnimi vlaki. 
To pomeni pomemben prihranek 
potovalnega tasa, hkrati pa ne 
zmanjjuje udobja, saj potnik nagibanja 
skorajda ne zazna. Ta sistem zagotavlja 
poleg znatnega povetanja hitrosti tudi 
veliko varnost in zanesljivost voinje. 

Ob delavnikih vozi med Ljubljano in Ena od pomembnih zahtev danajnjega 
Mariborom osem vlakov in v nasprotni potnika je prav gotovo udobje. Udobje v 
smeri sedem, ob vikendih in praznikih vlaku se kajpak zatne s sedeiem. Sedeii 
pa po trije pari. Vsi vlaki ustavljajo v v vlaku ICS, skupaj jih je 164, so 
Celju, nekateri pa tudi v Zidanem Mostu ergonomsko oblikovani, vsak potnik pa 
in na Pragerskem. Storitev je res si ga seveda lahko ustrezno prilagodi. 
premifljeno natrtovana, tako da si lahko Za druibo so s i  sedeii razporejeni . , 

prav vsakdo poirte nsvoja vlak, ki mu nasproti, drugi pa so postavljeni v eni - 
glede na tas potovanja najbolj ustreza - smeri. 
poslovni potnik, turist, Jtudent, Sedeii v vlaku ICS so razdeljeni na dva 
upokojenec . . . razreda, storitve pa na 1. razred ter 2. 

razred plus in 2. razred; udobje in 
Cena? Cene prevozov z vlaki ICS so ponudba ustrezata najviijim evropskim 
konkurentne in primerljive z merilom. *,'. , 

" . : \ ? I ; .  
avtobusnimi, vsekakor pa so niije od Vlak ICS odlikujeta tudi vrhunsko : -  *"- ': . ' -  . 
cene prevoza z osebnim avtomobilom! oblikovani zunanjost in notranjost, ki ga 

postavljata ob bok vsem 
najkakovostnejgim evropskim vlakom. 

I Oblikovanje je bilo zaupano 
strokovnjakom FiatFerroviarie in 
Slovenskih ieleznic, kot podlaga pa jim 

Vlak ICS prinaja na slovenske tire 

nekaj povsem novega. Prinaia nov 

natin razmijljanja in nova merila o 
I 

kakovosti in zanesljivosti, prinaja 

novo kulturo in nov, pomembno vijji 

standard prevoza potnikov - z vseh 

vidikov: hitrosti, udobja, varnosti. 

Skratka, na naje tire prinaja vse tisto, 

kar od sodobnega, kakovostnega 

I 
prevoznika, ki ieli potniku ponuditi 

.ar najvet, terja sodobni tas. 

Vlak ICS, ki na ravnih delih proge doseie 
hitrost do 160 kilometrov na uro, 
potrebuje za pot od Ljubljane do 
Maribora pitlih 105 minut! Sicer pa sega 
njegova zmogljivost tudi do 200 
kilometrov na uro. 



- Tri tritlenske garniture 
- Dve vletni enoti na garnituro 
- Dva vleCna motorja na vsako vletno enoto 

Najveija hitrost 200 kmlh 
Naivetia vlerna sila 150 kN 
Doliina 81.2 m 
jirina 2,8 m 
Teia garniture, pripravljene za voinjo 152 ton 
jtevilo sedeiev 1 64 + 2 prostora za osebe 

na invalidskih voziCkih 
Napetost vozne mreie 3 kVdc 
~remer koles 890 mm 
Najveija m o i  na obodu koles 1.960 kW 
jirina tira 1.435 mm 



Vlaki ICS so natrtovani z natanko premi- 
Sljenim, pravzaprav idealnim razmerjem 
med hitrostjo, varnostjo in udobjem. Vse 

I 
tri komponente se med sabo prepletajo, 
dopolnjujejo in zlivajo v skladno celoto. 

Do vseh postaj, kjer ustavljajo vlaki ICS, se 
lahko potnik pripelje s taksijem, prav tako 
pa se lahko z njim odpelje tudi po prihodu 
vlaka na postajo. Vozilo je mogote narotiti 
ob nakupu vozovnice, na vlaku, ali pa ob 
prihodu na kontno postajo. Za voinjo velja 
pavjalna cena. 

Potniku, ki se bo do ielezniske postaje 
pripeljal z osebnim avtomobilom, bo na 
razpolago brezplatni parkirni prostor. 

Vlak ICS je prilagojen tudi za prevoz 
invalidnih oseb. V drugem razredu sta dva 
posebna prostora, namenjena invalidskim 
vozitkom. Posebej za to so prirejene tudi 
sanitarije. 

Na postajah s postanki vlakov ICS imajo 
potniki povezavo z avtobusi mestnega 
prometa, vozni red pa je usklajen tudi z 
voznimi redi drugih vlakov, s katerimi lahko 
nadaljujejo potovanje. 

Potovalno udobje dobiva vijje standarde - 
vlak je v celoti klimatiziran. Tudi zavoljo 
hrupa ni bojazni: okna vlaka ICS so iz 
dvojnega stekla, med obema stekloma pa 
je posebna mejanica plinov, kar zagotavlja 
dobro zvotno in hkrati toplotno izolacijo. 
Vlak je tudi sicer mnogo ti j j i  od svojih 
klasitnih vrstnikov, kar pomeni prijazen 
prispevek k varovanju okolja. 

Ob prijaznem nasmehu in gostoljubnosti 
postane potovanje se prijetnejje! 

S prigrizkom, s toplimi ali hladnimi napitki 
potnikom postreiemo pri njihovih sedeiih, 
lahko pa se sprehodijo do prijetnega 
bistroja. 

Potniki v prvem razredu se lahko prijetno 
sprostijo ob poslujanju glasbe ob 
slujalkah. lzbirajo lahko med jtirimi 
glasbenimi kanali. 

Sedei v prvem razredu se lahko s 
prikljutkom na osebni ratunalnik (220 V) v 
trenutku spremeni v udobno potujoto 
pisarno. . , 

K dobri kavi in sveiemu rogljitku se : '  ' 

vsekakor prileie svei Casopis. lzbira je ' 

pestra. 
117.:. 

:1. f '%';I 
Tudi potniki brez mobilnih telefonov nk' 
bod0 odrezani od sveta, saj imajo v %k& 
ICS na razpolago javni telefon. 

f t b  



Vse podrobnejre informacije o vofnji vlakov 
ICS, cenah in voznih redih dobite na vseh 
ieleznijkih postajah ali v prodajno- 
informacijskih centrih: 

Ljubljana, ieleznijka postaja 
telefon 01/29 13 380 in 29 13 332 

Maribor, ieleznifka postaja 
telefon 02/29 22 164 in 29 22 160 

Celje, ieleznifka postaja 
telefon 03/29 33 156 

Zidani Most, ielezniika postaja 
telefon 03/29 32 152 

Pragersko, ieleznifka postaja 
telefon 02/29 24 422 

Poleg tega lahko dobite informacije tudi na 
spletni h straneh Slovenskih 2 eleznic 
www.slo-zeleznice.si, na teletekstu na 
straneh 194-199 in na avtomatskih 
telefonskih odzivnikih. 






