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Alstom levert tot 50 elektrische Traxx-passagierslocomotieven aan de 

Belgische NMBS 
 

• Eerste vast order van 24 locomotieven ter waarde van ca. € 120 miljoen 
• Locomotieven voor binnenlandse en grensoverschrijdende ritten tussen België, 

Nederland, Luxemburg en Duitsland 
• De meest duurzame mobiliteitsoplossing in hun categorie 

 
 
1 februari 2022 - Alstom heeft een raamovereenkomst getekend om tot 50 elektrische Traxx-
locomotieven van de derde generatie te leveren aan de Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen (NMBS) voor gebruik bij haar passagiersdiensten. Het eerste vaste order, ter waarde van 
ca. € 120 miljoen, omvat het ontwerp, de fabricage en de homologatie van 24 locomotieven. Naar 
verwachting zullen de leveringen beginnen in 2026.   
 
Deze nieuwe locomotieven zullen worden ingezet voor binnenlandse en grensoverschrijdende ritten op 
geëlektrificeerde netwerken in België, Nederland, Luxemburg en Duitsland, waaronder een aantal 
hogesnelheidslijnen. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de per land verschillende 
elektrificatiesystemen1. Verder zijn ze uitgerust met een ETCS-signaleringssysteem en alle verplichte 
conventionele seinstelsels2. 
 
"We willen de NMBS bedanken voor haar vertrouwen in onze transportoplossingen. De Traxx-
locomotief is de duurzaamste mobiliteitsoplossing in zijn categorie en kan bogen op een bewezen 
betrouwbaarheid en een geoptimaliseerde onderhoudscyclus", aldus Bernard Belvaux, Managing 
Director van Alstom Benelux.  
 
De ontwikkeling van deze nieuwe generatie locomotieven bouwt voort op het bewezen succes van het 
Traxx-platform. De afgelopen twintig jaar zijn wereldwijd meer dan 2400 stuks verkocht. Ze zijn 
goedgekeurd in twintig landen en leggen jaarlijks in totaal meer dan 300 miljoen kilometer af. In de 
Benelux zijn al bijna 280 Traxx-locomotieven in commerciële dienst. 
 
Traxx-locomotieven van de derde generatie leveren betere operationele prestaties: ze rijden 200 km/u, 
bieden meer flexibiliteit en voldoen aan de meest recente eisen van de TSI-veiligheidsnormen. Verder 
hebben ze een efficiënter energieverbruik en een 33% langer onderhoudsinterval, zodat ze een grotere 
beschikbaarheid bieden en minder onderhoudslasten hebben.  
 
De nieuwe Traxx-locomotief is ontworpen in de vestiging van Alstom in Mannheim en wordt 
geproduceerd in de vestiging in Kassel (Duitsland). De draaistellen worden geleverd door de vestiging 
in Siegen (Duitsland), terwijl de carrosserieconstructies worden gemaakt in Wroclaw (Polen). De 
Alstom-vestiging in Charleroi levert de nationale seinstelsels voor de vier landen, evenals het ETCS Level 
2 systeem. 
 
 

Alstom™ en Traxx™ zijn geregistreerde handelsmerken van de Alstom Group 

 

 

 

 
1 1,5 kV DC in Nederland 3 kV DC in België, 15 kV AC in Duitsland en 25 kV AC in België, Nederland en Luxemburg  
2 TBL1+ (België), ATB (Nederland) en LZB/PZB (Duitsland) 
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Over Alstom 

  
Om de weg naar de energietransitie in te slaan, ontwikkelt en verkoopt Alstom mobiliteitsoplossingen die een duurzame basis 

vormen voor de toekomst van het transport.  De productportfolio van Alstom varieert van hogesnelheidstreinen, metro's, 

monorails en trams tot geïntegreerde systemen, diensten op maat, infrastructuur, seinstelsels en digitale 

mobiliteitsoplossingen.  Alstom heeft wereldwijd 150.000 voertuigen in commercieel bedrijf.  Na de toetreding van Bombardier 

Transportation op 29 januari 2021, bedraagt de gecombineerde pro forma-omzet van de uitgebreide Alstom Groep € 14 miljard 

voor de periode van 12 maanden die eindigt op 31 maart 2021.  Het in Frankrijk gevestigde Alstom is momenteel actief in 70 

landen en heeft wereldwijd meer dan 70.000 mensen in dienst www.alstom.com 

In België ontplooit Alstom zijn activiteiten rond twee competentiecentra in Charleroi, gewijd aan signalisatieoplossingen 

(waaronder de Europese norm ERTMS) en aan tractie- en energierecuperatiesystemen, en een assemblagefabriek in Brugge.  

Het aanbod wordt gecompleteerd door een serviceactiviteit. Alstom heeft in België 1.900 mensen in dienst, onder wie 600 

ingenieurs, en beheert 20 O&O-programma's voor intelligentere en duurzamere mobiliteit, in samenwerking met 

universiteiten, KMO's en start-ups en in het kader van collectieve innovatieplatforms. 

 

 

 

  
Contacten Pers: 

Samuel Miller - Tel.: +33 (0)6 65 47 40 14 

samuel.miller@alstomgroup.com 

 

Sonia Thibaut – Tel.: +32 (0)473 933 873  

sonia.thibaut@alstomgroup.com 

Investeerdersrelaties: 

Martin Vaujour – Tel.: +33 (0)6 88 40 17 57 
martin.vaujour@alstomgroup.com 

 

Claire Lepelletier – Tel.: +33 (0)6 76 64 33 06 

claire.lepelletier@alstomgroup.com 
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