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Világpremier: 14 Coradia iLint áll utasforgalomba az első, 100%-ban 
hidrogénnel üzemeltetett útvonalon 

• Az Alstom hozzájárul a világ legzöldebb vasúti hálózatához 
• A szén-dioxid kibocsátás nélküli vonatok mindössze négy évvel a próbaüzem 

megkezdése után állnak most üzembe  
• Ez bizonyítja, hogy az Alstom képes szoros együttműködésben ügyfeleivel 

együtt dolgozni, valamint innovációit gyorsan bevezetni a piacra  

 
2022. augusztus 24. – Az Alstom, az intelligens és fenntartható mobilitás globális vezetője 
büszkén jelenti be, hogy a világ első hidrogénvonata, a Coradia iLint ma újabb történelmi 
mérföldkőhöz érkezett az alsó-szászországi Bremervörde városában. A vonat mostantól a világ 
első, 100%-ban hidrogénnel működő vonatútvonalán közlekedik utasforgalomban. A regionális 
vonat csak gőzt és kondenzvizet bocsát ki, miközben alacsony zajszint mellett üzemel. A 14 
üzemanyagcellás meghajtású jármű a Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) 
tulajdonában van. Az LNVG már 2012-ben elkezdte keresni a dízelüzemű vonatok alternatíváit, 
és ezzel lendületet adott a vonatok németországi fejlesztésének. A világpremier további 
projektpartnerei az Elbe-Weser vasúti és közlekedési vállalat (evb) és a Linde gáz- és gépipari 
vállalat. 

"A kibocsátásmentes mobilitás a fenntartható jövő biztosításának egyik legfontosabb célja, és az 
Alstom egyértelmű kitűzése, hogy világelső legyen a vasúti alternatív meghajtási rendszerek terén. 
A világ első hidrogénvonata, a Coradia iLint a legmodernebb technológiával kombinált zöld 
mobilitás iránti egyértelmű elkötelezettségünket mutatja. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezt a 
technológiát egy világpremier keretében, nagyszerű partnereinkkel együtt sorozatüzembe 
állíthatjuk" - mondta Henri Poupart-Lafarge, az Alstom vezérigazgatója és igazgatótanácsának 
elnöke.  

A Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde és Buxtehude közötti útvonalon az evb az LNVG 
megbízásából 14 hidrogénüzemű Alstom regionális vonatot üzemeltet majd, amelyek 
fokozatosan felváltják a 15 dízelvonatot. Ezeket minden nap, éjjel-nappal a Linde hidrogéntöltő 
állomáson tankolják majd. Az 1000 kilométeres hatótávolságnak köszönhetően az Alstom 
Coradia iLint típusú, emissziómentes üzemű modelljei egész nap egyetlen hidrogéntartállyal 
tudnak közlekedni az evb hálózatán. 2018 szeptemberében egy közel két évig tartó sikeres 
próbaüzem zárult le két előszériás szerelvény segítségével. 

Számos ország számos villamosítási projektje ellenére az európai vasúthálózat jelentős része 
hosszú távon nem lesz villamosított. Sok országban még mindig számos dízelüzemű vonat van 
forgalomban, Németországban például több mint 4000 darab.  

Az Alstom jelenleg négy szerződést kötött hidrogén üzemanyagcellás regionális vonatokra. Az 
első 14 Coradia iLint vonatra vonatkozik a németországi Alsó-Szászország régióban, a második 
pedig 27 Coradia iLint vonatra a frankfurti metropoliszban. A harmadik szerződés 
Olaszországban köttetett, ahol az Alstom 6 Coradia Stream hidrogénvonatot épít Lombardia 
régióban - további 8 vonatra szóló opcióval -, míg a negyedik szerződés Franciaországból való, 12 
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Coradia Polyvalent hidrogénvonatra, amelyeket négy különböző francia régióban osztanak szét. 
A Coradia iLint-et sikeresen tesztelték többek között Ausztriában, Hollandiában, 
Lengyelországban és Svédországban is. 
 
A fotó- és videóanyagok ezen a linken tölthetők le: https://alstom.canto.global/b/LNVQM  

A Coradia iLint-ről 

A Coradia iLint a világ első olyan személyvonata, amely hidrogén üzemanyagcellával működik és 
elektromos energiát termel a meghajtáshoz. Ez a teljesen emissziómentes vonat csendes, és csak 
vízgőzt és kondenzvizet bocsát ki. A Coradia iLint több újítással is rendelkezik: tiszta 
energiaátalakítás, rugalmas energiatárolás akkumulátorokban, valamint a hajtóerő és a 
rendelkezésre álló energia intelligens kezelése. Kifejezetten a nem villamosított vonalakon való 
használatra fejlesztették ki, így lehetővé teszi a tiszta, fenntartható vonatüzemet, miközben 
fenntartja a nagy teljesítményt. Az evb hálózatán a vonat 80 és 120 kilométer/óra közötti 
sebességgel közlekedik, a maximális sebessége pedig 140 kilométer/óra. 

Az iLintet az Alstom csapatai tervezték Salzgitterben (Németország), a regionális vonatokkal 
foglalkozó kiválósági központunkban, és Tarbes-ban (Franciaország), a vontatási rendszerek 
kiválósági központjában. A projekt a német kormány támogatását élvezi, és a Coradia iLint 
fejlesztését a német kormány a Hidrogén- és Üzemanyagcella-Technológia Nemzeti Innovációs 
Programjának (NIP) részeként finanszírozta. 

A Coradia iLint a 2022-es német fenntarthatósági formatervezési díj nyertese. A díj olyan 
műszaki és társadalmi megoldásokat ismer el, amelyek különösen hatékonyan segítik a 
fenntartható termékekre, termelésre, fogyasztásra vagy életmódra való áttérést az ENSZ 2030-
as terveivel összhangban. 

A töltőrendszerről 

A Linde Bremervörde-i létesítményében hatvannégy darab 500 baros, összesen 1800 kilogramm 
kapacitású nagynyomású tárolótartály, hat hidrogénkompresszor és két üzemanyagszivattyú 
található. A hidrogén, mint vonatok által használt üzemanyag jelentősen csökkenti a 
környezetterhelést, mivel egy kilogramm hidrogén körülbelül 4,5 liter dízel üzemanyagot 
helyettesít. A későbbiekben tervezik a hidrogén helyszínen való előállítását elektrolízissel és 
regeneratív módon előállított villamos energiával; a megfelelő bővítési területek pedig 
rendelkezésre állnak.  

A projektet a Szövetségi Digitális Ügyek és Közlekedési Minisztérium finanszírozza a Nemzeti 
Hidrogén- és Üzemanyagcella Technológiai Innovációs Program részeként. A szövetségi 
kormány 8,4 millió euróval járul hozzá a járművek költségeihez és 4,3 millió euróval a 
töltőállomás költségeihez. A támogatási irányelvet a NOW GmbH koordinálja és a Project 
Management Jülich (PtJ) hajtja végre. 
 
 
 
 

https://alstom.canto.global/b/LNVQM


 

www.alstom.com 

Forgóvázkeret gyártás Magyarországon 
 
Az Alstom magyarországi, Mátranovákon található gyára is hozzájárul az intelligensebb és 
zöldebb mobilitáshoz, mivel a közelmúltban fejezte be a hidrogénüzemű szerelvényekbe 
beépítendő forgóvázkeret beüzemelését és a gyártás előkészítését, ezzel pedig a Coradia iLint 
forgóvázkeretének gyártásával bővítette magyarországi tevékenységét. Az első, teljesen kész 
forgóváz nemrég gördült ki az Alstom mátranováki telephelyéről, ahol idén több mint 1,3 milliárd 
forint értékű beruházás zajlik. 
 
Az Alstom™, a CoradiaTM, a Coradia iLint™ és a Coradia StreamTM az Alstom csoport védjegyei. 

 

 

 
Az Alstom-ról 

  
Az Alstom olyan mobilitási megoldásokat fejleszt az alacsony szén-dioxid-kibocsátású jövő felé tartó társadalmak 

számára, melyek fenntartható alapokat biztosítanak a közlekedés jövőjének. Az Alstom termékportfóliója a 

nagysebességű vonatoktól, mozdonyoktól, metrókocsiktól, egysínű monorail vasúttól és villamosoktól az integrált 

rendszerekig, testreszabott szolgáltatásokig, infrastruktúráig, biztosítóberendezésekig és digitális mobilitási 

megoldásokig terjed. Napjainkban közel 150 000 Alstom gyártmányú vasúti jármű üzemel világszerte. Miután a 

Bombardier Transportation 2021. január 29-én csatlakozott az Alstom-hoz, a kibővült csoport összesített árbevétele 

14 milliárd eurót tett ki a 2021. március 31-ig lezárult 12 hónapban. A franciaországi székhelyű Alstom jelenleg 70 

országban van jelen, és több mint 70.000 munkavállalót foglalkoztat. www.alstom.com  
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Iwona  Burzyńska (CEE) – Tel.: +48 600 277 635 
iwona.burzynska@alstomgroup.com 
 
Szigeti Györgyi – Tel.: +36 20 512 8439 
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