
•Κατασκευή από μέταλλο

•mfx decoder

•Πλήρης σειρά ήχων ηλεκτρομηχανής

•Πρωτοτυπικοί ήχοι ελληνικής ραδιοεπικοινωνίας

•Πρωτότυπο αριθμημένο και υπογεγραμμένο πιστοποιητικό αυθεντικότητας

•Περιορισμένη συλλεκτική έκδοση 500 τεμ. παγκοσμίως

•Μηχανικώς κινούμενοι παντογράφοι

•Η πρώτη ηλεκτρομηχανή της Märklin για την Ελλάδα

•Κίνηση και στους 4 άξονες

Συλλεκτική Έκδοση Αποκλειστικά για το  HMC για το 2017. Παραγγείλτε τώρα Online

στο www.m
arklin.g

r

249,95€

Φώτα πορείας

Ήχος λειτουργίας

Ήχος πορείας ηλεκτρομηχανής

Κόρνα

Απενεργοποίηση ήχου πέδησης

Απευθείας έλεγχος μηχανής

Φώτα πορείας καμπίνα Νο.1

Ήχος σύζευξης βαγονιών

Φώτα πορείας καμπίνα Νο.2

Εκτόνωση δικτύου πίεσης αέρα

Ανεμιστήρες

Ραδιοεπικοινωνία

Control
Unit 6021 

 

Mobile
Station 

Mobile
Station 2

 

Central
Station 

 

Κτύπος σιδηροτροχιάς

36190.001

Μοντέλο: Μηχανή κατασκευασμένη από χυτό μέταλλο, mfx 
ψηφιακός decoder με εκτεταμένες ηχητικές λειτουργίες 
που συμπεριλαμβάνουν και πρωτότυπη ραδιοεπικοινωνία 
στα ελληνικά. Μοτέρ υψηλής απόδοσης και κίνηση και 
στους τέσσερις άξονες. Φώτα: LED λευκά/ερυθρά. Μήκος:  
21,8 cm.

Πρωτότυπο:Ηλεκτρομηχανή πολλαπλών χρήσεων τύπου 
Vectron Siemens στα χρώματα του Οργανισμού 
Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΟΣΕ εποχής VΙ.

Εποχή: VIΚλίμακα: H0

Vectron ΟΣΕ
Η/Α

V-Day ... Η ημέρα της Vectron 
ουΗ μηχανή του 21  αιώνα στην Ελλάδα 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την παραγγελία της μηχανής απαιτείται άμεσα η 
συμπλήρωση δελτίου παραγγελίας είτε online στο www.marklin.gr είτε στα 
καταστήματα HMC. 

ο1  Κατάστημα στο Χαλάνδρι, Ηρακλείτου 120 και Δανάης,Τηλ: 211 012 1992
ο2  Κατάστημα στην Καλαμαριά, Αιγυπτιάδη 7, Τηλ: 2310 495060.



Vectron
"H Διοίκηση του ΟΣΕ αποφασίζει  την ανανέωση του στόλου 

η
των ηλεκτρομηχανών της σειράς Eurosprinter με την 3  γενιά 
μηχανών της ιδίας κλάσης, τις δοκιμασμένες Vectron Siemens 
που κυκλοφορούν ήδη σε όλα τα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά 
δίκτυα." Θα μπορούσε να ήταν μια ανακοίνωση του ΟΣΕ από το 
μέλλον. Το HMC για μια ακόμα φορά καινοτομεί 
παρουσιάζοντας για πρώτη φορά μια ηλεκτρομηχανή  
στα χρώματα του ΟΣΕ εποχής VI. Μια μηχανή που έχει 

ουχαρακτηριστεί ως η μηχανή του 21  αιώνα. Είναι η 
ηλεκτρομηχανή κλάσης Vectron της εταιρίας Siemens. 
Vectron είναι μια μηχανή πολλαπλών χρήσεων με διάταξη 
αξόνων Bo'Bo' που κατασκευάζει η Siemens Mobility και 
αποτελεί την πετυχημένη απόγονο της εξίσου πετυχημένης 
οικογένειας μηχανών EuroSprinter. Οι μηχανές αυτές 
παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην έκθεση Innotrans 2010 
στο Βερολίνο. 

Märklin

Η 

Στην Ελλάδα οι μηχανές της οικογένειας EuroSprinter έκαναν 
την εμφάνισή τους για πρώτη φορά το 1997, οπότε και 
παρελήφθη η πρώτη από τις συνολικά 20 ηλεκτρομηχανές που 
παρήγγειλε ο ΟΣΕ και έκτοτε κυκλοφορούν στο 
ηλεκτροδοτούμενο δίκτυο   κυρίως της Β.Ελλάδος σε

(Eurorunner).  H καμπίνα του μηχανοδηγού και το σύστημα 
προσκρουστήρων είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένο ώστε να 
αντικαθίσταται εύκολα σε περίπτωση σύγκρουσης.  Μηχανές 
αυτού του τύπου έχουν προμηθευτεί όλοι οι σιδηροδρομικοί 
οργανισμοί των ευρωπαϊκών χωρών, όπως της Πορτογαλίας, 
Βελγίου, Ισπανίας, Αυστρίας, Γερμανίας, Νορβηγίας, Ιταλίας, 
Πολωνίας κλπ. καθώς και πολλές ιδιωτικές σιδηροδρομικές 
εταιρείες.Δεν θα ήταν υπερβολή να χαρακτηρίσει κανείς τη 

ουVectron ως Σήμα Κατατεθέν του 21  αιώνα στα ευρωπαϊκά 
σιδηροδρομικά δίκτυα.

Η μηχανή λανσαρίστηκε στις αρχές του 21ου αιώνα και για 
το λόγο αυτό η μηχανή τύπου Vectron έλαβε σύντομα το 

ου
προσωνύμιο "Μηχανή του 21  αιώνα".  Ο σχεδιασμός της 
περιλαμβάνει πολλά στοιχεία από τις προηγούμενες 
μηχανές της Siemens, τόσο από τις  ES64F4 και ES64U4 
Eurosprinter, όσο και από την ER20 Vectron

μεταφορές κυρίως εμπορευματικών συρμών αλλά και 
επιβατικών.  Οι μηχανές αυτές έλαβαν γρήγορα το προσωνύμιο 
"HellasSprinter" και έχουν διακριθεί για την αξιόπιστη και 
πολυχρηστική τους διαγωγή. Η μετενσάρκωση της 
HellasSprinter  γίνεται αντιληπτή στις παρακάτω 
φωτογραφίες...

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ VECTRON

Μήκος έως προσκρουστήρες

Πλάτος

Ύψος

Μήκος μεταξονίου

Βάρος ανά άξονα

Διάταξη αξόνων

Διάμετρος τροχών (καινουργής/φθαρμένος) 

Ισχύς

Δύναμη έλξης κατά την εκκίνηση

Δύναμη ηλεκτρικής πέδησης

Μέγιστη ταχύτητα

18.980 mm

4.248 mm

3.000 mm

<22,5t

Bo’Bo’

1.250/1.170 mm

5.200 kW

300 kN

150-240 kN

160-200 km/h

3.012 mm

Highlights του μοντέλου

•Η πρώτη ελληνική ηλεκτρομηχανή από τη 
•Σύγχρονη ηλεκτρομηχανή με χαρακτηριστικά της οικογένειας 
Eurosprinter που υπηρετεί στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο 
από το 1997

ου •Η χαρακτηρισμένη ως μηχανή του 21 αιώνα λόγω της 
ευρύτατης χρήσης της σε όλα τα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά δίκτυα
•Η μετεξέλιξη της Hellas Sprinter έτσι όπως θέλουμε να τη δούμε 
να κυκλοφορεί στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο
•Κατασκευή σχεδόν εξ ολοκλήρου από χυτό μέταλλο
•Σύγχρονος decoder mfx με πλήρεις ηχητικές λειτουργίες και 
ελληνικούς ήχους ραδιοεπικοινωνίας
•Φώτα LED λευκά/ερυθρά που αλλάζουν με την αλλαγή 
κατεύθυνσης
•Συλλεκτική έκδοση 500 τεμαχίων παγκοσμίως κατά 
αποκλειστικότητα για το HMC
•Αριθμημένο και υπογεγραμμένο πιστοποιητικό αυθεντικότητας
•Με τη γνωστή απαράμιλλη ποιότητα και αξιοπιστία της 

Märklin

Märklin


