
Wagony pasażerskie Viaggio



Viaggio Comfort

• Innowacyjny wagon pasażerski typu push-pull o 

prędkości do 250 km/h i komforcie na najwyższym 

poziomie

• Dzięki wyjątkowo łatwej konserwacji, maksymalnej 

dostępności i niezawodności Viaggio Comfort 

wyznacza nowe standardy.

• Transgraniczna technologia wielosystemowa 

• Wyjątkowo cicha praca i bardzo szerokie, 

uszczelnione przejścia

• W pełni przystosowany do obsługi pasażerów o 

ograniczonych możliwościach ruchowych

• Najnowocześniejsze technologie zmniejszające 

zużycie energii 

• Prosta procedura homologacji



Viaggio Twin

• Komfortowy dwupokładowy wagon pasażerski 

typu push/pull do przewozów regionalnych i 

międzymiastowych z prędkością do 189 km/h

• Wyjątkowa łatwość utrzymania, maksymalna 

dostępność i niezawodność 

• Najbardziej ekonomiczna alternatywa dla 300 

lub więcej pasażerów w pociągu.

• Wejście bez barier

• Niezależne wagony i modułowy system 

wyposażenia zapewniają wysoki stopień 

elastyczności.



Viaggio Classic

• Efektywne wagony pasażerskie typu push/pull do 

ruchu międzymiastowego do 200 km/h

• Komfortowy i międzynarodowy 

• Wagony dzienne, wagony sypialne, wagony 

restauracyjne/bistro i inne warianty przyjazne dla 

rodzin 

• Łatwa eksploatacja w trybie RIC/UIC 

kompatybilnym z wieloma systemami oraz w trybie 

mieszanym ze starszym taborem. 

• Niskie koszty inwestycyjne, ekonomiczne 

utrzymanie i wyższa dostępność

• Dla 400 lub więcej pasażerów w pociągu 

• Niezależne wagony i modułowy system 

wyposażenia zapewniają wysoki stopień 

elastyczności



Viaggio Low Floor

• Ekonomiczny niskopodłogowy autobus pasażerski 

typu push/pull przeznaczony do ruchu regionalnego 

i międzymiastowego do 200 km/h

• Szybki i wygodny przepływ pasażerów

• Możliwość elastycznego dostosowania do różnych 

wysokości peronów (od 350 mm do 1 060 mm)

• W pełni przystosowany do obsługi pasażerów o 

ograniczonej mobilności

• Niskie koszty inwestycji, długoterminowe 

utrzymanie wartości, niskie koszty utrzymania i 

wysoka dostępność

• Możliwość szybkiego i łatwego skalowania 

pojemności w zależności od potrzeb, trasy lub pory 

roku



Viaggio Comfort Next Level – pociągi do ruchu w ciągu dnia

• Pociągi push-pull o prędkości 230 km/h do 

ruchu transgranicznego w Europie.

• Wagony wysokopodłogowe i niskopodłogowe. 

Dostęp bez barier dzięki platformom 550 mm.

• Zarówno przestrzenie otwarte, jak i przedziały

• Maksymalna elastyczność zarówno w zakresie 

długości pociągu, jak i wystroju wnętrza



Viaggio Comfort Next Level – pociągi nocne

• Pociągi nocne ÖBB mają całkowicie zadaszone 

wnętrze.

• W wagonie z kuszetkami podróżujący samotnie 

mogą cieszyć się większą prywatnością w 

zamykanych mini apartamentach.

• W wagonie sypialnym przedziały standard i 

deluxe mają własne toalety i prysznice. 

• Dostęp bez barier dla osób na wózkach 

inwalidzkich wraz z wygodną opcją kuszetki


