Een nieuwe generatie snelle intercity´s (ICNG) Van concept tot rijden
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Serieproductie

Kenmerken
Intercity
Nieuwe
Generatie
(ICNG)

79 treinen, in totaal 25.000 zitplaatsen
Topsnelheid 200 km/u
Geschikt voor Hoofdrailnet en Hogesnelheidslijn
Duidelijke zones voor rustig werken/lezen (incl. stiltezones)
'Dutch design' in het interieur
Extra bagagerekken voor grote koffers
Gescheiden afvalinzameling op de balkons
LED-licht dat zich aanpast aan de hoeveelheid daglicht

Eenvoudiger instap van de trein voor o.a. kinderwagens en rolstoelen
dankzij speciale schuiftrede en vrijwel vlakke vloer
Informatiedisplays, wifi en stopcontacten in 1e en 2e klasse
Drukdicht voor maximaal reizigerscomfort
Duizenden sensoren voor het monitoren van vitale functies,
voor reisinformatie onderweg en voor (preventief) onderhoud
Energiezuinig o.a. door toepassen warmtepomp

