KZN Switcher Sp. z o.o. jest wyspecjalizowanym podmiotem Grupy KZN Bieżanów obsługującym kompleksowo nowobudowany segment wagonowy holdingu. Spółka zbudowana została na bazie rozwijanego
w KZN Bieżanów od 2015 roku innowacyjnego projektu SWITCHER – specjalistycznych wagonów do transportu i rozładunku rozjazdów. Jego skuteczna komercjalizacja i realne perspektywy rozwoju na rynkach
światowych, stanowią biznesowy i cel działalności firmy, wspartym wieloletnimi doświadczeniami w serwisowaniu wagonów firmy Rail Tech Igor Marszałek.

KZN Switcher to:
PRODUKCJA

• Produkcja specjalistycznych wagonów towarowych do przewozu zmontowanych w bloki rozjazdów
kolejowych lub przęseł torowych, wyposażonych w uchylne lub stałe platformy transportowe.

• Produkcja specjalistycznych wagonów towarowych do przewozu elementów długich, kontenerów
i/lub do zabudowy indywidualnej.

WYNAJEM
Wynajem floty wagonowej do przewozu zmontowanych w bloki rozjazdów
kolejowych lub przęseł torowych.

SERWIS
Specjalistyczny, mobilny serwis wagonów towarowych.
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ZM Hamech

Biznesowym celem grupy kapitałowej jest całościowa obsługa procesu inwestycji i eksploatacji nawierzchni
szynowej – od projektowania i technicznego doradztwa; poprzez produkcję, sprzedaż, dystrybucję, kompleksową obsługę logistyczną; aż po budowę i serwisowanie dróg szynowych. Elastyczna rynkowa holdingu
oferta opiera się na produkcji rozjazdów i układów torowych uzupełnianych przez inne produkty (podkłady,
podrozjazdnice, szyny, mocowania elementy złączne, mosty stalowe) i usługi (zaawansowana logistyka rozjazdowa – system SWITCHER, zabudowa, serwis, utrzymanie).

KZN Switcher jest częścią Grupy KZN
Bieżanów – powstałej na bazie prawie
osiemdziesięcioletnich doświadczeń
biznesowych Kolejowych Zakładów
Nawierzchniowych „Bieżanów” Sp. z o.o.
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KZN&Talegria

KZNTALEGRIA
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System SWITCHER
Elastyczne rozwiązanie dostosowane do transportu
i/lub wymiany konstrukcji rozjazdowych w systemie „Just in Time”. System zapewnia dostawę fabrycznie
zmontowanych, ponadgabarytowych bloków rozjazdowych
bez przekraczania skrajni transportowej. Założeniem systemu
SWITCHER jest bezpieczna i szybka dostawa oraz rozładunek największych bloków rozjazdowych, przy zachowaniu ich najwyższej jakości początkowej. Dlatego realizowana dzięki SWITCHEROWI logistyka
blokowa skutkuje radykalnym skróceniem i optymalizacją czasu ostatecznego zamontowania konstrukcji w torze i oddania do użytkowania. Jednocześnie wpływa pozytywnie zarówno na koszty utrzymania i długość eksploatacji
konstrukcji rozjazdowych (LCC).
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Główne cechy blokowej logistyki rozjazdów:
kontrolowanie i optymalizowanie zarządzania logistyką dostaw
– możliwość dostaw just in time

wysoka jakość początkowa, skutkująca wydłużeniem czasu eksploatacji
i zmniejszeniem kosztów

bezpieczeństwo transportu i operacji na budowie

ograniczony czas trwania przerw w ruchu pociągów pociągów

www.kzn.pl
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SWITCHER – Rodzina wagonów do przewozu
rozjazdów
Z punktu widzenia systemu kolejowego mamy do czynienia z jednym typem wagonu o długości 27,5
metra, różnice wynikają ze specjalistycznego wyposażenia poszczególnych modeli:

SWITCHER TILT
– wagon podstawowy wyposażony w długą uchylną platformą transportową,
umożliwiający przewóz największych i najcięższych elementów rozjazdowych
(bloki rozjazdów zwyczajnych o promieniu 1200 m, czy rozjazdów krzyżowych
podwójnych na podrozjazdnicach strunobetonowych);

WIDOK Z BOKU

WIDOK Z PRZODU

WIDOK Z GÓRY

SWITCHER PLUS
– wagon wyposażony w platformę uchylną oraz dwa, dodatkowe, specjalistyczne
hydrauliczne żurawie przegubowe, umożliwiające samorozładunek wagonu,
jak i rozładunek innych wagonów transportowych.
WIDOK Z PRZODU

WIDOK Z BOKU

WIDOK Z GÓRY

SWITCHER FLAT
– wagon wyposażony w długą platformą stałą, umożliwiający swobodny transport
nieprzekraczających skrajni bloków rozjazdowych, z możliwością układania w kilku
warstwach: parametry konstrukcji powodują, że nie ma konieczności stosowania
tzw. wagonów osłonowych;

WIDOK Z BOKU
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WIDOK Z PRZODU

WIDOK Z GÓRY

Innowacyjny system logistyki SWITCHER to narzędzie do optymalizacji logistyki rozjazdów kolejowych,
którego trzon stanowią specjalistyczne wagony transportowe z uchylnymi platformami. Dzięki
wyjątkowym parametrom wagonów możliwy jest bezpieczny przewóz ponadgabarytowych bloków
rozjazdowych z zachowaniem transportowej skrajni kinetycznej G1/G2. Dzięki temu cechujące się
najwyższą jakością początkową, fabrycznie zmontowane rozjazdy, trafiają bezpośrednio w miejsce
zabudowy. Wypracowane przez KZN „Bieżanów” różne konfiguracje innowacyjnej konstrukcji
wagonów Switcher to krok ku uniwersalizacji i optymalizacji zarówno procesów transportowych jak
i rozładunkowych.

PARAMETRY ŻURAWI ZAMONTOWANYCH NA WAGONACH SWITCHER PLUS

KG

38 200

24 660

19 470

14 400

11 320

9 110

M

2,20

3,67

4,70

6,40

8,15

10,10

SWITCHER TILT

CAŁKOWITA DŁUGOŚ

DOPUSZCZALNA DŁUGOŚĆ TRANS

SWITCHER PLUS

CAŁKOWITA DŁUGOŚ

DOPUSZCZALNA DŁUGOŚĆ TRANS

SWITCHER FLAT

CAŁKOWITA DŁUGOŚ

DOPUSZCZALNA DŁUGOŚĆ TRANS
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ŚĆ WAGONU = 27 500 MM

DOPUSZCZALNA SZEROKOŚĆ
TRANSPORTOWANEGO ŁADUNKU
4 200 MM / 4 400 MM (G1 I G2)

SPORTOWANEGO ŁADUNKU 26 260 MM

ŚĆ WAGONU = 27 500 MM

DOPUSZCZALNA SZEROKOŚĆ
TRANSPORTOWANEGO ŁADUNKU
4 200 MM / 4 400 MM (G1 I G2)

SPORTOWANEGO ŁADUNKU 19 200 MM

ŚĆ WAGONU = 27 500 MM

DOPUSZCZALNA SZEROKOŚĆ
TRANSPORTOWANEGO ŁADUNKU
2 620 MM / 3 060 MM (G1 I G2)

SPORTOWANEGO ŁADUNKU 26 260 MM

www.kzn.pl
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SWITCHER
TILT

SWITCHER
PLUS

Szerokość toru

1 435 mm

Długość wagonu ze zderzakami

27 500 mm

SWITCHER
FLAT

Maksymalna prędkość eksploatacyjna wagonu:
w stanie próżnym

120 km/h

w stanie ładownym

100 km/h

Masa służbowa wagonu

40 t

55 t

35 t

Maksymalna dopuszczalna masa
całkowita wagonu

77 t

77 t

77 t

Minimalny promień łuku toru przy przetaczaniu pojedynczego wagonu w stanie próżnym

75 m

75 m

75 m

Wózki dwuosiowe:
rozstaw osi między czopami skrętu
wózków

22 460 mm

rozstaw osi

1 800 mm

średnica toczna koła

920 mm

maks. obciążenie zestawu kołowego

22,5 t/oś

Maksymalna długość ładunku

26 260 mm

19 200 mm

26 260 mm

4 200/ 4 400
mm

4 200/ 4 400
mm

2 620/ 3 060
mm

Skrajnia kinematyczna

G1/G2

G1/G2

G1/G2

Moc silników

30 kW

2 x 55 kW

-

Maksymalna szerokość transportowanego
ładunku (długość podrozjazdnicy)
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System kontroli skrajni

-

System awaryjnego opuszczania platformy

-

Moduł sygnalizacji ostrzegawczej
(dźwiękowy/świetlny)

-

Bezprzewodowy pilot zdalnego
sterowania

-
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WAGON SWITCHER TILT
bazowa konstrukcja systemu umożliwiająca przewóz najdłuższych i najcięższych
bloków rozjazdowych

WAGON SWITCHER PLUS
wyposażony w kolejowe hydrauliczne żurawie przegubowe daje nie tylko możliwość
przewozu bloków ale także ich rozładunku
(zarówno samorozładunek, z wagonu na
którym zamontowane są dźwigi, jak
i rozładunek z innych wagonów)

Wyposażenie
01

MODUŁ MOCOWANIA
– dopracowany system mocowania ładunku, zoptymalizowany pod kątem
bezpieczeństwa i czasu potrzebnego na zamocowanie lub uwolnienie bloku
rozjazdowego. Istnieje możliwość dostosowani do potrzeb klienta.

02

MODUŁ AWARYJNEGO PODNOSZENIA
I OPUSZCZANIA PLATFORMY
– oparty na rozwiązaniu akumulatorowym umożliwia opuszczenie
lub podniesienie platformy w sytuacjach awaryjnych (awaria
silnika/układu hydraulicznego, brak możliwości podłączenia
agregatu zewnętrznego).

03

MODUŁ SYGNALIZACJI OSTRZEGAWCZEJ
– dostosowany do potrzeb klienta element informujący
ludzi pracujących w otoczeniu wagonu o podnoszeniu/
opuszczaniu platform i/lub pracy żurawi przegubowych.

04

MODUŁ ZABEZPIECZENIA
Moduł zabezpieczenia pozycji transportowej
platformy blokujący na dwa sposoby
(mechaniczny i hydrauliczny) możliwość
nieplanowanego opuszczenia platformy.
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Przewagi systemy SWITCHER
DO 5 MINUT

20/30 MINUT

30/60 SEKUND

Czas rozłożenia żurawi

Całkowity czas operacji

Czas podnoszenia/

przegubowych do pełnego

rozładunku bloku zwrotnicy

opuszczania platformy

wysięgu wraz z opuszczeniem

lub szyn łączących 30 minut

30/60 sekund

podpór i ustawieniem

(0,5h), blok krzyżownicy 20

podkładek do 5 minut

minut (0,3h)

www.kzn.pl
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Uniwersalność i elastyczność

Wagony systemu Switcher zachowują pełną kompatybilność z dostępnymi na rynku urządzeniami
rozładunkowymi. Poza wykorzystaniem żurawi przegubowych, mogącymi dokonać samorozładunku wagonu
SWITCHER PLUS jak i rozładunku sąsiednich wagonów SWITCHER BASIC lub SWICTHER FLAT, system
z powodzeniem współpracuje z ciężkimi dźwigami kolejowymi oraz systemami mobilnych bramownic (np.
typu Gantries PWP). Tym samym możliwa jest realizacja rozładunków transportowanych bloków zarówno
w technologii wzdłużnej jak i poprzecznej. Dzięki tej elastyczności i uniwersalności SWITCHER jest w stanie
skutecznie działać na każdym kolejowym placu budowy, zapewniając przy tym pełne bezpieczeństwo.

SAMOROZŁADUNEK
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ROZŁADUNEK PRZEZ ŻURAW KOLEJOWY

ROZŁADUNEK PRZEZ MOBILNE BRAMOWNICE

www.kzn.pl
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Najem specjalistycznych
wagonów
Dlaczego najem wagonów specjalistycznych?
elastyczność ekonomiczna - brak konieczności
ponoszenia kosztów zakupu taboru

proces utrzymania, naprawy rewizyjne i odbiory
komisaryczne taboru po stronie wynajmującego

szkolenie z pełnego zakresu obsługi zapewniające
pełne bezpieczeństwo załogi

możliwość dopasowania okresu wynajmu
do kalendarza prac torowych
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Wagony do transportu oraz rozładunku
rozjazdów i przęseł torowych

SWITCHER TILT
ruchoma platforma

SWITCHER PLUS
ruchoma platforma i dźwigi

SWITCHER FLAT
wagon ze stałą platformą

Flota specjalistycznych wagonów
Nasza flota składa się z kilkunastu wagonów do transportu i rozładunku rozjazdów (SWITCHER TILT,
SWITCHER PLUS, SWITCHER FLAT). Wagony przeznaczone są do wynajmu i eksploatacji w Polsce
i granicach UE. Nasz sprzęt podnajmujemy wraz z wykfalifikowaną obsługą lub z usługą przeszkolenia
pracowników klienta.

www.kzn.pl
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Mobilny serwis wagonów
towarowych
W zakresie serwisu wagonów towarowych, potencjał spółki KZN Switcher został zbudowany na bazie
kilkunastoletnich doświadczeń firmy Rail Tech - Igor Marszałek, pozyskanej na zasadzie przejęcia
kapitałowego. Dzięki temu ruchowi jesteśmy w stanie zaoferować na rynku profesjonalne usługi wykonywane
przez najwyższej klasy specjalistów. Obecnie zakres prac realizowanych przez nasz serwis to:

01

Diagnostyka układu biegowego.

02

Diagnostyka zestawów kołowych urządzeniem laserowym do pomiaru zarysu profilu,
stożkowatości ekwiwalentnej, średnicy, wielkości płaskich miejsc, bicia osiowego
i promieniowego (owalizacja), odległości wewnętrznych płaszczyzn koła Az, Ez.

03

Mobilna wymiana zestawów kołowych w miejscu wyłączenia wagonu, z wykorzystaniem
podnośników Hegenscheidt-MFD, bez konieczności użycia dźwigu.

04

Diagnostyka i pomiary urządzeń cięgłowo-zderznych.

05

Wymiana aparatów, haków cięgłowych i sprzęgów śrubowych.

06

Wymiana zderzaków.

07

Diagnostyka mechanicznego i pneumatycznego układu hamulca wszystkich typów. Jako jedni
z nielicznych potrafimy wykonać diagnostykę układu hamulca z modułem AC2D i AC3D.

08

Wymiana wszystkich typów zaworów rozrządczych, przekładników ciśnienia, przekładników
z krzywą załamaną, zaworów samoważących, samoczynnych nastawiaczy klocka hamulcowego.

09

Wymiana resorów, sprężyn zawieszenia, sprężyn i ślizgów bocznych wózka, ogniw i sworzni
resora, pomiary i wymiany ogniwek, grzybków ciernych, dociskaczy węzłów tłumiących.
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Wykonywanie przeglądów kontrolnych i okresowych wagonów do poziomu utrzymania P3.
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Oferujemy kompleksową obsługę
serwisową wagonów towarowych. Mobilne
brygady zdiagnozują oraz usuną nawet
najbardziej skomplikowane usterki,
przywracając wagony do normalnego ruchu.

Profesjonalny i mobilny serwis wagonów
nasze mobilne brygady dotrą w każde miejsce w Polsce,
a w razie potrzeby także w krajach ościennych

korzystamy z najlepszych narzędzi oraz dedykowanych
części zamiennych

kultura bezpieczeństwa stanowi realną i stosowaną
w codziennej praktyce podstawę naszych działań

logika napraw podporządkowana jak najszybszemu
przywrówceniu sprawności taboru

Dodatkowo uczestniczymy jako w pełni niezależni eksperci zarówno w komisjach badających przyczynę uszkodzenia wagonu, jak
również w przyjęciach wagonów do dzierżawy oraz przy zdaniu wagonów z dzierżawy.
Posiadamy cztery centra logistyczne (status GCU) –
w Łodzi, Krakowie, Tczewie i Małaszewiczach, gdzie
klienci mogą przekierować części zamienne,
w tym zestawy kołowe.
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KZN Switcher sp. zo.o.
ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków
Tel.: +48 12 651 09 09, Fax: +48 12 651 09 05
switcher@kznswitcher.com
www.kznswitcher.pl

