
SIMBOLIZAREA 
vagoanelor de calatori CFR si principalele lor caracteristici 

(pentru iniţierea personalului M/C) 
 

Seria 
Numerica literala 

Tip 
vagon Caracteristici definitorii 

Cifrele 5-6 Simbol Destinaţia Principalele caracteristici constructive 

2922 
 

B 
 

Cls.2 
 

Vagon de construcţie veche, cu cutia modificata din seria 2920. 
Unicompartiment , 70 locuri. Frâna Hikp. Boghiuri tip Gorlitz uşor. Iluminat 
incandescent. Încălzire cu abur de înaltă presiune. 

1147 
2147 
2157 

 

A 
B 
B 

Cls. 1 
Cls. 2 
Cls. 2 

Vagon suburban, import Polonia. Trei compartimente si culoar central,  având 
in total 60 locuri la cls. 1 si respectiv 88 locuri la cls. 2. Iluminat fluorescent si 
incandescent. Încălzire cu abur de înalta presiune si electrica la 1500V c.a , 
50 Hz. Frâna KE-GPR. Boghiuri Minden-Deutz. Vagonul are cablu de trecere 
pentru instalaţie de radioficare. 

2047 
1947 

B 
A 

Cls. 2 
Cls. 1 

Vagon compartimentat cu culoar lateral. Zece compartimente, 80 locuri la cls. 
2 si respectiv 9 compartimente, 54 locuri la cls.1 
Iluminat fluorescent si incandescent. Încălzire cu abur de înalta presiune si 
electric. Frâna tip KE-GPR. Boghiuri Minden-Deutz . Cablu de trecere pentru 
instalaţie de radioficare. 
Obs. In varianta 2047 IVA (modernizat înainte de 1990)) este echipat cu 
sistem de încălzire cu aer cald modulat, de la sursa de încălzire fie aburul, fie 
energia electrica de 1500 V, c.a si 50 HZ. 

2057 
1957 

B 
A 

Cls.2 
Cls.1 

Vagon compartimentat, cu culoar lateral, 10 compartimente, 80 locuri la cls. 2 
si respectiv 9 compartimente, 54 locuri la cls.1  Iluminat fluorescent si 
incandescent; Încălzire cu aer cald modulat, de la sursa  de încălzire cu abur 
sau electrica de 1500 V, c.a. 50 Hz. Instalaţie de radioficare. Frâna KE-GPR 
Boghiuri Minden-Deutz. 

9047 D  Vagon de bagaje .   Model similar 2047 
9551 D  Idem vagon de bagaje; caracteristici similare  vagonului 2050 
9157 Post  Vagon de posta. Caracteristici similare 2057 
9257 Post  Vagon de posta si bagaje. Idem 

2050 
1950 

B 
A 

 
Cls.2 
Cls.1 

Vagon compartimentat, cu culoar lateral, idem 10 compartimente si 80 locuri 
la cls.2, respectiv 9 compartimente, 54 locuri, cls.1. 
Instalaţie de radioficare tip UIC. Iluminat fluorescent si incandescent, încălzire 
cu aer cald modulat, de la sursa de abur sau de la sursa electrica, cu selector 
de tensiune: 1000 V c.a. 16,66 Hz 1500V, c.a. 50 Hz, 1500 V c.c., 3000 V c.c.  
Frâna KE-GPR.  Boghiuri Gorlitz V. 

3950 AB Cls.1+2 Vagon combinat clasele 1 si 2. Caracteristici similare vagonului 1950 
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2170 
 

B 
 

Cls.2 
 

Vagon compartimentat cu culoar lateral, modernizat, pe boghiuri Minden-
Deutz 

2180 
1980 

 

B 
A 
 

Cls.2 
Cls.1 

Vagon compartimentat cu culoar lateral, import Germania, 11 compartimente 
si 88  locuri la cls 2, respectiv 9 compartimente si 54 locuri la cls.1. Instalaţie 
electropneumatica de închidere a uşilor laterale si de intercomunicaţie. 
Instalaţie de radioficare tip UIC. Frâna cu disc, tip KE-GPR-D. Boghiuri tip GP 
200. Încălzire cu aer condiţionat de la surse diferite si selector de tensiune 
(idem seria 2050). 

7180 BC Cls.2 Cuşeta, import Germania, caracteristici similare 2180. 

7050 BC Cls.2 Cuşeta. caracteristici similare 2050, dar instalaţie de încălzire cu apa calda si 
fără sonorizare. 

7131 WLAB Cls.1-2 Vagon de dormit. Caracteristici similare 2047, modernizat 2002. 

2190 B Cls.2. 

Vagon compartimentat, model Corail, construcţie Astra Arad, cu culoar lateral 
si 11 compartimente, 66 locuri (6 locuri in compartiment). Idem instalaţie de 
radioficare tip UIC, instalaţie electropneumatica de închidere a uşilor, iluminat 
fluorescent  si incandescent, încălzire cu aer condiţionat si selector de 
tensiune. Frâna  cu disc tip KE – PR-Mg-D. Boghiuri tip Y32 

2054 
1954 

B 
A 

Cls.2 
Cls.1 

Vagon compartimentat, cu culoar lateral, modernizat din seria 2047, 
modificările fiind in principal la compartimentare, astfel ca are 10 
compartimente, 60 locuri la cls.2 si 9 compartimente, 54 locuri la cls 1. 
Instalaţie de radioficare tip UIC. Instalaţie electropneumatica de închidere a 
uşilor, care sunt de tip pliant. Referitor la iluminat, încălzire, tipul frânei si 
boghiurilor idem 2047 si 1947. 

2055 
1955 

 

B 
A 

 
Cls.2 
Cls.1 

Idem  2054 si 1954,  cu deosebiri: echiparea cu instalaţie de încălzire cu aer 
modulat, de asemeni înlocuirea generatoarelor GIF cu generatoare FAGA. 

2626 B Cls.2 

Vagon etajat individual, total locuri 132. Tipul boghiurilor Gorlitz VI K-do. Tipul 
Frânei KE – PA. (model asemănător cu KE 2c-ALP)Generator tip FAGA. 
Iluminat fluorescent si incandescent. Încălzire cu aer cald folosind ca sursa 
aburul sau curentul electric alternativ, 1500 V,  50 Hz. Nu are schimbător de 
regim G-P. 

2617 
1617 

B 
A 

Cls. 2  TE 
Cls.1   TE 

Tren etajat, in cupluri de cate 4 vagoane din care, de regula unul este de cls. 
1. Trenul totalizaeaza 13 osii incluse in 2 boghiuri a cate 2 osii si 3 boghiuri a 
cate 3 osii. Tipul boghiurilor Gorlitz uşor. Instalatie de frâna tip KE-2c-ALP, 
număr total de locuri la ambele clase = 340. La fiecare capăt al cuplului exista 
cate un compartiment de serviciu. Iluminat fluorescent si cu incandescenta. 
Încălzire cu abur de joasa presiune si electrica  1500 V, c.a, 50 Hz. 

2647 B Cls.2 

Vagon etajat individual, pe boghiuri Minden - Deutz, adaptate pentru frâna cu 
disc. Frâna este de tip KE GPR-A(D). Iluminat fluorescent si incandescent. 
Încălzire cu aer cald pe abur sau electric, 1500V, c.a. 50 Hz. Număr total de  
locuri = 132. (idem 2626) 
 

2076 
1976 

B 
A 

Cls.2 
Cls.1 

Vagoane modernizate din 2050 si respectiv 1950, prevăzute cu salon central 
şi câte 3 compartimente la capete. Număr locuri 60 la cls.2 si 54 la cls.1. 
Vagon echipat cu boghiuri Y32, instalaţii de iluminat, încălzit, sonorizare 
system Corail. Instalaţie de frâna cu disc KE-PR-D    (fără frâna magnetica). 

9920 WIT  Vagon de încălzit trenul, pe boghiu M-D 
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9952 WIT  Vagon de încălzit trenul, pe boghiu Y25 CS 
8976   Vagon bar Bistro, caracteristici  idem 2076 
5950 WR  Vagon restaurant, caracteristici idem 1950 
1956 
1056 

A 
A 

Cls.1. 
Cls.1 

Vagoane salon, unicompartiment, echivalent a 9 si respectiv 10 
compartimente, provenite din seria 1950 si respectiv 2050. 

5030 
5950 

BC 
BC 

Cuşeta 
Cuşeta 

Vagon modernizat pe boghiuri Gorlitz V. 
Idem. Plus amenajări interioare suplimentare 

8842 
 

WR 
  Vagon restaurant, provenit din 2047, modernizat 

8976 WB  Vagon BAR-BISTRO, modernizat, caracteristici similare cu vagonul 1976. 
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VAGON DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Literala
NUiii'eiica
Anul fabricatiei
Aet RIV

"""
-.....---

~gollnolo doscoporttGIIrtl E
(tipul Ellcs) sunt dosUnlltG In

prlnclplll tmnsportulul do mllrfurt
'n mc (mlnereurt, comuno, COC8,

prodU90 do blllftsUom)cu o
gmnulllUo do minim 3 mm.

Do ftsomon" moi pot fi
tmnsportftto lomlnllto, fior vochl,
dlSIUrt metolleo, mfttertAI

lemnOl, mlltertftlo pentru
constructii.

[)08CArcarell : prtntmpo do
ulSCArcare In plonseu si ual
lot@mlo.

~-
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VAGON DESCOPERIT
PE 4 OSII

Vagoaneledescoperiteseria E (tipul Eaos, Eamos) sunt
destinate in principal transportului de marfuri in vrac
(minereuri,carbune,COCS,produse de balastiera).

De asemenea mai pot fi transportate lamlnate, fier vechi,
deseuri metalice, materiallemnos, materialepentru
constructii.
* Vagonultip Eaos are planseul fix, din lemn, descarcarea
se face prin usile laterale.-Vagonultip Eamos are planseul fix, nu are usi laterale,
descarcarease face numai prin culbutare.
Acest tip de vagon este destinat transportuluide minereu.

Eamos

150
60
Y25
100

Descarcare prin
culbutare

82

SERIAVAGONULUI
Uterala Eaos Eamos
Numerica 5301 5940
Anul fabricatiei 1985 -1999 1981 -1984
Apt RIV DA NU
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VAGON DESCOPERIT
PE 2 OSII

Vagonul de marfa descoperit; pe-2 osii, este destinat
transportului de utilaje, laminate, fier vechi, cherestea,
blocuri de piatra etc care nu necesita protectie impotriva
agentilor atmosferici.

Cutia vagonului, prevazuta pe fiecare parte laterala cu usi
cu deschiderea de 1800 mm, permite si transportul
marfurilor cu granulatie mare, in vrac.

Descarcarea vagonului se poate efectua prin usile
laterale, sau prin culbutare frontala, prin peretii frontali
mobili.

83

SERIA VAGONULUI
Literala Esx
Numerica 5530 -5541
Anul fabricatiei 1964 -1965
Apt RIV DA
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VAGON DESCOPERIT AUTODESCARCATOR
PENTRU TRANSPORTUL PIETREI SPARTE

Vagonul este de constructiecomplet metalleasi permite desearcarea
prin gravitatle a pletral sparte precum si dozaraa cantitatii desearcate II
functie de necesitati. .

Desearcarea se poate face din mers cu viteza Cle 5 krn/h.
Este utilizat in special pentru, lucrarile de Intratlnere si rafactle a caII.

-84

SERIAVAGONULUI
LIterala Faccs
Numerica 69.94
Anul fabricatiei 1971 -1972
AptRIV NU
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VAGON AUTODESCARCATOR
PENTRU TRANSPORTUL CARBUNELUI

Este destinat transportului de
carbuni.
Incarcarea: gravltatlonal
Descarcarea : masiv gravltatlonal
In magazII special construita sub
linie sau estacade.

.....

mi" 5 mil!l10

54

85

SERIAVAGONULUI
Literala Fila (1) I Fila (2) I Fila (3)
Numerica 88.80- 88
Anul fabricatiei 1874-1878
Apt RIV NU
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VAGON ACOPERIT
PE 4 OSII

Vagoanele acoperita pe 4 osii tip Gags sunt amenajate
pentru transportul marfurilor generale ambalate/paletizate.

De asemenea sunt amenajate si pentru transportul
cerealelor in vrac.

In acest scop, in acoperis sunt practicata 4 guri de Incarcara.
Pentru descarcara fiecara din cele 4 usi rulante este

lechipatacu clape de descarcare care permit scurgerea
cerealelor direct in buncare.

.....
.~
,..'o

86

SERIA VAGONULUI
Literala Gags (1) Gags (2)
Numerica 1951 - 1963 1956 -1963
Anul fabricatiei 1966 -1978 1969 -1978
Apt RIV DA DA
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VAGON ACOPERIT
PE 4 OSII

Vagoanele acoperite pe 4 osii tip Gas sunt destinate
transportului de marfuri generale ambalate I paletizate,
cu volum mare care necesita protectie impotriva agentilc
atmosfericl.

~ - -- ;

= = = i- = - i

i. = = i ii

,~~- -; ,_. -:
m- ---,=0 ~ II

-- ::<=J\!I I

87 ---

SERIAVAGONULUI
Literala Gas
Numerica 1914
Anul fabricatiei 1997 -1999
Apt RIV DA
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VAGOANEACOPERITE
PE 2 OSII

Vagoanele acoperite pe doua osii sunt
destinate transportului de marfuri cu volum mare,
care trebuiesc protejate impotriva intemperiilor,
cum ar fi : mobila, utilaje, legume in lazi, djferite
marfuri ambalate (paletizate), colete etc.

Vagoanele sunt construite in doua variante:-cu pereti din scândura Ggs(1);-cu pereti din tegotex Ggs(2).

"

~~.~

~. iaI/iIIfI.

m

88

""..

SERIA VAGONULUI
Literala Ggs(1) Ggs(2)
Numerica 1474-1480 1481 -1486
Anul fabricatiei 1958 -1964 1969- 1978
Apt RIV DA DA
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VAGOANEACOPERITE
PE 2 OSII

Vagonul-acoperit pe doua osii este destinat
transportului de marfuri cu volum mare, care
trebuiescprotejate impotrivaintemperiilor,cum ar
fi: mobila,utilaje,' legume in lazi, diferlte'marfurl
ambalate (paletizate), colete etc.
Constructia vagonului este complet metalica.

Vagonultip Gbgs permite si transportul cerealelor
invrac.

",.,

43

89 -

SERIAVAGONULUI
Literala Gbs, GbQs
Numerica 1501 -1504, 1570
Anul fabricatiei 1976. 1986 -1991

Apt RIV DA
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VAGON- . .~, ~.

PE 2 OSII CU PERETI CULISANTI
. "1 ~.'

Vagoanele Hblkklls sunt destinate transportului de marfuri generale
ambalate I paletizate, cu volum mara si grautate specifica mica.

Peretii cullsanti, executati din alumlnlu, permit Incarcaraa usoara si raplc
a vagonuluI. .
La interior, cutia este echlpata cu 6 pereti transversall moblll care permit

compartimentarea vagonului pentru mai multi clienti.

~1

".

90

SERIAVAGONULUI
Literala Hblkklls
Numerica 2372

. Anulfabricatiei 1999
AptRIV DA
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VAGONREFRIGERENT

Vagonul frigorifer cu 2 osII tip Ibbhs, Ibbehs. Ibbehqs

poate fi utilizat In traficul ferovlar fara persooalinsotitor.

Ca agent frigorific,"ln functie de - marfa Incarcata. se poate

utiliza gheata de apa sau zapada carbonlca. ~

Vagonul este destinat pentru transportul tuturor felurilor
de alimente perisabile conform ATP (Conventie asupra
transporturilor Internationale de marfuri perisabile si
mijloacelor specifice de transport care se vor utiliza pentru
aceste transporturi).
Vagonul poate fi folosit la temperaturi ale mediului amblant
In limitele .20.Cpana la +45.C._._--------

91

SERIA VAGONULUI
LIterala Ibbhs I Ibbehs I Ibbehas
Numerica 8266 I 8240 I 8247
Anul fabricatiei 1984 -1987
Apt RIV DA

Page 33 of 65



~i1<s
-- '"

VAGON DESCOPERIT
CU PERETI MICI SI TEPUSE

Vagoanele platforma pe douaosiitipKssuntechipat
pereti laterali si frontali rabatabili cu inaltimea de 450 I
precum si,cu tepuse.

Constructia vagonului permite transportul de materiâ
lungi (Iaminate. sina de cale ferata etc) blocuri de piatl
cherestea. busteni etc.

Cu amenajari minime vagonul poate transporta un

lcpntainerde40'.

J~- -- ----------

- 92

SERIA VAGONULUI

Literala Ks (1) 1 Ks (2)
Numerica 3307 - 33171 3318
Anul fabricatiei 1953 -1986
ApUUV- DA
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VAGON PLATFORMA
TIP SPECIAL

Vagoanul tip Laads este de tip articulat, compus din dou
semivagoane pe 2 osii.

Este destinat transportului de tractoare si alte utilaje agl
Datorita faptului ca este echipat si cu tepuse si suporti

pentru containere, vagonul poate transporta si cherestea,
busteni, marfuri lungi sau 2 containere de 20'.

. ~"---~iliL!-;g!!'1. I
~~L=l=.!LJ<= :
~J-~J= 'EP 4f

!~..._--_..._...._._._.-

! J'~l, ~ --Vtk "~~'i
. ..fr.J2sW _.-

Laads

9000
25700
3100

93

SERIA VAGONULUI
Literala Laads
Numerica 4313
Anul fabricatiei 1982-1990
Apt IV DA
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VAGON PLATFORMA
TIP SPECIAL

Vagoanele tip Lst sunt destinate exclusiv transportului
de pachete de tabla.

In acest scop vagonul este echlpat cu pereti despartitari.
rezultind 5 compartimente pentru pachetele de tabla

~. .'" ... o ..,. .. .. -. I I

.-- -- 1
1

- '" 8A!Q !"""~- ' - - -- '" --- . ""---=-. --- -. .---

Observatii

150
7S
100

Transport pachete de tabla
Provenit din modificarea

vaqonulul Ks

94

SERIAVAGONULUI
Literala Lat
Numerica 4100
Anul fabricatiei 1970-1978
Apt RIV NU
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VAGON PLATFORMAPE 4 OSII
CU INVELITOAREMOBILA

VagoaneIe tip Ris sunt desI81ate bansporbiIIii de
materiale lungi, utiIaje. marrm ariJaIaIe I paIIeIIiza1e
care nec:esiIa proiectie impoIriva agenIiIar aIImDsiteric:i

InveIitoarea mobila, OOI.r 6u.oat.. diJlDiJ1eIiajI~
permite prin pIiere eliberarea penIIu R:an:are a CEIpuii
% din Iungimeia vagonului Man&tric1oeaiiNeiiIaIIimob1Ie
se face de catre un singurom

--, I
I
J
"'\
I

,e . ~ 1

~ ~: -L-Hu

~~~~~~=~== ~ -=~~~=-=--==~~~
n__- -

,fI8'
~-; '~_.., ~

95

SERIAVAGONULUI
Literala Rils
Numerica 3540
Anul fabricatiei 1999
Apt RIV DA
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VAGON PLATFORMA
PE 4 OSII

VagoaneletipRmms(1)si (2) lunt deatlnate
transportuluideuUlsJe,lamlnate(proflle,tevi,alnade'cale
ferateetc),tegle,IIngourl,prefabricatedinbeton,
cherestea,bustenl,utilaJe,yehlculegrele,
Pentruasigurareamarfurilorvagoanele:,untprevaZUIecu

tepusesi peretifrontal!C'u.lnaIUmeildlJ620mm.

96

SERIAVAGONULUI

LIterala Rmm8 (1) Rmml (2)
Numerica' 3959 -3982 3959 -3984

. Anulfabricatiei 1971 -1982 1971- 1990
AptRIV .. DA DA
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VAGON- PLATFORMA
PE 4 OSII

Vagoanele tip Rgs (1) si (2) sunt amenajate pentru
transportul containerelor (3x1 O', 2x20', 1x40')
Pentru asigurarea marfurilor vagoanele sunt
prevazute cu tepuse si pereti frontali cu inaltimea
de 520mm.
Vagoanele tip Rs nu sunt dotate cu dispozitive
pentru containere si pot fi folosite la transportul de
busteni, materiale lungi etc.

....

~
~

-

ObservatII
Amenajat pentru

I

Amenajat pentru
transport transport

containere containere

/

97

. SERIAVAGONULUI
Literala Rs Rgs (1) Rgs (2)
Numerica 3900 3916- 3920 3916-3956
Anul fabricatiei' 1968-1983 1968 -1982 1968 -1990
AptRIV DA DA. DA
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.VAGON PE 10 OSII CU PLANSEU COBORÂT
PENTRU TRANSPORT COMBINAT

Vagonul este destinat transportului pe calea ferata a
autocamioaneIor rutiere (TIR)cu semiremorci pe doua sau
trei osii si este parte componenta a unei garnituri inchisa
de 10 -20 vagoane

~

98

SERIAVAGONULUI
Literala SaadJdons
Numerica
Anul fabricatiei 1999
Apt RIV DA.
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VAGON CU PLANSEU COBORÂT PENTRU
TRANSPORT COMBINAT (CU ROTI DE tP 760mm)

Vagonul estedestinat transportului de autovehlcule TIR.
Este realizat cu planseu coborAt (6215 mm) si circula In garnituri

Inchlse de 16.20 vagoane.

In acest lens este prevazut la capete cu traverle frontale rabatablle.

Elte amenajat si pentru transportul de contalnere, respectiv cutii
moblle, de 20' si 40'.

99

SERIAVAGONULUI
LIterala 8damoo
Numerica
Anul fabricatiei 1888
Apt RIV DA.

Seria Sdakkmss
nUnalmea1vaapnUIUljaelcaDatmtreltamDOane[fmmh -_..".>-',-'" ':;;T --. k . 12SBd
Lunaimea unui vaaon intermediar oeste tamDoane si olaca de tamDoane (mm) 22640
Lunaimea sasi ului Deste traversele frontale (mm) 22000
Ampatamentul vaaonului (mm) 17600
Latimea maxina a vaaonului (mm) 2892
Inaltimea de la sina la Dlanseul Dezona de transDort a autotrenului (mm) 625
Inaltimea de la sina la olanseul Dezona de caoat (Deste boahiurU (mm) 850
Distanta intre osiile boahiului (mm) 1800
Diametrul rotilor (mm) 760
Viteza de circulatie (km/h) 120
Frâna automata KE-GP.A
Sarcina admisa De osie ft) 16

Raza minima a curbei (m)
Linie curenta 150
Linie de aarare 75

Tara (t)
Fara traversa frontala rabatabila 22
cu traversa frontala rabatabila 23

Observatii
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VAGON PLATFORMA PE 4 OSII,
CU INVELITOARE MOBILA
PENTRU TRANSPORT RULOURI DE TABLA

Vagoanele Shimmns sunt destinate transportului de
'rulriuri de tabla in pozitie orizontala.

Sasiul este prevazUt cu 5 suporti pentru rulouri i8r
protectia impo1riva.agentiloratmosferici se realizeaza
cu ajutorul unei inveIitori mobi1e din,PVC.

. Se pot transporta rulouri de tab18 cu greutatea de
maxim 30 tf si diametrul maxim de 2,25 metri.

"

~;

_1nn

SERIA VAGONULUI
Literala Shimmns
Numerica 4673
Anul fabricatiei 1999
Apt RIV DA
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VAG0.N CU ACOPERIS
CA~E SE POATE DESCHIDe

~I , I .
. .j

Presiunea de actionare (bar)

Raza minim: a curbei (m)
Viteza maxima (km/h
Observatii

~ ~-~IfI!-

.

Vagoanele tip Tais (1) sunt amenajate pentru
transport tostati si ingrasaminte.

Vagoane le tip Tais (2) sunt.amenajate pentru
. transport cereale (sunt vopsita la interior cu vopsea
avizata sanitar pentru alimente).

Minima
MaXima
Vagon izolat
Linie curenta

H
920

KE-GP
Pneumatic

58
8
1!L
75
150
1()O

Amenajat pentru Amenajat pentru
transport tostati transport cereale
si ingrasaminte

101-

- SERIAVAGONULUI
Literala Tais (1) Tais (2)
Numerica 0666 --0667 5666
AnuUabricatiei 1976 -1979 1976 -1979
Apt RIV NU NU
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VAGON SPECIAL
PENTRU TRANSPORTURI"NEGABARITICE

_A-

~~~~
Vagoane le tip Uaikks si Uaai pe 4 - 20 osii sunt destinate

transportului de marfuri negabaritice. cu greutate mare
(transformatoare, utilaje etc) "

Sunt construite in doua variante, cu platforma scufundata
si cu lonjeroane.

Marfurile pot fi transportate fie asezate pe platforma, fie
sprijinita intre Ionjeroane, fie cu prindere directa de
elementele vagonului.
"Vagoanele pe 10 si 20 de osii sunt prevazute cu
mecanisme care permit deplasarea platformeillonjeroanelor:
atât pe verticala cât si pe orizontala, in vederea trecerii IIprin punctele unde gabaritul este depasit.

l6d:r<of>tI

-102

SERIA VAGONULUI
Litera.a Ualkks Uaal (1) Uaal (2) Uaal (3) Uaal (4)
Numerica 9397;9924 9930 9994 9950 9992;9960
Anu. fabricatie. 1977 1973-1975 1961 1968 -1978 1968-1978
Apt RIV DA DA NU DA DA

Inaltimea10nJeroaneior1platformei 590 650 5101 345/870I 850/2540
de lasina (mm)
Distantainterioaraintre lonjeroane(mm) - - 2620

2400-2900I

Variabila functie de
incarcatura

35 385 59 9/70

Viteza maxima (km/h) a on. 01 t
100 80 80

a on Incarca 80 40 40
Ti ul frânei KE-GP KE1c-SL KE1c
Observatii
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'VAGON. seEC IALIZAT "PE 4 OSII
CUOESCARCARE PRIN GRAVITATIE

Vagonul tip Uagps este de consIructie sudata. complet meIaIica, al
descarcare prin gravifalie .

Este destiI!at transportului de cereale (secara, porumb. orz, ovaz, grau,
orez brut) precum si a seminteIor de floarea soarelui. soia si sroCuri.
Vagonularepracticatinacoperis.pe axa~ o gurade~

pe aproape toata Iungimea acoperisului, care permiIe incarcarea al benzi
transportoaresaud"wectdinsiIoz. "

Gura de incarcare este obIuraIa al 4 capace rabatabiIe.
Pentru descarcare. vagonul este prevazut inlreboghUi al 3 guride

descarcare. amplasate central, in axa longiIudinaIa a cutiei.
DescaR:area se efectueaza prin graviIaIie, prin DennediuI unui sistem de

roti dintate al aemaIiera actionate manual care deschid fiecare gura de
descarcare.

103-

SERtAVAGONULUI
Literala Uagps
"Numerica 9332 - 9339
Anul fabricatiei 1966 -1992
Apt RIV DA
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VAGON SPECIAL PENTRU TRANSPORTAT MARFURI
PULVERULENTE CU DESCARCARE SUB PRESIUNE

Este destinat transportului cirnentului
in vrac si a altor substante pulverulente
asemanatoare.

Incarcarea: gravitational
Descarcarea : cu aer comprimat

=",
i1iI

el'

120

-104

SERIA VAGONULUI

Literala Ucs (1) Des (2) Ucs (3) Ucs (4) Des (5)
Numerica 9121 9121-22 9122-23 9124-28 9118 -19
Anul fabricatiei 1962 1963 -1989 1972-1974 1975-1980 1987 -1991
Apt RIV DA DA DA DA DA
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VAGON CISTERNA PE 4 OSII PENTRU
TRANSPORT BITUM

VagoaneIe sunt destinate transportului bitumului.
Cistema montata pe vagon este de constructie sudata.

Incarcarea cistemei se tace gravitationaJ pe la partea superioara a cI8temeI
prin gura de incarcare.

Descan:arease face gravitationaIpe la partea inferioara prin Intermediul
instaJatiei de descarcare.

-.;- ." '......

'.~

Razaminima a curbei (m)

Viteza maxima (km/h)
Temperatura de IncarCare I descarcare
a bitumului (OC'
ObservatII

105-

SERIAVAGONULUI
Literala Zaekks .

Numerica 79.39
Anul fabricatiei 1980
Apt RIV DA
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VAGON CISTERNA
PE 4 OSII -_u- ~ n -

k~~
Cistema montata pe vagon este de constructie sudata.
Incarcarea cistemei se face gravitati6nal pe la partea superioara

a cistemei prin gura de incarcare.
Descarcarea se face gravitational pe la partea inferioara prin

intermediul robinetului central si a celor laterale.
Vagonul tip Zaefs nu este apt sa circule in Marea Britanie.

-r ~

-106

SERIA VAGONULUI

Literala zaes (1) Zaes (2) Zaes (6) Zaes(7) Zaefs (6) .0-

Numerica 7881, 7882, 7883, 7971,]991 7878,7979,7883 7881,7882,7883, 7992

7884,7980 7884,7878.7879
Anul fabricatiei 1975 -1979 1988 -1990 1979.1980 1977 -1980 1980

Apt RIV DA DA DA DA DA
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VAG9N::CIST~RNA
PE 2-081'-- .

LIterala-
'N'UriWiCa
Anul fabricatiei
Apt RIV.

Cistema montata pe vagon este de construc:
sudata. . ,

Incarcarea se face gra"itational pe la partea
superioara a cistemei prin gura de incarcare.

Descarcarea se face gravitational pe la parte
inferioara a cistemei prin robinetul central si
prin robinetele laterale

Viteza maxima
Ob-servatii

107-
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VAGON CISTERNA PE 4 OSII
PENTRU TRANSPORT ACID SULFURIC

Cistema montata pe vagon este de constructie sudata.
Incarcarea cistemei se face gravitational pe la partea

superioara a acesteia.
Descarcarea se face cu pompa pe la partea superioara

a cistemei.

"

"'>

JtlJ!!t

75
150
100

Vagoane pentru
t~nsp_ort ac:ids~lfurN

-108

SERIAVAGONULUI
Literala Zas

Numerica 7856
Anul fabricatiei 1975
Apt RIV DA
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Inscripţii şi semne aplicate pe vagoane 
 

Nr. 
crt. Inscripţia sau semnul Semnificaţia 

1. C.F.R, BDJ, OBB 
Denumirea administraţiei 
înmatriculatoare a vagonului 
(Ex. CFR, BDJ, OBB). 

2. 31–53–1990 011 – 6 Numărul codificat al vagonului. 

3. 
 Tara vagonului  

(masa proprie a vagonului). 
 

4. 

 Tara vagonului şi masa frânată 
corespunzătoare frânei de mână 
manevrabilă de pe platformă. 

 

5. 

a) 
 
  
 
 
 
 
b)  

 
s 
120 

 
 
c) 
  
                    
                      

 

 
s 
ss 

 
90 

s 

6. 

 

7. 

00000 kg

 

 
 
 

00000 kg

 

000 t

 

A B C 
00,o 00,o 00,o 

00,o 

                                      
                                         

A B C 
00,o 
00,o 

A B C 
00,o 00,o 00,o 
00,o 00,o  

Exemple de inscripţionare a masei 
limită de încărcare pe vagoane. 

 

 
Capacitatea vagonului - rezervor, 

vagonului - butoi. 

 

 
 
 
 

Suprafaţa podelei. 
 00,0 m2

00000 l   
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Nr. 
crt. Inscripţia sau semnul Semnificaţia 

8. 

 

Capacitatea vagoanelor acoperite şi a 
vagoanelor destinate transportului 
mărfurilor în vrac. 

9. 

 

10. 

   

    (  00

11. 

12. 

13. 

14. 

     00 m3

m 

 

 

00,0 
Lungimea podelei vagonului. 
 

,00 m    ) Lungimea între feţele exterioare ale 
tampoanelor, necomprimate. 
 

 

Vagoane admise să circule pe liniile Căilor 
Ferate Britanice (BR). 

 

Vagoane autorizate să circule prin tunelul 
de sub canalul Mânecii. 

 

Vagoane particulare. 

RIV Vagonul corespunde prescripţiilor de 
construcţie prevăzute în RIV. 
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Nr. 
crt. Inscripţia sau semnul Semnificaţia 

15. 

 

Vagoane unificate. 

16. UIC St Vagoane unificate tip standardizat. 

17. 

 
 
 
 
 
            a)               b)              c) 

Vagonul este construit în vederea trecerii 
dintr-o reţea de căi ferate în alta cu 
ecartament diferit: 

a) SZD; 
b) Finlanda; 
c) Spania, Portugalia. 

18. 

 
 
 
 
 
 
 
 

19. 

 
A 

2 
 

20. 1 2 3 4 5 6 7 8
        

21. 

 

22 

 

UIC 

E

 
 
 
TARA                          
CARGA MAX.               
FRENO VACIO           
FRENO MANO MAX.  

2 

galben 

galben 

  50 

 

 

00
 9 10

           
           
         
          

Pa
00
E
 E
Semn suplimentar pentru vagoanele 
admise să circule 00,o pe liniile căilor 
ferate spaniole (RENFE) si portugheze 
(CP). 

Accesorii mobile: 
2 = câtimea accesoriilor; 
A = accesorii mobile; 
2 (numitorul) = numărul de ordine al 
accesoriilor din tabelul de accesorii.  

 11 12 
   

Scara pentru: 
- ungere periodică; 
- salubrizare radicală; 
- dezinfecţia instalaţiilor. 

Vagonul este înzestrat cu conductă de 
încălzire electrică pentru 3000 V curent 
continuu.  
 

Vagonul este înzestrat cu conductă de 
încălzire electrică pentru 3000 V şi 50 Hz. 

   00,0 t 
   00,0 t 
 00-00 t
      00 t
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Nr. 
crt. Inscripţia sau semnul Semnificaţia 

23. 

 

Vagonul este înzestrat cu conductă de 
încălzire electrică pentru 1500 V curent 
continuu. 

24. 

 

Vagonul este înzestrat cu conductă de 
încălzire electrică pentru 1500 V şi 50 Hz. 

25. 

 

Vagonul este înzestrat cu conductă de 
încălzire electrică pentru 1000 V curent 
continuu. 

26. 

 

Interzisă trierea peste cocoaşe de triere a 
vagoanelor a căror rază de racordare este 
inferioară celei trecute sub semn. 

27. 

 

Trecerea peste cocoaşa de triere este 
admisă la vagoanele pe boghiuri cu 
distanţa dintre osiile interioare mai mare de 
14000 mm. 

28. 

 
    c  b a                                  a b c   
 
 
 
 
                 1
 
 
                1
 
 

Mase uniform repartizate pe lungimi 
diferite ale suprafeţei de sprijin (lăţimea de 
sprijin egală sau mai mare de 1,20 m). 

galben 

0 galben 

galben 

   
a
b
c
 

   
  
a
b
c
 

0 

 

          m     - t 
               
-a         0 - 00 
-b         0 - 00 
-c        00- 00 
55
)      2)      3) 

)         2)        3) 

 
Valoarea maximă pentru diferite lungimi a 
maselor uniform repartizate pe lungimea 
suprafeţei de sprijin: 

1) repere de lungime a 
suprafeţelor de sprijin pentru masele 
uniform repartizate; 

2) distanţa în metri între 
reperele de lungime; 
3) valori maxime în tone a maselor 

uniform repartizate. 

         m     - t 
              
-a         0 - 00 
-b         0 - 00 
-c        00- 00 
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Nr. 
crt. Inscripţia sau semnul Semnificaţia  

  
 
 
 d c b a       a b  c d 
 
 
 
 
               1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mase uniform repartizate pe lungimi 
diferite ale suprafeţei de sprijin şi mase 
concentrate aşezate pe două reazeme egal 
depărtate faţă de axul transversal al 
vagonului (lăţimea de sprijin egală sau mai 
mare de 2 m). 

       
 a-a 
 b-b
 c-c 
 d-d
 

29. 

 

                              

         m     - t  
                          
a-a     0 - 00        00 
b-b     0 - 00        00
c-c    00- 00        00 
d-d 00- 00 00
       2)       3)        4) 

 
1) Repere de lungime ale suprafeţelor de 

sprijin al maselor uniform repartizate sau 
al distanţei între reazeme, pentru masele 
concentrate aşezate pe două reazeme. 

2) Distanţa, în metri, între 
reperele de lungime. 

3) Valori maxime, în tone, ale 
maselor uniform repartizate. 

4) Valori maxime, în tone, ale 
maselor concentrate aşezate pe două 
reazeme. 
 
 
Valoarea maximă a maselor uniform 
repartizate pe lungimea suprafeţelor de 
sprijin. 
 
Valoarea maximă a maselor concentrate 
aşezate pe două reazeme. 

       m  — t  
       0 - 00        00 

         0 - 00        00 
     00 - 00        00 

       00 - 00        00 

Kk 
1. Tipuri de frâne: 

 
Frână Kunze-Knorr 

Dr Frână Drolshammer 

Bo Frână Bozic 

Hik  Frână Hildebrand-Knorr 

Bd  Frână Breda 
 

Ch Frână Charmilles 

O  Frână Oerlikon 

KE  Frână Knorr tip KE 

DK  Frână Dako 
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Nr. 
crt. Inscripţia sau semnul Semnificaţia  

WA  Frână Westinghouse, tip A 

WE  Frână Westinghouse, tip E 

WU  Frână Westinghouse, tip U 

 2. Denumiri complementare la tipurile de 
frână 

G - frână pentru trenurile de marfă 

P - frână pentru trenurile de călători 

R - frână de mare putere 

GP - schimbător de regim G-P 

PR - schimbător de regim P-R 

GPR - schimbător de regim G-P-R 

A 
- dispozitiv pentru variaţia automată a 
forţei de frânare în funcţie de sarcină 

 

Mg  - frână electromagnetică pe cale 

30. 

a) pentru vagoanele de marfă 
 
1         2              3               4 

 
 
 
  1 
 
 
2 4 

 
 
  3 
 
b) pentru vagoanele de călători 
 
 

REV 
        .      . 

 
1                2                          3 

 

Ultima revizie: 
1. termenul de revizie din cartuşul de 
întreţinere; 
2. semnul atelierului răspunzător pentru 
revizie; 
3. data efectuării reviziei; 
4. inscripţie suplimentară, aplicată numai 
de către IF proprietară. 
 
 
 
 
1. se scrie după caz: RTI 1, RTI 2, RTI 3 
sau RTG; 
2. se înscrie iniţialele SC reparatoare; 
3. data efectuării reviziei. 
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Nr. 
crt. Inscripţia sau semnul Semnificaţia  

31. 

 

10,5 m 
 
 

Distanţa dintre osiile extreme la vagoanele 
fără boghiuri şi distanţa dintre pivoţii 
boghiurilor la vagoanele pe boghiuri. 

32. 

 
 Semn pentru înălţimea planului de 

încărcare pentru vagoane portcontainere în 
stare neîncărcată. 

33. 

 

Raza minimă de înscriere în curbă 

34. 

 

Semn pentru vagoane pe boghiuri care nu 
pot trece decât pe pasarelele ferry-boat care 
au un unghi de rupere mai mic de 30 30’.

35. 

 

Reper pentru numerotarea fusurilor de osie 

36. 

 
Vagoane pe boghiuri cu plăcuţe de uzură 
din poliamidă grafitată între crapodina 
superioară şi cea inferioară. 

37. 

 
galben pe fond închis  
sau roşu pe fond deschis 
 

negru                    galben 
Indică locurile care devin periculoase în 
caz de acces a personalului de orice fel, 
când vagoanele circulă pe liniile 
electrificate 

32 1 

1 2 3
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Nr. 
crt. Inscripţia sau semnul Semnificaţia  

38. 

 

Interzice baterea cuielor sau a scoabelor în 
pereţii vagoanelor din material plastic sau 
placaj. 

 

39. 

 
Vagon apt pentru a circula în trafic 
internaţional al cărui gabarit corespunde 
gabaritului 1–VM. 

40. 

 
 
 
 
 

Vagon apt pentru a circula în trafic 
internaţional al cărui gabarit corespunde 
gabaritului 0–VM. 

41. 

 
 
 
 
  

00 t 00 t
00 Pl 

 

00 t 00 t
00-00 Pl 

42. 
 

 

00 t 00 t
00 t 

 

M 0

2 

 Pa
MC
C

Semn pentru vagoanele de călători echipate 
cu dispozitiv electropneumatic de închidere 
a uşilor şi de telecomandă a iluminatului.  

 

Pentru vagoane de călători cu o singură 
clasă: 
- cifra din stânga sus: tara vagonului, cu 

50% apă în rezervoare; 
- cifra din dreapta sus: masa totală a 

vagonului; 
- cifra de jos: numărul total de locuri de 
şezut ale vagonului. 

 

Pentru vagoane de călători având două 
clase la acelaşi vagon (cl. I şi a II-a) AB: 
- cifra din stânga sus: tara vagonului, cu 
50% apa în rezervoare; 
- cifra din dreapta sus: masa totală a 

vagonului; 
- cifra din stânga jos: numărul de locuri de 
şezut clasa I; 

- cifra din dreapta jos: numărul de locuri 
de şezut clasa a II-a. 

 

Pentru vagoane de bagaje şi poştale: 
- cifra din stânga sus: tara vagonului, cu 

50% apa in rezervoare; 
- cifra din dreapta sus: masa totală a 

vagonului; 
- cifra de jos: limita maximă de încărcare a 

vagonului. 
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Nr. 
crt. Inscripţia sau semnul Semnificaţia  

43. 

 
 
 
       +      000 m         + 

Lungimea curelei de transmisie a 
generatorului de la vagoanele de călători 

 
50 ~     1000V 16 2/3 ~ 
16 2/3  ~ 1500V  50 ~ 
e        1500V  
           3000V 

 

800 A 

Vehiculele la care numai instalaţia de 
încălzire este alimentată de la linia trenului, 
sarcina de la baterie fiind asigurată de un 
generator de osie. 
 

 0000V 
00~ 

 
 

000A  

Vagonul este prevăzut numai cu conductă 
pentru încălzirea electrică. 
 

44. 

 

50~ 1000 V 16 2/3~ 0000 V 
00~ 
 
 
800 A 

Vehicule a căror conductă pentru încălzire 
poate suporta o tensiune superioară celei a 
aparatelor consumatoare, acestea fiind 
protejate. 
 

 Vagonul îndeplineşte toate prescripţiile de 
construcţie RIC şi poate să circule cu viteza 

45. 

 

100 

46. 

47. 

 
 
 
 
 
      
            g

 

100 RIC  
maximă înscrisă la stânga semnului RIC. 

RIC R    

Vagonul îndeplineşte toate prescripţiile de 
construcţie RIC, poate să circule cu viteza 
maximă înscrisă la stânga semnului RIC şi 
corespunde condiţiilor speciale din anexă 
pentru administraţia de cale ferată ale cărei 
iniţiale sunt înscrise în cadru. 

 

Vagonul corespunde condiţiilor de trecere 
pe ferry-boat. 

alben 

Frâna de mare putere, regim R, pentru 
trenuri accelerate. 
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Nr. 
Crt. Inscripţia sau semnul Semnificaţia  

48. 

Alb până la galben 

 Vagon echipat cu frână cu disc. 
 

49. 
 

alb până la galben sau roşu 
Frâna electropneumatică: 
- alb până la galben: echipament 

complet; 
- roşu: conducte de trecere ale frânei 

electropneumatice. 
 

50. 
 

culoare fildeş până la galben 

Vehicule echipate cu saboţi de frână 
din materiale compozite. 
 

51.  
Vehicule echipate cu saboţi de frână 
nemetalici marca 6 KW-10. 
 

52.  Vehicule echipate cu saboţi de frână 
nemetalici marca BK 9/6 

53. 
 Vehicule sonorizate cu branşament 

pentru echipament mobil de emisie a 
anunţurilor şi pentru muzică. 
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Nr. 
crt. Inscripţia sau semnul Semnificaţia  

 
Vehicule sonorizate: 
- cu branşament pentru echipament 

mobil de emisie a anunţurilor şi 
pentru muzică; 

-  fără post de emisie. 

  
Vehicule sonorizate fără branşament 
pentru echipament mobil de emisie a 
anunţurilor şi pentru muzică. 
 

 

 
Vehicule sonorizate: 
- fără branşament pentru echipament 

mobil de emisie a anunţurilor şi 
pentru muzică; 

- fără post de emisie. 

54. 

             galben 
 
                                               
 
 

Indică vagoanele de clasă I sau 

 
 
 
 
a) 
 
 
 
                1        55. 
 
 
 
b) 
 
                          

56. 

l 

 

 

lungimea compartimentelor de clasa I, 
în vagoane combinate. 
l = circa 100 mm. 

                2 

     1                  2 

 
Marcajul verificării bandajului: 
1. Ziua, luna, anul executării 

verificării. 
2. Sigla căii ferate – sigla societăţii 

care a efectuat verificarea. 

 
Semn pentru vagoanele ale căror 
caracteristici necesită schimbarea 
resorturilor în caz de avarie a unui 
resort 
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Nr. 
crt. Inscripţia sau semnul Semnificaţia  

 
 
 
a) 

Semne pentru ,,punctele de ridicare’’: 
a) ridicare fără aparatul de rulare, în 

atelier; 

 
 
 
b) 

b) ridicare în patru puncte cu sau fără 
aparatul de rulare; 57. 

 
 
 
c) 

c) ridicare cu aparatul de rulare de la o 
singură extremitate. 

58. 

 
Masa frânată cu frână de mână la 
vagoanele de călători. 
 
 

59. 

 

Interdicţia de trecere peste frânele de 
cale şi alte dispozitive de triere şi 
oprire, în poziţia activă. 

60. 

 
Vehicule pe osii cu ecartament 
variabil. 
 

61. 

                     Transparent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galben auriu 

Semn pentru şuntarea semnalului de 
alarmă. 
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Termenul de revizie periodică pentru vagoanele de călători şi vagoanele de 
serviciu cu ecartament normal 

 
 

Nr. 
Crt. Tip vagon Serie 

vagon 
Viteza înscrisă pe 

vagon 

Termen de 
revizie 

periodică 

1. clasă, tip suburban 
- 1147 
- 2147 
- 2157 

140 km/h 18 luni 

2. 
clasă, toate tipurile, cu 
excepţia celor 
prevăzute la pct. 1 

- 140 km/h 12 luni 

3. 

- de dormit 
- cuşetă 
- bar 
- restaurant 
- poştă 
- bagaje 

- 140 km/h 12 luni 

4. 

toate tipurile de: 
- vagoane de călători 

- remorci 
- vagoane de serviciu  

- 120 km/h 18 luni 

5. 

toate tipurile de: 
- vagoane pentru 
încălzit trenurile de 
călători (WIT) 
- vagoane laborator 

- - 48 luni 

 
Notă: 

1) La vagoanele din seriile: 2190, 1976, 2076 şi 8976 se respectă termenele de 
revizie prevăzute în documentaţiile tehnice proprii. 

2) La vagoanele WIT, între două revizii periodice se vor efectua la fiecare 12 
luni, înainte de punerea efectivă în circulaţie, revizii tehnice intermediare 
de tip RTI1, RTI2, RTI3. 

3) La vagoanele din seriile: 1980, 2180 şi 7180 având viteza de 160 km/h 
termenul de revizie periodică este 12 luni. 

4) Pentru vagoanele de călători cu rulaj redus (trenuri de epocă), termenul 
normat de revizie periodică de stabileşte conform reglementărilor specifice 
în vigoare. 
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Eticheta Model R1 
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Unitatea_______________       
 

„NOTĂ DE FRÂNE” 
 
 

Trenul______________    data__________________ 
        (zi, lună, an) 

 
Frâne automate Frâne de 

mână 
Nr. 
crt. 

Numărul vagonului 

defecte bune 
izolate 

defecte 

0 1 2 3 4 
1            
2            
3            
            
            
            
            
            
            
            

 
În compunerea trenului sunt vagoane cu: 

Nr. 
Crt. 

saboţi din materiale compozite 
tip K sau L-L 

frână 
nemoderabilă la 

slăbire 

frână cu 
disc 

roţi mici pentru 
transport 

automobile 
*)     

 
Legat locomotiva de remorcare la tren, ora:______ 
Proba frânelor terminată, ora:__________ 
Revizorii tehnici de vagoane s-au întâlnit cu proba frânelor la vagonul: 

            
Revizor tehnic de vagoane    Primit, 

(agent autorizat) 
1.______________________________ 
2.______________________________  Agent OTF__________ 
 
Nota: 
*) Se va bifa ceea ce corespunde realităţii 
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