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Promotor in lume al dezvoltarii ingineriei
si a sistemelor de tractiune
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Primul tren electric din lume prezentat in 1879 Primul tramvai electric din lume prezentat in 1881 



Noul membru in flota de material rulant al Siemens Mobility
Trenul de Metrou X-Wagen pentru Viena
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▪ Moduri flexibile de utilizare - în operare complet automatizată pe 

linia U5, precum și semi-automat sau manual pe liniile existente

• Vehicul deosebit de ușor – datorită măsurilor speciale și continue 

de construcție ușoară pe întregul design al vehiculului, care reduc 

semnificativ greutatea totală. În plus, vehiculele au un procent de 

reciclare de peste 90%.

• Cel mai mare confort – o nouă aranjare a scaunelor creează o 

ambianță îmbunătățită și asigură acces fără bariere la spațiile 

pentru scaune cu rotile și la zonele multifuncționale. În plus, puntea 

extensibilă a decalajului la fiecare ușă permite intrarea fără bariere 

în trenuri în confort

• Echipamente de ultimă generație – noul „X-Wagen” va fi primul 

vehicul din lume care va fi echipat cu noul sistem de informații 

despre pasageri (PI+)

• Costuri de întreținere reduse – pe baza unui concept de 

întreținere, care va fi dezvoltat și ajustat odată cu dezvoltarea 

vehiculului



Noul membru in flota de material rulant al Siemens Mobility
Trenul MireoPlus H – combustibil Hydrogen
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• Mireo Plus H dezvoltat pentru proiectul

H2goesRail are o rază de acțiune de

până la 800 de kilometri, este la fel de

puternic ca omologul său electric cu mai

multe unități, are o putere de tracțiune

de 1,7 MW oferind o accelerație de

până la 1,1 m/s2 și o viteză maximă de

160 de kilometri pe ora

• Un factor cheie necesar pentru a face

tehnologia hidrogenului competitivă cu

motorina în funcționarea zilnică este

un proces rapid de realimentare



Mireo Plus B îndeplinește cerințe operaționale extinse 
fără a avea nevoie de o rețea de contact
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Performanță EMU

Eficiență energetică ridicată / consum redus de energie datorită SiC

Încărcare rapidă de la catenară

Costuri reduse ale ciclului de viață

Capacități flexibile ale bateriei – posibilitate de autonomie ridicată

Tehnologie LTO pentru o durată de viață mai lungă a bateriei

160 km/h atât cu alimentare de la catenară, cât de la baterie

Alimentare de la catenară: 25 kV/50 Hz (sau 15 kV/16.7 Hz )
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Mobilitatea ca Serviciu – Mobility as a Service (MaaS) – Mobilitatea mixta
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Mers pe jos Bicicleta Transport 

Public

Bike&Ride Bike 

Sharing

Autobuze de lunga

distanta

Automobil Taxi Park&Ride Car Sharing Carpooling Zbor

Sistem de Operare Modular Deschis dedicat Mobilitatii

Aplicatii pentru Servicii de Mobilitate

P+R +R
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Sqills S3 Passenger
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Principalul inventar global, rezervare și software de bilete



Potențialii noștri clienți 
Majoritatea beneficiază de ceea ce oferă S3 Passenger
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Soluția S3 Passenger SaaS este potrivită pentru orice operator 

care vinde bilete rezervate în avans pentru călătoriile cu 

transportul public (tren sau autobuz) cu un orar prestabilit și mai 

multe opriri de-a lungul ruta

Valoarea adăugată a S3 Passenger crește exponențial în caz de caz :

✓ Sunt implicate rezervările de locuri (în întregime sau parțial)

✓ Biletele se vând înainte de călătorie

✓ Logica tarifelor și a prețurilor este complexă

✓ Se dorește stabilirea prețurilor dinamice

✓ Strategia de distribuție este multicanal și implică atât B2C

și B2B

✓ (Self-service) Se oferă post-vânzare (rezervare, upgrade

anulare, rambursare)

✓ Volumele sunt mari (atât plecările zilnice, cât și numărul de

rezervări)



S3 Passenger landscape with various optional integration points
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Front-end sales / after-sales channels 

(Web,App, B2C / B2B, Ticket Office, Call center, 3rd parties via API connection)

S3 Sales / Distribution API Interface

S3 Passenger core
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Timetable / equipment 
source data import (optional)

Payment service provider

(e.g Banks,PayPal)

External CRM system
(optional)

BI tools
(optional)

S3 Echo / for Back Office

Financial
Back-office

Yield / Revenue Management 
(optional) –

Dynamic Change

Gates
(optional)

All of this is part of the S3 
Passenger SaaS package.



S3 Passenger modules
Based on an example booking flow
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Route and timetable 
management

Product, Tariff, Discount, 
Price management

Booking updates and 
after-sales 

Payment gateway to 
variousPSP’s

Availability management, 
equipment scheduling, 

seating

Booking creation and 
seat allocation

Customer profile 
storage (optional)

Ticketing and 
fulfilment

S3 Navigator S3 Fare S3 Ticket S3 Payment

S3 Inventory S3 Ticket + Inventory S3 CRM S3 Ticket + Communication

Retrieve 
route options

Retrieve 
inventory

Propose products 
and display prices Capture 

provisional 
booking

Capture 
additional

Booking details
Store customer

account

Process payment

Confirm booking,
deliver tickets

Integrated  Journey 
Search API

Orientation 
flow Booking 

flow



Today’s S3 Passenger customer community 
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Contact
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Siemens Mobility SRL

Strada Preciziei 24

Clădirea H5

West Gate Business Center

București, România

T: +40 21 6296 400

E: siemens.ro@siemens.com

Pentru mai multe informații:

mobility.siemens.com

facebook.com/SiemensMobility/
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