Artykuł pobrano ze strony eioba.pl

Najszybsze pociągi świata + ciekawostka

Niemcy: ICE 3 – należący do niemieckiego Deutsche Bahn. Maksymalna prędkość uprawniona to 330km/h. Na
prędkościach testowych pociąg uzyskiwał prędkość maksymalną 368km/h.

Chiny: CRH3 – należący do chińskiej kolei i kursujący na trasie Pekin-Tianjin osiąga maksymalną prędkość 350km/h.

Tajwan: THSR 700T – pociąg który kursuje wzdłuż zachodniego wybrzeża Tajwanu i osiąga maksymalną prędkość
300km/h

Hiszpania: AVE (Alta Velocidad Espanola) dosłownie Hiszpańska Wysoka Prędkość. Pociąg osiągający predkość do
300km/h.

Anglia: Eurostar. Pociąg łączący Londyn – Kent w Anglii do Paryża i Lille we Francji i do Brukseli w Belgii. Prędkość
maksymalna do 300km/h.

Korea: KTX – pociąg który kursuje na trasie Seul-Busan-Mokpo i osiąga maksymalną prędkość 350km/h.

Japonia: Shinkansen – pociąg standardowo kursujący z prędkością 300km/h, ale w testach przeprowadzonych w
1996 roku osiągnął prędkość 443km/h, a w teście wykonanym w roku 2003 osiągnął prędkość 581km/h
ustanawiając rekord świata. Linia Shinkansen jest najbardziej ruchliwą linią na świecie. Przewożąc 375000
pasażerów dziennie, przetransportowała 4.5 miliarda ludzi, czyli więcej niż wszystkie super szybkie koleje na całym
świecie razem wzięte. Obecnie sieć torów po których kursuje ten pociag łącząca różne miasta liczy sobie 2459
kilometrów.

Francja: TGV (train à grande vitesse) po francusku pociąg wielkiej szybkości. Usługi pasażerskie TGV zostały
otwarte w 1981 na trasie Paryż-Lyon. W następnych latach wiele innych miast zostało dołączonych do istniejącej
sieci torów. Pociąg ten utrzymuje rekord najszybszego pociągu kołowego, który ustanowił 3 kwietnia 2007 roku z
prędkością 574.8 km/h. Pociąg ten również utrzymuje rekord najwyższej średniej prędkości w standardowych
usługach pasażerskich.

Ciekawostka

Indie: Pociągi może nie są najszybsze ale przewożą największą liczbę ludzi. Indyjskie koleje należą do jednych z
najbardziej ruchliwych i największych sieci kolejowych na świecie. Transportują 18 milionów pasażerów dziennie i
więcej niż 2 miliony ton ładunków dziennie. Indyjskie koleje są największym pracodawcą na świecie świadczącym
usługi, zatrudniającym więcej niż 1.6 miliona pracowników.
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