
 MOBILNE BRYGADY DO PRAC W POLSCE

• Cykliczne przeglądy niemieckich systemów bezpieczeństwa i radio-
wych, m.in. GSM-R, PZB 90, EBuLA, LZB, LZB 80 E, Indusi, rejestratora 
DEUTA

• Naprawa interwencyjna pojazdów szynowych produkcji niemieckiej, 
poszukiwanie usterek

• Cykliczne przeglądy pojazdów szynowych

  PRACA DLA POLSKICH PRZEWOŹNIKÓW W NIEMCZECH

• Obtoczenie zestawów kołowych w ciągu jednej zmiany dziennej
• Cykliczne przeglądy pojazdów oraz naprawy 
• Dostawa części zamiennych do pojazdów niepolskiego pochodzenia
• Naprawa silników, przekładni, osi oraz innych komponentów
• Wsparcie przy czynnościach związanych z rejestracją i dopuszczeniem 

pojazdów 
• Adaptacja pojazdów do ruchu kolejowego w Polsce

  CERTYFIKATY

• DIN EN ISO 9001:2000, Bureau Veritas Rail
• Koncesjonowany warsztat kolejowy, EBA (Niemcy), nr rej. 628
• Zezwolenia spawalnicze, badania ultradźwiękowe, magnetyczne itd.

  MODERNIZACJA

• Montaż instalacji przedgrzewania, elektrycznych, zdalnego sterowania
• Remotoryzacja silnikami Deutz, Caterpilar, MTU

Infrastruktura oraz 
wyposażenie techniczne
W latach 1973-2003 zakład naprawczy taboru kolejowego Arriva 
Werke Nord (AWN) w Neustrelitz wchodził w skład NRD-owskich kolei 
państwowych Deutsche Reichsbahn, a następnie niemieckiej kolei 
państwowej Deutsche Bahn AG. Obecnie, jako człon brytyjskiego 
przedsiębiorstwa przewozów osobowych ARRIVA, jest jednym z naj-
prężniejszych warsztatów kolejowych w Niemczech. 
Obecnie DB Netz AG jest klientem naszej firmy, podobnie jak 
Veolia/Connex (Niemcy/Francja), Angel Trains (Anglia) czy Mi-
nisterstwo Dziedzictwa Kultury (Luksemburg). W Polsce naszy-
mi stałymi klientami są spółka Arriva PCC oraz Freightliner PL.  
Firma posiada doskonałe rozeznanie, jeśli chodzi o radzieckie loko-
motywy spalinowe serii ST 44 oraz znane obecnie również w Pol-
sce lokomotywy serii BR 231/232. Zakład specjalizował się również 
w naprawach niemieckich spalinowych zespołów trakcyjnych. Dla 
koncernu Siemens produkujemy partię nowych lokomotyw serii 
ER 20, odciążając w ten sposób macierzysty zakład Siemensa w Mo-
nachium. AWN naprawia wagony osobowe i towarowe, w tym serii 
418 Vg z Polski. Lokalizacja warsztatu stwarza doskonałe warunki 
do współpracy z polskimi przewoźnikami, a dział zagraniczny oferuje 
obsługę między innymi w języku polskim.

• Kunowice – Neustrelitz: 193 km 
• Szczecin – Neustrelitz: 125 km
• Gubin – Neustrelitz: 241 km
• 12 torów odstawczych, 31 kanałów i stanowisk roboczych
• Reostat do badania silników spalinowych
• Tor pomiarowy z wagą obciążeń kół
• Podpodłogowa tokarka kół z możliwością obtoczenia tarcz
 hamulcowych
• Lakierownia dla pojazdów o długości do 28 m
• Warsztaty pomocnicze elektryczne i mechaniczne
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Hala – oddział A+B

Naprawa oraz modernizacja

Naprawa powypadkowa i główna

Arriva Werke Nord GmbH
Adolf-Friedrich-Straβe 21

DE-17235 Neustrelitz
tel. +49 3981 / 25 37-0

fax +49 3981 / 25 37-41
bahnwerk@arriva-werke.de

www.arriva-werke.de

Europejskie usługi kolejowe
Specjalistyczne warsztaty  

taboru kolejowego

Arriva Werke Nord GmbH
Zakład w Neustrelitz

Telefoniczna linia polskojęzyczna
tel. 0049 178 3024253


