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O firmie
Jesteśmy zintegrowanym dostawcą usług w zakresie:
• projektowania
• produkcji
• serwisu

intermodalnych wagonów towarowych, które oprócz 
zaawansowanych właściwości technicznych i ekonomicznych 
po raz pierwszy umożliwiają realizację połączeń transportu 
kolejowego na oczekiwanym od dawna poziomie.

Nasza fabryka zlokalizowana jest na Śląsku, w  Myszkowie, 
gdzie wraz z bieżącymi czynnościami operacyjnymi, realizujemy 
również prace badawczo-rozwojowe, we współpracy z Wojskową 
Akademią Techniczną. Niezaprzeczalnym atutem fabryki jest jej 
połączenie z  sieciami kolejowymi poprzez posiadanie własnej 
bocznicy kolejowej.



Misja

Doświadczenie

Zwiększenie zdolności i  wykorzystanie europejskiej sieci 
transportowej jest niezwykle ważne dla gospodarki i środowiska 
europejskiego oraz stanowi priorytet dla Unii Europejskiej. Rewag 
nie tylko podąża za aktualnymi trendami w obszarze transportu 
intermodalnego, ale stara się je wyprzedzać, stawiając sobie 
ambitny cel:   zrewolucjonizować międzynarodowy transport 
intermodalny.

Markę Rewag tworzą specjaliści w  swojej branży - pasjonaci 
kolejnictwa z ogromną wiedzą oraz doświadczeniem branżowym. 
To, co nas wyróżnia, to inteligentne procesy, połączone 
z  wykwalifikowanym zespołem inżynierów, perfekcyjnym 
zarządzaniem procesami produkcji oraz serwisu.





Innowacja
Analizując potrzeby rynkowe, stworzyliśmy nową generację taboru kolejowego  – rodzinę EQUOS. Umożliwia ona prosty i wygodny 
transport różnego typu pojazdów, takich jak naczepy ciągników siodłowych, ciągniki, przyczepy, kontenery i cysterny. Nasz wagon 
z obrotową platformą niskopodłogową umożliwia załadunek i rozładunek naczep praktycznie na każdym utwardzonym terenie 
bez potrzeby używania terminali intermodalnych. EQUOS to innowacyjne, jedyne takie na świecie rozwiązanie, które może 
zrewolucjonizować rynek transportu kolejowego.



Nasza technologia stanowi najbardziej efektywne rozwiązanie problemów logistycznych przyszłości i  jest w  pełni zgodna 
z prawodawstwem europejskim. Wagon EQUOS to innowacyjne, jedyne takie na świecie rozwiązanie, które może zrewolucjonizować 
rynek transportu kolejowego. Prace nad konstrukcjami wagonów prowadzone były przez specjalistów z Katedry Mechaniki 
i  Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego WAT, a ich efektem są zgłoszenia patentowe: EP2388173, EP2532562, 
PAT216416, PAT219643 chroniące wynalazek.

Technologia



EQUOS

EQUOS to sześć typów wagonów intermodalnych 
o symbolach WI:

1. Wagon WI 40 – podstawowy, z  dwoma wózkami jezdnymi, 
o prędkości transportowej 120 km/h;
 
2. Wagon WI 80 – przedłużany, z  trzema wózkami jezdnymi, 
o prędkości transportowej 120 km/h;
 
3. Wagon WI 40 S – wersja podstawowa, zmodyfikowana 
do transportu pojazdów specjalnych i ponadnormatywnych;
 
4. Wagon WI 40 I – wersja podstawowa, zmodyfikowana 
do prędkości transportowej pow. 120 km/h;
 
5. Wagon WI 80 I – wersja przedłużona, zmodyfikowana 
do prędkości transportowej pow. 120 km/h;
 
6. Wagon WI 40 S I – wersja przeznaczona do transportu pojazdów 
specjalnych i ponadnormatywnych,  zmodyfikowana do prędkości 
transportowej pow. 120 km/h.





EQUOS - przewagi 
konkurencyjne

Opatentowana technologia EQUOS, umożliwia prosty i szybki 
załadunek, a następnie przewóz i rozładunek samochodów  
ciężarowych, bez konieczności inwestowania w rozwój 
infrastruktury dodatkowej i kosztownego wyposażenia terminali.

Ten innowacyjny projekt, stanowi potencjał do usprawnienia 
transportu kolejowego. Dlaczego?

• Wymiary zewnętrzne wagonu platformy są w pełni zgodne 
z przepisami o skrajni GB1;

• Wagony posiadają możliwość przewożenia naczep o wysokości 
4 m;

• Ich dopuszczalna ładowność to 36 ton, a prędkość transportowa 
równa jest 120 km/h;

• Trwała konstrukcja: węzeł obrotowy nie jest poddany dużym 
obciążeniom, zarówno w trakcie przejazdu, jak też podczas 
operacji załadunku / rozładunku;

• Brak konieczności stosowania terminali przeładunkowych.

 
Dzięki opracowaniu systemu niezależnego załadunku 
i rozładunku, EQUOS zapewnia maksymalne ograniczenie kosztów 
dodatkowych i oszczędność czasu, a także stanowi najbardziej 
efektywne rozwiązanie problemów logistycznych przyszłości.



Pod końcami części obrotowej nadwozia wagonu, tj. ruchomej
platformy ładunkowej, umieszczone są rolki ułatwiające jej 
przemieszczanie po peronie/terenie. Jednocześnie stanowią 
dodatkową podporę platformy ładunkowej w procesie załadunku/
rozładunku.

W częściach nadwózkowych wagonu zabudowany został 
mechanizm umożliwiający regulację wysokości położenia ramy 
wagonu nad wózkami jezdnymi. Mechanizm ten może być 
wykorzystany podczas operacji załadowczo-rozładowczych, 
umożliwiając dopasowanie wysokości położenia płyty jezdnej 
platformy obrotowej względem poziomu rampy peronu, co 
pozwala na bezkolizyjny najazd obracanej platformy ładunkowej 
wraz z rolkami wspomagającymi na wzmocnioną powierzchnię 
peronu.

EQUOS - wyjątkowość



EQUOS – prostota operacji 
załadunku i rozładunku

Innowacyjne wagony EQUOS umożliwiają szybki i wygodny 
załadunek oraz rozładunek pojazdów, bez urządzeń dźwigowych, 
a także samo-załadunek i rozładunek bez terminali oraz 
specjalnego zabezpieczenia logistycznego. Wymagany jest tylko 
utwardzony peron, bez dodatkowej infrastruktury. Niezwykle 
istotne jest również to, że każdy wagon może być załadowany lub 
rozładowany oddzielnie.





Zastosowanie militarne
Technologia wagonów intermodalnych EQUOS WI 40 S umożliwia 
i zapewnia swobodny samodzielny załadunek ciężkiego 
sprzętu wojskowego, lekkich pojazdów bojowych kołowych, 
gąsienicowych, czołgów oraz pojazdów transportowych na wagon 
bez udziału dodatkowych urządzeń w trudnodostępnych 
miejscach, a także w tzw. warunkach bojowych. Realizuje się 
to poprzez autonomiczny obrót platformy niskopodwoziowej 
i najazd pojazdu na nią z pozycji główki szyny.







Uniwersalność i czas
Wagony rodziny EQUOS WI umożliwiają transport cywilnych 
pojazdów ciężarowych (naczep ciągników siodłowych) oraz 
ciężkich pojazdów wojskowych, ładowanych bez urządzeń 
dźwigowych w dowolnej lokalizacji, w której znajduje się tor 
kolejowy lub bocznica. Nasze rozwiązanie zapewnia nie tylko 
niezależny załadunek/wyładunek pojazdów, ale także z każdej 
ze stron wagonu, dzięki czemu czas operacyjny skrócony jest 
do kilku minut.



Grupa kapitałowa EQUO S.A., bazując na wieloletnim 
doświadczeniu na rynku krajowym i  międzynarodowym 
w  większości branż przemysłowych, rozszerza swoją 
działalność o produkcję dla przemysłu kolejowego. Przewaga 
konkurencyjna EQUO S.A. ma swoje źródło w synergii trzech 
silnych firm: wielobranżowego biura projektowego Project 1, 
generalnego wykonawcy Equobuild i dewelopera Capital High. 
Wszystkie wymienione spółki należą do grupy EQUO S.A. 
i stanowią jedną grupę kapitałową. 

EQUO S.A. to nie tylko budownictwo. Nasza grupa zajmuje się wieloma sektorami 
gospodarki, a poszczególne spółki miały już doświadczenia związane z  branżą  
kolejową, projektując i budując m.in. fabryki dla firm z tego sektora. Tym bardziej, zamiast  
zajmować się budową linii kolejowych, postanowiliśmy poszukać potencjału dla 
naszego udziału w  produkcji dla kolei. Wobec tego, naturalnym wydawało się  
wejście w  branżę kolejową produkcyjną - spółka posiada pełne możliwości finansowe 
oraz techniczne do uruchomienia i komercjalizacji produkcji nowego, innowacyjnego typu 
wagonu kolejowego.

Od razu znaleźliśmy kilka propozycji, ale jedną wyjątkową – wagon intermodalny do 
przewozów m.in. naczep TIR, który niczym Transformers sam radzi sobie z załadunkiem 
i rozładunkiem, bez dodatkowej infrastruktury, np. terminali. Jeździ szybciej, bezpieczniej 
i jest w stanie zabrać 30% towaru więcej w pociągu o tej samej długości. Zalet wagonu 
z  naszych zakładów REWAG w  Myszkowie jest oczywiście więcej, co skłoniło nas do 
inwestycji w  ten właśnie produkt. Dołożywszy do tego ogólne trendy gospodarki Unii 
Europejskiej, widoczne już cele naszego rządu oraz otwarcie perspektyw na alternatywy 
transportu po pandemii, wynik jest prosty – należy inwestować w kolej, ale nowoczesną. 

                                                                              Arkadiusz Nagięć, Dyrektor Generalny EQUO SA



• Produkcja wagonów
• Serwis wagonów 
• Produkcja części do wagonów towarowych
• Regeneracja części do wagonów towarowych

 

www.rewag.com.pl 
biuro@rewag.com.pl
+48 34 344 68 88

Właścicielem marki REWAG jest:
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