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*Mainline Electrical Multiple Unit (MEMU) with Underslung Equipment with
features of Train 18, a litter sister of Train 18 for suburban Train Travel with more
passenger carrying capacity*
Mainline Electric Multiple Units (MEMUs) cater to short distance intercity day travel.
MEMUs presently running over IR are propelled by conventional DC traction system
and the traction equipment are mounted on board in the driving motor coaches. ICF
started making MEMUs from 2018 with 3 phase on board equipment which is more
modern, maintenance friendly and energy efficient. The on board equipment on these
MEMUs occupy considerable space which otherwise could be used for passenger
seating. The prototype of underslung MEMU has been manufactured by ICF at a cost of
Rs. 26 crs and it is almost the same of the present MEMUs viz. Rs. 25 Crores with on
board electric systems.
ICF has recently rolled the India's first modern semi-high speed train set named Train
18 successfully. The Train 18 is now under speed trials. Train 18 had many first time
features including underslung propulsion that enabled clearing of entire on-board space
for passengers thus increasing the number of passengers. ICF has now taken up the
task of introducing this underslung technology to mass transit systems such as EMUs
(Electric Multiple Units) and MEMU (Main Line Electric Multiple Units). As a first step,
ICF has manufactured first Mainline Electric Multiple Unit (MEMU) with underslung
electrics. In this train passengers can move from end to end as in Train 18. One can call
it the little sister of Train 18, for the speed range 110 kmph to 130 kmph.
The coaches of MEMU Underslung are longer (23.1m against 21.3m in MEMU on
board) similar to Train 18. Modern bogies of Train 18 are adopted for improved
performance. Fully suspended 3 phase motors power the motor coach bogies. The
brake system contains wheel mounted disc brakes and regeneration brakes for effective
and quicker braking.
➢ Salient Features:
• Operates on 25 kV AC Overhead Traction.
• 3 Phase indigenous electric traction system (all underslung)
• Regenerative braking saves about 35% energy.
• Stainless steel coach body.
• Aerodynamically shaped stainless steel driving end nose.
• Air conditioned driver cabs and ergonomic FRP driver desk.

• Screw-less interior panels
• Best in class cushion seats
• Two toilets in passenger coaches and one toilet in Driving Motor Coach
• Sleek aluminum luggage racks
• Stainless steel slip free flooring
• Sealed gangways between coaches permit end to end movement.
• CCTV surveillance system both inside the coaches and outside the Driver’s Cab as in
Train 18
• GPS based passenger information/ announcement system
• Double leaf sliding doors.
• Modern Train 18 bogies
• Capable of operating 130 KMPH with better traveling comfort for passengers
• Talk Back system to enable passengers to talk to driver in case of emergency as in
Train 18
The MEMUs currently in service have a carrying capacity of 2402 passengers; that will
be augmented by 9% now, enabling carrying of 2618 passengers on board, by shifting
the electric equipment to undercarriage as in Train 18. The underslung MEMU rake will
have 2 driving motor coaches (DMC) and 6 passenger coaches (TC-Trailer Coaches).
The DMCs will have a carrying capacity of 280 passengers (84 Sitting + 196 Standees)
and TCs will carry 343 passengers (96 sitting+ 247 standees), totaling to 2618
passengers (744 sitting + 1874 standees).
The New Generation underslung MEMU Rake is being rolled out on 19th December,
2018, from the Furnishing Division of ICF, at about 8.45 hrs flagged off by a Seniormost
employee of ICF in the presence of ICF officers and staff. The rake will go to Northern
Railway which would help Northern Railway engineers to adapt to its maintenance and
operation since the technology introduced in the New Generation MEMU is similar to
Train 18 and Train 18 is already planned to be operated by Northern Railway. Prior to
commercial operation, the train will undergo tests and trials by RDSO, Lucknow.
*பனில் 18 போபய பனில்பட்டிகின் கீ ழ் ஞ்சின் போருத்தப்ட்ட அதிக
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பட்டிகள் (Underslung MEMU Coaches) முதன்முளனோக சிப் தனோரிப்பு*

சிப் சநீ த்தில் இந்தினோயின் அதிபயக பனில்பதோடபோ பனில் 18 பனிள
ல்பயறு புதின யசதிகள் நற்றும் பதோமில்நுட்ங்களுடன் அிமுகம் பசய்தது.
அந்த

பனில்

தற்போது

போஜஸ்தோில்

அதிபயக

பசோதள

பநற்பகோண்டு
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னணிகள் அதிக ண்ணிக்ளகனில் னணம் பசய்ன யசதினோக பசய்னப்ட்ட
பதோமில் நுட்ம் பனில் 18 பனிின் நிக முக்கினநோ அம்சநோகும்.

தற்போது இந்த பதோமில்நுட்த்ளத அதோயது தினோக இருக்கும் ஞ்சிள
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பநம்டுத்தப்ட்ட பனிில் தற்போதுள் படுந்பதோளவு புகர் பனில்கில்
னணிக்கும் னணினர் ண்ணிக்ளகளன அதிகரிக்க இனலும்.
தற்போதுள் படுந்பதோளவு புகர் நின்பதோடர்கில் (Mainline Electric Multiple
Units-MEMU) பநோத்தம் 2402 னணிகள் யளப னணிக்கோம். இந்த புதின யளக
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னணிக்கோம். இந்த புதின யளக படுந்பதோளவு புகர் நின் பதோடர்
சிப்ோல் சுநோர் 26 பகோடி ரூோய் பசயில் தனோரிக்கப்ட்டுள்து. இதற்கு
முன்ோல் இருந்த படுந்பதோளவு புகர் நின்பதோடர்கள் சுநோர் 25 பகோடி
ரூோய் பசயில் தனோரிக்கப்ட்ட.
இந்த பனில்பட்டிகள் யமக்கநோ படுந்பதோளவு புகர் பனில்பட்டிகள
(21.3 நீ ட்டர் ீம்) யிட அதிக ீம் (23,0 நீ ட்டர்) ீம் பகோண்டளய. பனில் 18
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(Bogies) இந்த பனில்பட்டிகில் போருத்தப்ட்டுள்தோல், மும்முள நின்சக்தி

பநோட்டோர்கள் அயற்ிபபன போருத்தப்ட்டுள். பநலும், பநம்ட்ட டிஸ்க்
ிபபக்குகளும், நின்சோப உபனோகத்ளத 35 சதயதம்
ீ
யளப குளக்க யல்
ரீபஜபபட்டிவ் பதோமில் நுட்மும் இதில் உள்து.
இந்த பனில்பட்டிகின் சிப்ம்சங்கள்
25 கிபோபயோல்ட் நின்சோபத்தில் இனக்கம்
ஸ்படனின்ஸ் ஸ்டீல் பகோண்டு தனோரிக்கப்ட்டுள் பனில்பட்டிகள்
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அலுநிினத்தோல் பசய்னப்ட்ட க்பகஜ் பபக்
டக்கும் போது யழுக்கோநல் இருக்க ஸ்படனின்ஸ் ஸ்டீல் தளபகள்
பனில் 18 போபய எரு முளனில் இருந்து நறுமுள யளப பசல் சீல்
பசய்னப்ட்ட பனில்பட்டினிளட இளணப்புகள் (Sealed Gangways)

எவ்பயோரு பனில்பட்டினிலும் சிசிடியி கண்கோணிப்பு பகநபோக்கள்
ஜிிஸ் அடிப்ளடனிோ னணிகள் தகயல் அளநப்பு/அியிப்பு யசதி
இந்த பனில்பதோடரின் அதிகட்ச பயகம் நணிக்கு 110 கிநீ
எரு பனில்பதோடரில் 2 இனக்குர் பட்டிகளும், 6 னணிகள் பட்டிகளும்
இருக்கும். இனக்குர் பட்டிகில் எரு பட்டிக்கு (84 னணிகள் அநர்ந்தும் 196

னணிகள் ின்றுபகோண்டும்) 280 னணிகளும், னணிகள் பட்டிகில் எரு
பட்டிக்கு ( 96 னணிகள்

அநர்ந்தும் 247 னணிகள்

ின்றுபகோண்டும்)

343

னணிகளும், பநோத்தம் 2618 னணிகள் இந்த பனிில் னணிக்கோம்.
இந்த புதின படுந்பதோளவு நின்பதோடர் ோள ( 19.12.2018) அன்று கோள
சுநோர் 8.45 நணினயில் சிப் ர்ிசிங் ணிநளனில் இருந்து சிப்
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முன்ிளனில் பகோடினளசத்து யடக்கு பனில்பயக்கு அனுப்ப்ட உள்து.
இந்த பனில் பனில் 18 போன் பதோமில் நுட்ம் பகோண்டிருப்தோல் ற்கபய

பனில் 18 யடக்கு பனில்பயனில் இனக்கப்ட உள்தோலும் போநரிப்பு நற்றும்
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தபக்கட்டுப்ோட்டு ிறுயத்தின் (RDSO-Railway Designs and Standards Organisation )மூம்
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அனுப்ப்டும்.
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