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ICF Rolled Out the first ever SELF PROPELLED INSPECTION CAR(SPIC) on
19.12.2018
In the Railways, Zonal Headquarters and Divisional Headquarters, Officers undertake
regular inspection of tracks, Over Head Equipments, Level Crossings and Stations to
ensure proper upkeep and for better passenger amenities. Normally, an inspection coach
is hauled by a diesel or electric locomotive for the purpose. Deployment of a separate
locomotive for inspection purposes is a waste of costly asset which can otherwise be used
for hauling a full training. .The ETR (Engine Turn Round) is a time consuming process
since the locomotive has to be detached from one end to be taken to the other end for
return journey. To effectively undertake inspection and save considerable time, a Self
propelled inspection car would be very helpful.
ICF has now turned out the first ever SPIC for Indian Railways. This prototype SPIC has
been manufactured by ICF at an approximate cost of Rs. 4.5 crores. This will release the
costly diesel/Electric locomotives that are being used for inspection purposes, meant to be
used for passenger train operations.
SALIENT FEATURES:
• Stainless steel body coach with aerodynamically profiled driving cab at ends.
• Fully air conditioned including driving cab.
• 340 HP underslung Diesel-Electric power pack for propulsion.
• 40 KVA underslung DA set for air conditioning and for powering the light and fans.
• Interiors paneled with aluminium composite material with screwless finish.
• Seating capacity for 32 persons.
• External CCTV camera and LED display on driver desk.
• GPS based PIS / PAS with digital speed indication
• Onborad Wi-fi for better communications
• Vacuum assisted bio-toilet.
• The two seaters with pull out snack table from arm rest with mobile / laptop charging
sockets.
• Improved insulation for thermal cum sound with vibration dampening features.
• Direct and indirect LED interior lighting.
• GPS based passenger information system, retractable in ceiling.
• Large windows (size 2.84 x 1.25m).
• CBC coupler with Transition screw coupling and side buffers.
• 20 t axle capacity motorised bogies with air spring suspension system.
Self Propelled Inspection Car (SPIC) was handed over from ICF Furnishing Division, by a
senior employee, Shri P. Nandakumar, Senior Technician on 19.12.2018 at 9.00 hrs. in
the presence of ICF’s team of Officers and Staff.

சிப்ில் இருந்து இந்தின பனில்வயக்கு முதன்முறனாக தாினங்கி
ஆய்வு பனில்பட்டி தனாரிப்பு
இந்தின பனில்வயனின் நண்ட நற்றும் வகாட்ட அலுயக அதிகாரிகள்
பனில்தடங்கள், பனில்நின் அறநப்புகள், பயல் கிபாசிங்குகள் நற்றும்
பனில்ிறனங்கில் பனில்னணிகின் னணம் ாதுகாப்ாக

அறநயறத உறுதி பசய்னவும் நற்றும் னணிகளுக்கா யசதிகற
ஆய்வு பசய்னவும் க ஆய்வுகள் வநற்பகாள்யது யமக்கம். அவ்யாறு
வநற்பகாள்ப்டும் க ஆய்வுகளுக்கு எரு ஆய்வு பனில்பட்டி எரு
டீசல் அல்து நின்சாப பனிலுடன் இறணக்கப்ட்டு இனக்கப்டும்.
ஆால், இதற்கா பனில் ஞ்சின்கற அயற்ின் பாநரிப்பு
ணிநறகில் இருந்து டுத்து யந்து இறணத்து, நீ ண்டும் அங்வக
அனுப்புயதில் வப யிபனம் ற்டும். வநலும், இந்த பனில்கற
எவ்பயாரு முறனிலும் தினாக்கி நீ ண்டும் நறு முறனில்
இறணப்து வான் பசனல்கிலும் வப யிபனம் ற்டும். இவ்யாா
காயிபனத்றத தயிர்க்கவும், வநலும் னணிகள் பனில்கற இனக்க
வதறயனா பனில் ஞ்சின்கற இவ்யாறு ஆய்வுப்ணிகளுக்கு

உவனாகப்டுத்துயறத தயிர்க்கவும் இந்தின பனில்வய எரு தாினங்கி
ஆய்வு பனில் பட்டிறன தனாரிக்கும் ணிறன சிப் ிர்யாகத்திடம்
எப்றடத்திருந்தது.

சிப் அதற்கிணங்க தற்வாது சுநார் 4.5 வகாடி ரூாய் பசயில் எரு
தாினங்கி பனில்பட்டிறன தனாரித்துள்து. இந்த பனில்பட்டினின்
சிப்ம்சங்கள்
ஸ்படனின்ஸ் ஸ்டீல் பகாண்டு தனாரிக்கப்ட்டுள்து.
இனக்குர் அற முழுயதும் குிர்யசதி பசய்னப்ட்டுள்து.
பனிின் இனக்க வநாட்டார் நற்றும் இஞ்சின் ஆகினறய பட்டினின்
கீ ழ்ப்பும் பனில் 18 ல் உள்து வால் பாறுத்தப்ட்டுள்து.
40 கிவாவயால்ட் சக்தி பகாண்ட டீசல் ஞ்சின் பனில்பட்டினின் கீ வம
பாறுத்தப்ட்டு வதறயனா நின்சக்திறன யமங்கும்.

அலுநிினம் தகடுகால் அறநக்கப்ட்டுள் உள்பும்.

32 வர் இதில் அநர்ந்து ஆய்வுப்ணிகற வநற்பகாள்ாம்.
பனில்பட்டினின் உள்புமும் பயிப்புமும் பாறுத்தப்ட்டுள்

சிசிடியி வகநபாக்கள் மூம் இனக்குர் தடத்றத கண்காணிக்க இனலும்.
ஜிிஸ் அடிப்றடனிா தகயல் அியிப்பு அறநப்பு

உடடி தகயல் ிநாற்த்திற்கு பனில் உள்வ றயற யசதி
சுறநக் கமிப்ற

இருக்றககில் நடக்கும் யசதி பகாண்ட றகவநறசகள் நற்றும்
பநாறல் வப்டாப் சார்ஜிங் யசதி

பனிின் உள்பும் சப்தம் நற்றும் பயப்ம் தாக்காது இருக்க
இன்சுவசன்
ல் ஈ டி யிக்குகள்
அகநா சன்ல்கள்
இந்த புதின பனில்பட்டிறன ாற (19.12.2018) காற 9.15 நணினயில்
சிப் மூத்த ஊமினர் எருயர் சிப் அதிகாரிகள் நற்றும் இதப

ஊமினர்கள் முன்ிறனில் பகாடினறசத்து அனுப்ி றயக்க உள்ார்.

