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Wyzwanie 

• Wyzwanie: Innowacyjna technika kolejowa

Odzyskanie konkurencyjności przez kolej konwencjonalną.
Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci kolej utraciła pozycję konkurencyjną na

korzyść transportu drogowego i lotniczego.

Od lat 80 XX w. (wprowadzenie maglev’a) nie miała miejsca przełomowa

innowacja w sektorze kolejowym.

Zaproponowana w 2013 przez Elona Muska koncepcja Hyperloop, jako piątego

środka transportu, hybrydy lotnictwa i kolei jest bardzo trudna do wdrożenia.
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Opis rozwiązania

Hyper Poland projektuje technologię transportu inspirowaną koncepcją Hyperloop jako

ulepszenie dla kolei. Korzystamy z istniejących korytarzy i przepisów kolejowych.

Oferujemy etapowe wdrożenie (wejście na rynek w 2022 r.):

• etap 1. Magrail - 300 km/h, w istniejących korytarzach kolejowych (zachowując

funkcjonalność konwencjonalnych linii kolejowych),

• etap 2. Hyperrail - modernizacja do wersji próżniowej, 600 km/h, w istniejących

korytarzach kolejowych.

• etap 3. Hyperloop - nowy system próżniowy, > 1000 km/h, w nowych korytarzach

transportowych.

Nasze trójstopniowe podejście (pierwsze dwa etapy są realizowane w istniejących

korytarzach kolejowych, podczas gdy trzeci etap przewiduje zbudowanie całkowicie

nowych superszybkich tub próżniowych) pozwala branży kolejowej sprostać trzem

głównym wyzwaniom: 1. osiągnięcie wyższych prędkości, 2. osiągnięcie

interoperacyjności i 3. wdrażanie elektryfikacji, a tym samym odzyskanie

konkurencyjności nad innymi rodzajami transportu, przy koszcie porównywalnym lub

nieznacznie wyższym od modernizacji kolei konwencjonalnych do prędkości ok. 160

km/h.

Poziom TRL- 3



Wizualizacja 1



Wizualizacja 2
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Doświadczenie

W 2017 roku zbudowaliśmy pierwszy prototyp przygotowany na konkurs SpaceX w 

USA. W 2019 roku zamierzamy zbudować placówkę testową i do końca 2021 roku 

chcemy wdrożyć program pilotażowy w Europie.

Naszymi partnerami są PLL LOT, Politechnika Warszawska oraz Instytut Kolejnictwa. 

Zabezpieczenie praw: ochrona własności przemysłowej

Nasze rozwiązania jest chronione 5 wnioskami patentowymi (data pierwszeństwa

umożliwiającą wejście w procedurę międzynarodową PCT), ponadto 3 kolejne są w

trakcie składania.

Opracowywane elementy
Opracowujemy niezależne elementy systemu: system wychylny (stosowalny również w kolei

konwencjonalnej), elementy napędu

i zawieszenia (dla pojazdów i infrastruktury), elementy integrujące z torami kolejowymi, oraz

elementy pokrywy próżniowej.
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Korzyści – Znaczne skrócenie czasu transportu, odzyskanie konkurencyjności

przez koleje (oferujemy etapowane wdrożenie systemu Hyperloop dla kolei, a nie jako

konkurencję dla niej), zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

Koszty – Koszty budowy tras są porównywalne z kosztem modernizacji kolei

konwencjonalnych do prędkości ok. 160 km / h, przy jednocześnie niższych kosztach

eksploatacji i utrzymania (poziom kosztów w Europie Środkowo-Wschodniej zaczyna

się od ok. 6 do 8 milionów EUR za kilometr infrastruktury). Cena kapsuły kształtuje

się na poziomie 2-3 milionów EUR. Koszty eksploatacyjne będą niższe o nie mniej

niż 25% (niższe zużycie energii, mniej elementów ruchomych)

Wycena pomysłu – Obecnie zabezpieczamy grant w wysokości 3,8 mln EUR z 

NCBR i przygotowujemy się do rozpoczęcia naszej kampanii crowdfundingowej na 

wiodącej platformie - Seedrs z Londynu.

W rundzie pre-seed planujemy zebrać łącznie do 800 tys. EUR (przy ok. 350 tys. 

EUR z crowdfundingu kapitałowego), przy wycenie ok 7 milionów EUR co pozwoli 

nam zbudować pierwszy fizyczny prototyp. W 2019 roku planujemy kolejną rundę na 

ok. 2,4 mln EUR.



Firma / Zespół

• Nasz zespół składa się z ponad 20 inżynierów oraz wykwalifikowanej kadry 

zarządzającej:

• Przemyslaw Paczek – Prezes Zarządu

• Pawel Radziszewski – Dyrektor ds. Technologii

• Kasia Foljanty – Dyrektor ds. Infrastruktury Dworcowej

• Łukasz Mielczarek- Dyrektor ds. Infrastruktury Liniowej

• Ponadto zebraliśmy imponującą międzynarodową radę doradczą, w skład której 

wchodzą: Dorota Raben - ekspert ds. Logistyki i były Prezes Zarządu Portu 

Morskiego w Gdańsku SA, Amos Ron - były Dyrektor Generalny w Ministerstwie 

Energii i Infrastruktury w Izraelu, Jacek F Gieras, który prowadził badania przy 

budowie Shinkansen SCMaglev w Central Japan Railway Company i Vladas Lašas, 

który jest współzałożycielem Carbon Wa Room razem z Sir Richardem Bransonem.

Więcej informacji nt .zespołu zawarto w dodatkowej prezentacji.



Rozwiązanie

Magrail – Magnetyczna kolej hybrydowa

Hyper Poland jest jedyną firmą na świecie posiadającą technologię umożliwiającą 

stopniową implementację koncepcji Hyperloop jako unowocześnienia branży kolejowej.

Opracowaliśmy unikalną, zgłoszoną do opatentowania technologię, która pozwala naszym 

pojazdom, dzięki użyciu pasywnej lewitacji magnetycznej, poruszanie się na istniejących 

torach kolejowych z prędkością 300 km/h (Etap 1 - Magrail - rozwiązanie hybrydowe 

zapewniające utrzymanie funkcjonalności kolei konwencjonalnej). Następnie można 

przekształcić system w próżniowy, osiągający prędkość 600 km/h na istniejących torach 

(Hyperrail - Etap 2) i 1200 km/h na nowych dedykowanych trasach (Hyperloop - Etap 3).

Konkurencyjność rozwiązania
Inne firmy próbują natychmiast stworzyć cały system próżniowy Hyperloop, w nowych korytarzach

transportowych, co jest problematyczne ze względu na wysokie koszty, konieczność planowania

nowych tras i nabywania terenów do ich budowy oraz brak przepisów dotyczących systemów

próżniowych.

Nasi najbliźsi konkurenci to: Virgin Hyperloop One, Hyperloop Transportation Technologies i Arrivo w

USA oraz Transpod, Hardt i Zeleros w Europie.



Obecny etap i przyszłość rozwiązania

Ramy czasowe
• 2018: wnioski patentowe

• II QTR 2019 – zbudowanie demonstratora technologii w skali

• III-IV QTR 2019 - pełnowymiarowy otwarty tor testowy wraz z pojazdem

• III-IV QTR 2021 - pilotażowa realizacja

• 2021-2022 - certyfikacja

• 2022-2023 - realizacja komercyjna



Dziękuje za uwagę!

Przemysław Pączek

p.paczek@hyperpoland.com, tel. 793 217 337


