
serienummers motorwagens (en 
combinaties in treinstellen)    met de aan 
voorzijde van de cabine gemarkeerde 
exploitatief gehanteerde stelnummers 

jaar in 
dienst

bovenleiding 
spanning

vermogen kW
maximum 
snelheid 
(km/h)

aantal zitpl. 

1e/2e kl. 1)

aantal 
staanpl. 

1e/2e kl.  1)
depots bijnaam opmerkingen

doen dienst  op de RER/Transilien 
lijnen

Z-5301 - Z-5361  301 - 361                              
(61 vierwagentreinstellen)

1965-1968 1500 V = 1180 130 44/346 63/429 Villeneuve St. Georges petits gris, Savonnettes Buiten dienst bij Transilien en RER in de loop van 2012. RER D, Transilien N, R en U.

Z-5362 - Z-5445 362 - 445                               
(84 vierwagentreinstellen)

1972-1975 1500 V = 1180 130 44/344 63/429 Villeneuve St. Georges petits gris, rames Budd, 
conservenblikjes

Ongeveer gelijk aan Z-5300, modernere raamlijsten. Worden waarschijnlijk in 
2012 afgevoerd.

RER D, Transilien N, R en U.

Z-5601/2 - Z-5631/2                                         
01C - 16C De letter 'C' in het stel-nummer 
geeft aan dat het stel originele tussen-
rijtuigen heeft. ('Continu' )  (16 wagen 
treinstellen met elk twee motorwagens)

1983-1985 1500 V = 2x 1400 140 70/816 63/692 Villeneuve St. Georges cages à lapins 
(konijnenhokken), Évolys 
(na renovatie)

Type Z2N, eerste type. De letter 'C' in het stelnummer geeft aan dat het stel 
originele tussenrijtuigen heeft. ('Continu')

Doen dienst op lijnen RER C en D, 
alsook op de Transilienlijngroep R.

Z-5633/4 - Z-5663/4  17C - 32C De letter 'C' 
in het stel-nummer geeft aan dat het stel 
originele tussen-rijtuigen heeft. ('Continu') 
(16 vierwagen treinstellen met elk twee 
motorwagens)

1983-1985 1500 V = 2x 1400 140 70/480 63/408 Les Ardoines cages à lapins 
(konijnenhokken), Évolys 
(na renovatie)

Type Z2N, eerste type. Doen dienst op lijnen RER C en D, 
alsook op de Transilienlijngroep R.

Z-5665/6 - Z-5703/4                                         
33T - 45T, 46C, 47T - 52T  De incide 'T' in 
het stel-nummer geeft aan dat het twee extra 
tussen-rijtuigen heeft gekregen van het type 
VB2N. ('Transformés') (16 zeswagen 
treinstellen met elk twee motorwagens)

1983-1985 1500 V = 2x 1400 140 70/816 63/692 Trappes cages à lapins 
(konijnenhokken), Évolys 
(na renovatie)

Type Z2N, eerste type, 16 zeswagen treinstellen. Doen dienst op lijnen RER C en D, 
alsook op de Transilienlijngroep R.

Z-6121 - Z-6185 (S)121 - (S)185 (65 
driewagentreinstellen)   

1969-1971 25 kV 50 Hz 615 120 36/237 32/291 La Chapelle petits gris, rames Budd, 
conservenblikjes

verschillende treinstellen verkocht aan CFL en de CFR.  De letter 'S' in het 
stelnummer geeft aan dat het treinstel een aangepast alarmsysteem heeft en niet 
koppelbaar is met stellen die dit niet hebben.

Rijden alleen nog op Transilien H en 
K, de lijn naar Crépy-en-Valois (in de 
spits als reserve).

Z-6401/2 - Z-6549/50  401-550  Elk treinstel 
heeft dus twee nummers! (75 vierwagen 
treinstellen met elk twee motorwagens)

1976-1978 25 kV 50 Hz 2x 1180 120 332,+ 88 op 
klapstoeltjes

440 Paris St. Lazare, Levallois Worden na 2016 geleidelijk vervangen door de nieuwe serie Z-50000. Doen uitsluitende dienst op de lijnen 
L vanuit het Gare St. Lazare.

Z-8163/4 - Z-8263/4  geen aparte 
treinstelcodes  (51 vierwagen treinstellen 
met elk twee motorwagens)

1980-1983 1500 V/25 kV 2x 1412 140 312 (4)     280 na 
renovatie

531 La Chapelle Tricolore (totdat de stellen 
werden gerenoveerd)

MI 79A: 51 stellen van de SNCF. 31 (Z-8101/2 - Z-8161/2) in eigendom RATP; 
RATP bezit ook 38 vrijwel gelijke stellen type MI 79B (door de RATP  
genummerd als  Z-8265/6 - Z-8339/40).

Thans 119 stellen in dienst op RER-lijn 
B. Twee treinstellen (één van SNCF en 
één van RATP) door bomaanslagen 
vernield. Restanten gecombineerd tot 
één treinstel.

Z-8801/2 - Z-8915/6 01B - 58B De letter 'B' 
in het stel-nummer geeft aan dat het een 
tweespaningsstel is  (58 vierwagen 
treinstellen met elk twee motorwagens)

1984-1988 1500 V/25 kV 2x 1400 140 70/464 (4 rijt) 
70/632 (5 rijt)

63/388          
63/550

Les Ardoines, Trappes cages à lapins 
(konijnenhokken), Évolys 
(na renovatie)

Type Z2N, eerste type, in principe vierwagenstellen, enkele  incidentele stellen 
voorzien van extra tussenrijtuig;.  

Doen dienst op RER-lijngroep C. en 
Transilien-lijngroep U.

Z-20501 - 20888                        01A - 194A    
De letter 'A' geeft aan dat de stellen een 
asynchrone aandrijving hebben. Andere 
letters geven hun depots weer: 
J(oncherolles), P(aris Nord), V(illeneuve).     
(194 vier- en vijfw. treinstellen met elk twee 
motorwagens)

1988-1998 1500 V/25 kV 2x1400 140 80/520 (4) 
80/724 (5)

70/394          
70/539

Noisy-le-Sec,     Les 
Joncherolles, Paris La 
Chapelle, Paris St. 
Lazare,        Les 
Ardoines, Villeneuve St. 
Georges

Z2N Type Z2N, tweede type, asynchrone aandrijving,194 treinstellen. Sommige 
hebben kortere tussenrijtuigen met kleinere capaciteit. Zes andere treinstellen (Z-
92051 - Z-92062) doen dienst in regio Lille.

Doen dienst op RER-lijngroepen C en 
D, alsook op de Transilien-lijngroepen 
J, L, P en R.

Z-20901/2 - Z-21007/8 201A-254A De letter 
'A' geeft aan dat de stellen een asynchrone 
aandrijving hebben (54 vierwagen 
treinstellen met elk twee motorwagens)

2001-2004 1500 V/25 kV 2x 1400 140 500 1098 Les Joncherolles, Les 
Ardoines

Z2N Type Z2N, tweede type, asynchrone aandrijving, 54 treinstellen met verminderde 
zitcapaciteit en verhoogd aantal staanplaatsen t.o.v Z-20500.

Doen uitsluitend dienst op RER-
lijngroep C.

Z-22501/2 - Z-22605/6 01E-53E De letter 'E' 
geeft aan dat het een 'Éole'-treinstel is. (53 
vijfwagen treinstellen met elk twee 
motorwagens)

1996-1999 1500 V/25 kV 2x 1400 140 550 787 Noisy-le-Sec Rames deux niveaux 
Transilien Éole.

Type MI 2N, asynchrone aandrijving. De RATP heeft 43, uiterlijk soortgelijke, 
maar technisch sterk verschillende en onderling niet koppelbare treinstellen. De 
eerste en derde tussenrijtuigen zijn de motorrijtuigen.

Doen dienst op RER-lijngroep E.

Z-50001/2  - Z-50343/4 01H - 172H De 
letter geeft de lijngroep aan (totaal 172 
zeven- en achtwagen treinstellen met elk 
twee motorwagens)

2009-…. 1500 V/25 kV 2x 1310 140 407 (7 rijt.)      
503 (8 rijt) 

347 (7 rijt)   
402 (8 rijt)

Les Joncherolles NAT (Nouvelle Automotrice 
Transilien) of Francilien

Thans 60 stellen in dienst, nog 112 in aflevering tot 2016, daarnaast nog een 
optie voor nog eens 200 treinstellen. Serie qua concept enigszins vergelijkbaar 
met nieuwe NS-stoptreinmaterieel (Jacobs-draaistellen).

Doen nu dienst op Transilien lijngroep 
H. Lijngroep H krijgt in totaal 82 
stellen.                Gaan na aflevering 
ook naar lijngroep P (35 stuks).             
De zevenwagentreinen zijn bestemd 
voor de lijngroepen J en L (55 stuks). 

Overzicht SNCF-materieel op RER en Transilienlijnen stand zomer 2012



U-25501/2 - U-25553/54 01TT - 27TT De 
letters 'TT' geven aan dat het een 'Tram-
Train'-stel is. (27 vijfdelige stellen met elk 
twee motorwagens, op samen vier 
draaistellen)

2006-2010 750 V/25 kV 2x 400 100 80 + 6 op 
klapstoeltjes

156 Pantin (Noisy) Avanto S70 Vijfdelige tram. Eén tramstel in gebruik oor lijngroep 'P', normaliter in gebruik 
op de tramlijn T4, maar ook geschikt voor spoorlijnen. Verving een combinatie 
BB-17000/RIB op de lijn van Esbly - Crécy-la -Chapelle.

Lijndeel Esbly - Crécy-la -Chapelle van 
lijngroep P. Momenteel doet 
combinatie TT05 hier dienst.

B-82501/2 - B-82781/2  521N ... 599N    
(alleen voor Transilien-stellen). Elk treinstel 
draagt het nummer van de eerste (oneven) 
motorwagen. De letter 'N' geeft het depot 
(Noisy) aan.                             (141 
vierwagen treinstellen met elk twee 
motorwagens)

2004-2011 1500 V/25 kV 2x 950              2x 662 
als diesel-treinstel, 

160 220 - Noisy-le-Sec    (alleen de 
24 stuks voor de 
Transilien-diensten).

Officieel: Automoteur à 
grande capacité (AGC) 
Bijnaam is nu meer 'BiBi' 
(Bimode,Bicourant)

Electro-dieseltreinstel. Worden hoofdzakelijk in TER-diensten ingezet. De 
Transilienversie heeft geen eerste klasse.

Een aantal doet dienst op de lijngroep 
P naar Longueville en Provins (19 
treinstellen), alsook naar La Ferté-
Milon (5 treinstellen).

serienummers motorwagens
jaar in 
dienst

bovenleiding 
spanning

vermogen in kW
maximum 
snelheid 
(km/h)

aantal zitpl. 
1e/2e kl. (aant. 
rijt.)

aantal 
staanpl. 
1e/2e kl. 

depots bijnaam opmerkingen
doen dienst  op de RER/Transilien 
lijnen

Eloc serie BB-(80)7600 1976-1985 1500 V = 4040 160 nvt nvt Montrouge nez cassés (gebroken neus) Ombouw van 14 stuks BB-(40)7200 FRET, begonnen in 2011, de eerste vier 
waren in juli 2012 in dienst genomen. De 7601 was de vroegere 7312. Meerdere 
zullen volgen, ook een tweespanningsvariant serie BB- 22200 (wordt BB-22600) 
wordt overwogen.

Doen dienst opTransilien lijnengroep 
N vanuit Montparnasse, permanent 
gekoppeld aan VB 2N-stammen.

Eloc serie BB-(8)17000 1965-1968 25 kV 50 Hz 2940 140 nvt nvt Achères, La Chapelle danseuses Van de  oorspronkelijk 105 aanwezige locomotieven waren er eind 2011 22 
buiten dienst gesteld. De afvoer van de serie wordt in 2012 voortgezet.

Gekoppeld aan RIB/RIO-stammen, 
soms ook gekoppeld aan VB 2N-
stammen. Te zien op 
Transilienlijngroepen H, J, K en P.

Eloc serie BB-(8)27300 2006-2010 1500 V/25 kV 4200 140 nvt nvt Montrouge, Achères Prima Thans 67 stuks in dienst, verdeeld over St. Lazare en Montparnasse. Serie afgeleid 
van de FRET-serie BB-427000. Ze zullen vanaf ongeveer 2020 naar FRET(4) 
overgaan en aan de andere BB-27000 loc's identiek worden gemaakt, nadat de 
serie Z-50000 en nieuwer materieel verder is ingestroomd.

Doen dienst vanuit stations St. Lazare 
en Montparnasse. (Lijngroepen  J resp. 
N). Met VB 2N dubbeldeks 
rijtuigstammen.

DE-loc serie BB-(8)67400 1969-1975 nvt 1765 140 nvt nvt Chalindrey 
(administratief)

Alleen nog als door-de-weekse spitsversterking op Paris-Est - La Ferté Milon, 
gekoppeld met RIB-70 rijtuiggarnituren.

Lijngroep P. Zullen worden vervangen 
door BiBi-treinstellen (B-82501 e.v.).

1) De eerste klasse bij de Transilien en RER is in 1999 opgeheven. Vele nog niet gerenoveerde treinstellen hebben echter nog steeds een aparte afdeling eerste klasse.

NB. er bestaan nu nog maar twee verschillende soorten voorstedenrijtuigen, die door aparte locomotieven (zie hierboven) worden voortbewogen:
1. De dubbeldeks-rijtuigen van het type VB 2N. Eerste naoorlogse dubbeldeksrijtuigen. Rijden in samenstellingen (inclusief stuurstandrijtuig) van 6 of 7 rijtuigen. Worden omstreeks 2020 afgevoerd. De tussenrijtuigen zijn nagenoeg identiek aan de tussenrijtuigen van de series Z-5600 en Z-8800. Er zijn, inclusief 
stuurstandrijtuigen, 589 rijtuigen afgeleverd. De capaciteit per rijtuig is vergelijkbaar met die van de treinstellen series Z-5600/Z-8800. Enkele van deze rijtuigen zijn daadwerkelijk in de de treinstellen Z-5600 opgenomen. De trekduwstammen hebben eigen stelnummers.

2. De Rames Inox Banlieue (RIB-70) en Rames Inox Omnibus (RIO-79/80). Dit materieel zal op korte termijn (2013-2015) verdwijnen. Het zijn motorloze varianten van de treinstellen serie              Z-6100 met aan één zijde een stuurstand. Ze zijn permanent gekoppeld als vierwagen-eenheden. Worden ingezet in 
treinformaties met één of twee stellen (maximaal dus 8 rijtuigen). De capaciteit van de rijtuigen is min of meer gelijk aan die van de treinstellen Z-6100. Ook de RIB-stellen hebben aparte stelnummers.

Na 2020 zullen de RER- en Transilien-diensten nog uitsluitend met treinstellen worden gereden.

3. Het materieel kan in sommige gevallen inmiddels van standplaats zijn veranderd.

Gebruikte locomotieven in combinatie met getrokken materieel in Transilien-dienst stand zomer 2012



RATP-nummers treinstellen/ 
motor/stuurstandwagens 

jaar in 
dienst

bovenleiding 
spanning

vermogen in KW
maximum 
snelheid 
(km/h)

aantal zitpl. 
(aant. rijt.)

aantal 
staanpl. 

depots bijnaam opmerkingen
doen dienst  op de RER/Transilien 
lijnen

15001/2-15253/4 (127 driewagen 
treinstellen met elk twee motorwagens)  

1967-1980 1500 V = 2x 800 100 200 + 92 op 
klapstoeltjes (3)

429 Sucy-en-Brie, Rueil-
Malmaison

MS 61 Oorspronkelijk 128 driewagen treinstellen, waarvan vanaf de derde levering de 
neus werd gewijzigd. Thans zijn/worden alle cabines opnieuw gewijzigd bij de 
renovatie van 101 stellen. Eén treinstel wordt museaal bewaard en is niet meer in 
dienst. De overige 25 zijn al afgevoerd. De gerenoveerde stellen verdwijnen na 
2018.

RER lijngroep A, oorspronkelijk 
bedoeld als vervanging van het 
stoomtreinmaterieel van de Est vanaf 
het in 1967 opgeheven Gare de la 
Bastille en voor de van de SNCF 
overgenomen lijn naar St. Germain. 
Gaan buiten dienst naarmate de 
treinstellen MI 09 verder instromen.

Z-8101/2 - Z-8161/2 (MI 79A), (31 
vierwagen treinstellen met elk twee 
motorwagens)  Z-8265/6 - Z-8339/40 (MI 
79B),  (38 vierwagen treinstellen met elk 
twee motorwagens)  

1980-1983 1500 V/25 kV 2x 1240/1420 140 312 531 Massy (Essonne) MI 79, vòòr renovatie: 
Tricolore.

Treinstellen zijn verschillende keren gerenoveerd. RER lijngroep B.

Z-8341/2 - Z-8485/6 (MI 84) (73 vierwagen 
treinstellen met elk twee motorwagens) 

1985-1990 1500 V/25 kV 2x 1240/1420 120 218 600 Rueil-Mailmaison, 
Torcy, Massy (Esonne)

MI 84, vòòr renovatie: 
Tricolore.

Vereenvoudigde versie t.o.v.     MI 79, met minder zitplaatsen en meer 
staanplaatsen.

RER lijngroepen A en B.

stuurstanden 1501/2-1585/6 (43 vijfwagen 
treinstellen met elk drie motorwagens)

1996-2005 1500 V/25 kV 2x 2250 120 474 (5) 826 Sucy-en-Brie, Rueil-
Malmaison, Torcy

MI 2N Altéo Drie motorrijtuigen als tussenrijtuigen. Niet combineerbaar met SNCF-variant. RER-lijngroep A.

stuurstanden 1601/2 - 1859/60 Serie tot 
2017 in aflevering   (thans 26 vijfwagen 
treinstellen met elk drie motorwagens in 
dienst)

2011 e.v. 1500 V/25 kV 2x 2250 120 474 (5) 826 (Sucy-en-Brie, Rueil-
Malmaison, Torcy)

MI 09 Gemoderniseerde voortzetteng van van de RATP-variant van de MI 2N. Drie 
motorrijtuigen als tussenrijtuigen. Tot 2017 komen nog eens 104 treinstellen in 
dienst. Combineerbaar met de RATP-versie van MI 2N.

RER-lijngroep A.

NB. De RATP hanteert een totaal andere nummersystematiek dan de SNCF.  Bij de treinstellen MI 2N en MI 09 bepalen de stuurstandwagens het treinstelnummer
       (met twee stuurstanden, voorbeeld: treinstel 1501/1502).
       De nummers van de treinstellen MI 79 en MI 84 zijn wèl geïntegreerd in het nummersysteem van de SNCF.

Overzicht RATP-materieel op RER-lijnen stand 2012




