
Automotoras 9100 NOHAB 
 

 

A Série 9100 é a designação atribuída a um tipo de automotora, que foi utilizada pela 

operadora Caminhos de Ferro Portugueses na Linha do Tâmega, em Portugal. 

História  

Tal como sucedeu com as unidades da Série 9300, que se baseavam nas suas congéneres de via larga, 

as automotoras da Série 9100 eram essencialmente versões modificadas para Bitola métrica da Série 

0100, que utilizavam bitola ibérica. Ambas as séries foram adquiridas à construtora sueca Nydqvist & 

Holm AB (mais conhecida como NOHAB).  

As 3 unidades encomendadas entraram ao serviço em 1949, para reforçar os serviços de passageiros 

na Linha do Tâmega, até essa data apenas assegurados por composições formadas por locomotivas a 

vapor e carruagens.  

Devido ao facto de terem sido entregues com apenas dois eixos, as automotoras revelaram vários 

problemas de estabilidade, que foi resolvida devido à introdução de 2 bogies de dois eixos, em esquema 

Bo-Bo, um em cada extremidade.  

Em 7 de Junho de 1998, as automotoras 9101 e 9102 colidem junto a Fregim. A 9101 foi abatida ao 

serviço, sendo utilizada para fornecer peças às outras duas unidades, que continuaram a circular; uma 

das cabines foi preservada, tendo sido colocada no Museu Nacional Ferroviário.  

Foram retiradas ao serviço em 2002, sendo substituídas pelas automotoras da Série 9500.  

Ficha técnica 

Características de exploração 

 Ano de entrada ao serviço: 1949 

 Ano de saída ao serviço: 2002 

 Número de automotoras: 3 

Dados gerais 

 Bitola de Via: 1000 mm 

 Tipo de composição: Unidade Simples a Diesel (motora)  

 Comando em unidades múltiplas: Não tem 

 Comprimento total: 15,59 metros 

 Tipo de tracção: Gasóleo (diesel)  

Transmissão 

 Tipo: Hidráulica 

Motores de tracção 

 Fabricante: Scania-Vabis 

 Potência: 150 cavalos 

 Quantidade: 2 

 Tipo: D-802 

 Potência por motor: 187 Cv 
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Características de funcionamento 

 Velocidade máxima: 70 km/h 

Lotação 

 Primeira classe: 8 

 Segunda classe: 28 

Listagem de material 

 9101: Abatida, após colisão com a 9102, em 7 de Junho de 1998 

 9102: Parqueada na Estação Ferroviária de Livração 

 9103: Parqueada na Estação Ferroviária de Livração 
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