
 Grupy produktów
 +   Kable wysokiego napięcia 
 +   Izolatory
 +   Międzywagonowe połączenia wysokiego napięcia, kable-zworki
 +   Przenośny sprzęt do częściowego rozładowania

 Product groups
 +   High voltage cables
 +    Insulators
 +    High voltage intercar connections, Jumper cables. 
 +    Portable partial discharge equipment

 Unikatowe cechy produktów
 +   ALPHA oferuje kompletne rozwiązania kabli wysokiego napięcia, odpowiadając tym samym 

za kompletne okablowanie systemu WN
 +     Począwszy od opracowania, przez konstrukcję, produkcję, testy, aż po obsługę posprzedażową, 

ALPHA towarzyszy klientom w realizacji projektu na wszystkich etapach
 +    Wszystkie komponenty firmy ALPHA są bezobsługowe

 Unique selling propositions
 +    ALPHA offers complete high voltage cabling solutions and is therefore responsible 

for the complete high voltage cabling system
 +     From development, engineering, production, testing to after sales 

service ALPHA accompanies the complete project
 +    All ALPHA components are maintenance-free

 Nasze powody do dumy
 +   Krótki czas reakcji i elastyczność, jako że opracowanie, konstrukcja i produkcja 

są zlokalizowane w tym samym miejscu
 +   Doskonałe opinie i ocena naszych klientów
 +   ALPHA współpracuje z największymi graczami na rynku

 Our reasons to be proud of
 +   Fast response time and flexibility because development, engineering and production are in the same location
 +   Excellent feedback and evaluations from our customers
 +   ALPHA works with the big players in the market

 Inspirujące fakty / Inspiring facts
Kable wysokiego napięcia

Usługi – rozwiązania WN i testy elektryczne
/ High voltage cables

    Service – high voltage solutions and electrical tests

!

Poznaj nas / Meet us:

ALPHA Elektrotechnik AG  

2540 Grenchen | Switzerland
Niklaus-Wengistrasse 64
Tel. +41 32 332 8700
mail@alpha-et.ch
www.alpha-et.ch
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POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
/ BACK TO MAIN PAGE

Liczba pracowników 
/ Number of employees

35

Projekty realizowane w obu Amerykach, Europie, Azji i Afryce

/ Projects delivered in Americas, Europe, Asia and Africa

 Ponad 200 zrealizowanych projektów

/ More than 200 delivered projects 

https://swisschamber.pl/wp-content/uploads/2021/09/trako_2021_WEB_glowna.pdf
mailto:mail@alpha-et.ch
https://www.alpha-et.ch
https://www.linkedin.com/company/alphaet
https://www.instagram.com/alpha_elektrotechnik/?hl=de

