
 Grupy produktów
 +   Technika
 +   Produkcja
 +     Projekty

 Product groups
 +    Engineering
 +   Manufacturing
 +   Projects

 Unikatowe cechy produktów
 +     Interdyscyplinarna wiedza wysoko wyspecjalizowanych profesjonalistów od kolei
 +   Ponad 25-letnie doświadczenie
 +    Ponad 500 zrealizowanych projektów

 Unique selling propositions
 +    Interdisciplinary expertise of highly specialized rail professionals
 +    Over 25 years of experience
 +   More than 500 realized projects

 Nasze powody do dumy
 +    Znani klienci z całego świata polegają na naszych produktach i usługach
 +   Jesteśmy w stanie wspierać naszych klientów przez cały cykl życia produktu
 +    Działamy na froncie technologii

 Our reasons to be proud of
 +    Renowned customers all over the world rely on us
 +   We are capable to support customers throughout the entire product life cycle
 +   We act at the forefront of technology

 Inspirujące fakty / Inspiring facts

Technika urządzeń i usługi konsultingowe
Produkcja komponentów i podsystemów, utrzymanie, 

przeglądy i modernizacja taboru
Implementacja uzupełniających systemów transportowych 

Projekty innowacyjne
/ Systems engineering and consulting services

Manufacturing of components and subsystems, maintenance, 
overhaul, and modernization of rolling stock

Implementation of complementary transportation systems
Innovation projects

!

Molinari Rail AG  

8400 Winterthur | Switzerland
Merkurstrasse 25
Tel. +41 52 320 60 60
info@molinari-rail.com 
www.molinari-rail.com

Rok założenia 
/ Year of establishment

1994
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POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
/ BACK TO MAIN PAGE

Liczba pracowników 
/ Number of employees

160

Poznaj nas / Meet us:

Centrum 
kompetencji 

w zakresie inżynierii 
w Austrii

/ Engineering 
competence center 

in Austria

Ponad 250 
inżynierów 

i specjalistów 
na całym świecie

/ More than 250 
engineering 

and specialists 
worldwide

Ponad 500 
projektów 

zakończonych 
sukcesem

/ More than 500 
projects 

successfully 
completed

Roczny obrót 
w wysokości 

100+ Mio USD

/ Yearly turnover of 
100+ Mio USD

25 lat 
doświadczenia

/ 25 years 
of experience

https://swisschamber.pl/wp-content/uploads/2021/09/trako_2021_WEB_glowna.pdf
mailto:info@molinari-rail.com
https://www.molinari-rail.com
https://www.linkedin.com/company/molinari-rail-ag
https://www.facebook.com/molinarirailgroup/
https://twitter.com/MolinariRailGrp

