
 Grupy produktów
 +   Pantografy dla kolei, tramwajów i jako rozwiązania „szyte na miarę”
 +    Uruchamiane elektrycznie i pneumatycznie rozłączniki obwodów głównych
 +    Panele sterujące do pantografów
 +    Izolatory
 +   Uziomy i przełączniki systemowe oraz zworki międzywagonowe
 +    Zindywidualizowane rozwiązania systemowe skrzyń dachowych

 Product groups
 +   Pantograph for railways, trams and as customized solutions
 +   Electric and pneumatic operated main circuit breaker
 +    Control panel for pantographs 
 +   Insulators (electrical non-conductors)
 +   Earthing and system switches plus inter-coach jumper
 +   Customer-specific roof boxes system solutions

 Unikatowe cechy produktów
 +   Na bazie naszych wieloletnich doświadczeń i wiedzy eksperckiej na polu techniki kolejowej 

opracowujemy nowoczesne wysokowydajne rozwiązania 
 +   Nasze produkty są szyte na miarę potrzeb naszych klientów

 Unique selling propositions
 +   Based on our many years of experience and expertise in railway technology, 

we develop high-performance applications for the future
 +   Our products are tailored to the needs of our customers

 Nasze powody do dumy
 +     Ponad sto lat doświadczenia i kompetencji
 +    Nasze produkty są poszukiwane i popularne na całym świecie

 Our reasons to be proud of
 +   More than a century of experience and expertise
 +   Our products are in demand and successful worldwide

 Inspirujące fakty / Inspiring facts

Producent komponentów do zasilaczy oraz systemów 
do elektrycznych pojazdów szynowych

/ Manufacturer of power supply components 
and systems for electric railway vehicles

!

Poznaj nas / Meet us:

Richard AG Murgenthal  

4853 Murgenthal | Switzerland
Hauptstrasse 115
Tel. +41 62 917 10 40
info@richardag.ch
www.richardag.ch

Rok założenia 
/ Year of establishment

1906
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POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
/ BACK TO MAIN PAGE

Liczba pracowników 
/ Number of employees

120

Nasz zespół podwoił swoją liczebność z 60 pracowników 
w roku 2011 do ok. 120 obecnie

/ Our Team doubled from 60 employees in 2011 
to around 120 employees today

 Co 3 wyłącznik próżniowy na świecie 
pochodzi z firmy Richard AG Murgenthal

/ Worldwide every 3 main vacuum switch 
comes from Richard AG Murgenthal
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