
 Grupy produktów
 +   Systemy ostrzegawcze
 +   Przejazdy kolejowe
 +   Systemy radiowe
 +    Bezpieczeństwo

 Unikatowe cechy produktów
 +   Innowacyjne rozwiązania
 +    Produkty „Swiss made”
 +   Ogólnoświatowa sieć dystrybucji

 Nasze powody do dumy
 +   Gwarantowana jakość i bezpieczeństwo od roku 1964
 +    Wciąż przedsiębiorstwo rodzinne z działem rozwoju, produkcją i sprzedażą w Szwajcarii

 Our reasons to be proud of
 +   Guaranteed quality and safety since 1964
 +   Still a family business with development, production, and sales in Switzerland

 Inspirujące fakty / Inspiring facts

 Product groups
 +   Warning systems
 +    Level crossings
 +   Radio systems
 +   Safety & Security

 Unique selling propositions
 +   Innovative solutions
 +   Swiss made products
 +   Worldwide distribution network

Lider europejskiego rynku 
systemów automatycznego zabezpieczenia torów 

na liniach pasażerskich i towarowych o dużej zajętości
Automatyka kolejowa i systemy radiowe 

o wysokiej dostępności
/ The market leader in Europe 

for on track automated protection 
on busy railways for both passenger and freight lines

 Railway automation and high-availability radio systems

Poznaj nas / Meet us:

Schweizer Electronic AG  

6260 Reiden | Switzerland
Industriestrasse 3
Tel. +41 62 749 07 07
info@schweizer-electronic.com
www.schweizer-electronic.com

Rok założenia 
/ Year of establishment

1964
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POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
/ BACK TO MAIN PAGE

Liczba pracowników 
/ Number of employees

180

Ochrona pracy – rodzina produktów Minimel Lynx

/ Work Protection – Minimel Lynx product family

Automatyzacja kolei – platforma Flex system

/ Railway Automation – Flex system platform

Systemy radiowe – innowacyjne technologie 
spełniające najwyższe wymogi bezpieczeństwa

/ Radio Systems – innovative technologies 
meeting the highest safety requirement

 5 filii (Wielka Brytania, Włochy, Austria, Niemcy, Hiszpania),
siedziba główna w Reiden w Szwajcarii

/ 5 subsidiaries (Great Britain, Italy, Austria, Germany, Spain),
headquarters in Reiden, Switzerland

!

Ochrona pracy – rodzina produktów Minimel Lynx

Systemy radiowe – innowacyjne technologie 

https://swisschamber.pl/wp-content/uploads/2021/09/trako_2021_WEB_glowna.pdf
mailto:info@schweizer-electronic.com
https://www.schweizer-electronic.com
https://www.linkedin.com/company/schweizer-electronic-ag-reiden
https://www.youtube.com/channel/UCp4B0ycuvee-LOqtl0yDvOQ
https://schweizer-electronic.com/en/radio-systems/products/loccontrol100-rs
https://schweizer-electronic.com/en/warning-systems/temporary-warning-systems/minimel-lynx-lows-manually-triggered-radio-warning-system
https://schweizer-electronic.com/en/level-crossings/permanently-installed-level-crossings/level-crossing-flex

