
 Grupy produktów
 +   Szybkie wyłączniki instalacyjne DC 

do taboru kolejowego i rozdzielnic prądu stałego
 +   Styczniki
 +   Odłączniki
 +   Zintegrowane systemy WN
 +    Próżniowe wyłączniki instalacyjne AC
 +    Pantografy do tramwajów / lekkich pojazdów szynowych

 Unikatowe cechy produktów
 +   Światowy lider w obszarze rozwiązań bezpieczeństwa DC & AC dla pojazdów szynowych 
 +   Największa zrealizowana na świecie liczba projektów w technice DC i AC
 +     Najszersze spektrum rozwiązań dla pojazdów szynowych 

o zasilaniu 750 VDC i 3 kVDC i podstacji trakcyjnych DC
 +   Najlżejsze i najbardziej kompaktowe wyłączniki i styczniki DC w swojej kategorii
 +     Silne wsparcie dla producentów i operatorów taboru w fazie realizacji projektu 

i przez cały okres życia sprzętu
 +   Kompetencje systemowe w  projektowaniu i oferowaniu spójnych rozwiązań 

w zakresie bezpieczeństwa i przełączania w całym łańcuchu trakcyjnym
 +     Szeroko zakrojone inwestycje w rozwój produktów i innowacje techniczne
 +   Własne laboratorium do intensywnego testowania naszych produktów i rozwiązań

 Unique selling propositions 
 +   World leader for DC & AC safety solutions for rail vehicles 
 +      Largest worldwide track record in DC and AC
 +   The most comprehensive range of solutions for 750 VDC and 3 kVDC rail vehicles 

and DC traction substations
 +   The lightest and most compact DC breakers and contactors in their category
 +      Strong support to car builders and operators during their projects 

and during the entire life time of the equipment
 +   System competencies to design and offer coherent safety and switching solutions 

all along the traction chain
 +      Massive investments in product development and technological innovation
 +   In-house laboratory for intensive testing of our products and solutions

 Nasze powody do dumy
 +      Sécheron aktywnie wspiera wzrost i innowacje w polskim przemyśle środków transportu dostarczając sprzęt 

głównym polskim producentom taboru, łącznie z firmami Pesa, Medcom, Newag, Stadler i Solaris
 +   Polski rynek należy do ścisłej dziesiątki jeżeli chodzi o sprzedaż dla Business Unit Electrical Safety Solutions
 +   Nasz wyłącznik instalacyjny DC jest stosowany w głównych sieciach transportu miejskiego w Warszawie, Łodzi, 

Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Wrocławiu, Lublinie, Częstochowie i wielu innych 
 +   Wyłącznik instalacyjny DC UR40-64S marki Sécheron posiada certyfikację Polskiej Jednostki Notyfikowanej i jest 

zatwierdzony przez PKP do stosowania w podstacjach trakcyjnych 3 kVDC

 Our reasons to be proud of
 +     Sécheron actively supports the growth and innovation of the Polish transportation industries through the delivery 

of our equipment to main Polish car builders, including Pesa, Medcom, Newag, Stadler and Solaris
 +   Polish market within the top ten of sales for the Business Unit Electrical Safety Solutions
 +   Our DC circuit breaker is in operation on main city transport networks in Warsaw, Łódź, Gdańsk, Gdynia, Kraków, 

Wrocław, Lubin, Częstochowa, and many others 
 +   Sécheron’s DC circuit breaker UR40-64S is certified by the Polish Notification Body and approved by PKP 

for the operation in 3 kVDC traction substations

 Product groups
 +   DC high-speed circuit breakers, 

rolling stock and DC switchgears
 +   Contactors
 +   Disconnectors
 +   High voltage integrated systems
 +   AC vacuum circuit breakers
 +   Pantographs for tramways/LRVs

Światowy lider w dziedzinie zabezpieczeń elektrycznych 
i rozwiązań przełączających dla segmentów transportu 

kolejowego, energochłonnych gałęzi przemysłu 
oraz energii odnawialnych

/ Worldwide leader in high voltage electrical protection, 
switching solutions, current and voltage measurements 

for rail vehicles and DC traction substations, 
energy-intensive industries and renewable energies

Sécheron SA  

1242 Satigny – Geneva | Switzerland
Rue du Pré-Bouvier 25
Tel. +41 22 739 41 11
www.secheron.com

obecność w Polsce:
/ presence in Poland:

www.secheron.com/pl
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Liczba pracowników zatrudnionych 
w pełnym wymiarze czasu 
(Sécheron Hasler Group) 

/ Number of full time employees
(Sécheron Hasler Group)

1215
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Poznaj nas / Meet us:

Światowy lider w obszarze rozwiązań bezpieczeństwa DC & AC dla pojazdów szynowych 

   Pantographs for tramways/LRVs

Sécheron UR10-41TD

Sécheron TMS-UI-8111-HDR

https://swisschamber.pl/wp-content/uploads/2021/09/trako_2021_WEB_glowna.pdf
https://www.secheron.com
https://www.secheron.com/pl
https://www.linkedin.com/company/secheron-sa/
https://www.secheron.com/pl/products-solutions/ess/dc-circuit-breakers/for-rail-vehicles/
https://www.secheron.com/pl/products-solutions/ess/traction-measurement-systems/ac-voltage-current-sensors/

