
Swissrail Industry Association to stowarzyszenie szwajcarskiego przemysłu kolejowego, 
które zrzesza ok. 120 członków ze wszystkich obszarów tego przemysłu, m.in. budowa 
torów, przewody trakcyjne, tabor, komponenty czy doradztwo. Swissrail reprezentuje 
interesy swoich członków wobec polityków, operatorów i władz w Szwajcarii i poza 
jej granicami, organizuje różne wydarzenia i misje rozpoznawcze i jest najważniejszą 
organizacją branży kolejowej w Szwajcarii.

Swissrail Industry Association is the association of the Swiss railway industry. 
Around 120 members from all areas of the railway industry are active in the association 
– be it track construction, contact lines, rolling stock, components, or consulting. 
Swissrail represents the interests of its members with politicians, operators and authorities 
in Switzerland and abroad, organizes various events and fact-finding missions 
and is the most important network of the railway industry in Switzerland.

 Grupy produktów
 +     Technika i usługi
 +    Budowa infrastruktury
 +   Mobilność i digitalizacja
 +   Zarządzanie ruchem i systemy bezpieczeństwa
 +    Tabor
 +   Utrzymanie

 Product groups
 +   Engineering and Services
 +   Construction of Infrastructure 
 +   Mobility & Digitalisation 
 +     Traffic Management & Security Systems
 +   Rolling Stock
 +   Maintenance

 Inspirujące fakty / Inspiring facts

Produkty szwajcarskiego przemysłu kolejowego są znane 
na całym świecie ze swojej jakości i niezawodności. 

Aby uzyskać wgląd w szerokie spektrum konkurencyjnych 
produktów naszych członków, zapraszamy do odwiedzenia 
naszego stoiska lub strony internetowej www.swissrail.com

/ The products of the Swiss railway industry are known 
worldwide for their quality and reliability. 

To get an insight into the comprehensive product range 
of our members, visit us at stand or at www.swissrail.com

!

Swissrail Industry Association  

3011 Bern | Switzerland
Taubenstrasse 32
Tel. +41 31 398 50 50
swissrail@swissrail.com 
www.swissrail.com

Rok założenia 
/ Year of establishment

1977

Szwajcaria i Japonia przodują na świecie pod względem 
liczby pasażerokilometrów przebytych rocznie koleją. 

Przeciętnie każda osoba w Szwajcarii przejeżdża 
pociągiem 36,8 km rocznie

/ Switzerland and Japan lead the world for the most 
passenger-kilometres travelled annually by rail. 
On average, each person in Switzerland travels 

36.8 km by train per year
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Liczba członków 
/ Number of members

120

Poznaj nas / Meet us:

Sieć kolejowa w Szwajcarii ma długość 
5196 km, co czyni ją jedną z najgęstszych 

na świecie w stosunku do powierzchni 
41 285 km²

/ The rail network in Switzerland is 
5,196 km long, making it one 

of the densest in the world relative 
to its area of 41,285 km²

https://swisschamber.pl/wp-content/uploads/2021/09/trako_2021_WEB_glowna.pdf
https://www.linkedin.com/company/swissrail/
https://www.facebook.com/swissrailcom/
https://twitter.com/swissrail_com
https://www.instagram.com/p/CAKLvoOHvzz/
mailto:swissrail@swissrail.com
https://www.swissrail.com

