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PFIFFNER Polska sp. z o.o. 

ul. Żurawia 43/312, 
00-680 Warszawa
+48 22 878 05 71; 
+48 501 358 107
www.pfi ff ner-group.com
przekladniki@pfi ff ner-polska.com.pl

Poznaj nas / Meet us: 
+ 48 501 358 107 | Piotr Partyka
+ 48 502 201 464 | Magdalena Partyka

Grupy produktów

• PFIFFNER Instrument Transformers Ltd jest 
producentem przekładników dla niskich, 
średnich i wysokich napięć do 550 kV:

• Przekładniki napowietrzne z izolacja olejowa 
i gazowa SF6

• Przekładniki prądowe pierścieniowe do 50 kA
• Przekładniki napięciowe i prądowe 

do rozdzielnic GIS
• Rezystancyjno-pojemnościowe dzielniki 

napięcia

MGC Moser-Glaser Ltd jest producentem: 
• System szynoprzewodów DURESCA® do 170 kV 

w pełni izolowany, do zastosowań zewnętrznych 
i wewnętrznych

• Izolatory transformatorowe DURESCA® 
do 550 kV, olej-olej, olej-powietrze, olej-SF6

• Izolatory ścienne DURESCA® do 300 kV, 
zewnętrzne i wewnętrzne

Unikatowe cechy 
produktów 

• Jakość, 
dokładność 
i niezawodność 
potwierdzona 
100 letnim 
doświadcze-
niem

• Urządzenia PFiFNER’a i MGC instalowane 
na całym świecie

• Międzynarodowy zespół pracowników 
i inżynierów pracujący w 8 fabrykach 
należących do grupy Pfi ff nera

• Pfi ff ner and MGC products  installed 
worldwide.

• International team of workers 
and engineers working in 8 Pfi ff ner’s 
Group factories

Product groups

•   PFIFFNER Instrument Transformer Ltd is 
a manufacturer of instrument transformers 
for low voltage up to the 550 kV:

• Current and voltage transformers with oil-paper 
and SF6 gas insulation for outdoor applications

• Ring type current transformers up to 50 kA
• Instrument transformers for GIS applications
• Resistive capacitive voltage dividers

MGC Moser-Glaser Ltd is manufacturer of:
• Busbar system DURESCA®  fully insulated up 

to 170kV indoor and outdoor
• Transformer Bushings DURESCA® up to 

550kV oil -oil, oil – outdoor, oil – SF6
• Wall Bushings DURESCA® up to 300kV 

indoor and outdoor

Product unique 
features

• Quality, 
accuracy 
and reliability 
confi rmed by 
100 years of 
experience

Rok założenia (Pfi ff ner Polska sp. z o.o.)

Year of establishment (Pfi ff ner Polska sp. z o.o.) 
1927 PFIFFNER Instrument Transformers Ltd
1914 MGC Moser Glaser Ltd

2001
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4 tradycyjne szwajcarskie marki:
PFIFFNER Instrument Transformers, 
MOSER GLASER, ALPHA-ET i HAEFELY
– teraz pod jednym wspólnym dachem

4
4 traditional Swiss brands:
PFIFFNER Instrument Transformers, 
MOSER GLASER, ALPHA-ET and HAEFELY
– are now aligned under one common roof


