
TECHNIKA KOLEJOWA
Izolatory używane w technice kolejowej są narażone zarówno 
na duże obciążenia mechaniczne, jak i na różnego rodzaju 
czynniki środowiskowe oraz wahania temperatur. GIPRO 
produkuje produkty izolacyjne dla lokomotyw ruchu daleko-
bieżnego, jak również do tramwajów i metra. Do grona na-
szych klientów zaliczyć można znanych obecnie producentów 
pociągów i pantografów.

ŚWIAT 
 IZOLATORÓW
GIPRO

TECHNIKA OKABLOWANIA
Ze względu na rozszerzającą się podziemną sieć zasilania, 
technika okablowania stanowi ważny element dla rozwija-
jącego się światowego rynku. GIPRO jest doświadczonym 
producentem łączeń kablowych wszelkich rozmiarów. Nasz 
innowacyjny proces produkcji umożliwia nam oferowanie 
najwyższej jakości produktów w konkurencyjnych cenach.

ŚREDNIE NAPIĘCIE
Naszą specjalnością w zakresie produktów związanych ze 
średnim napięciem są dopasowane do indywidualnych po-
trzeb klienta rozwiązania izolacyjne dla wyłączników, zespo-
łów przerywacza na fazę, ograniczników, kondensatorów oraz 
transformatorów. Dla wyłączników typu „Live tank” GIPRO 
oferuje rożnego rodzaju wsporniki, rury bezpiecznikowe oraz 
przepusty.

WYSOKIE NAPIĘCIE
GIPRO jest uznanym specjalistą w zakresie wtórnych łożysk 
do różnego rodzaju instalacji przetwornikowych i transforma-
torowych. Oprócz tego GIPRO dysponuje szerokim spektrum 
doświadczeń w tworzeniu na zamówienie części izolujących, 
które sprostają wysokim wymaganiom odnośnie przepustów 
do wysokonapięciowych instalacji pod względem bezpieczeń-
stwa, jakości, trwałości oraz wydajności.

JAKOŚĆ W CENTRUM UWAGI 
OD OPRACOWYWANIA  
DO DOSTARCZENIA
GIPRO przywiązuje dużą wagę do jakości tworzonego produktu 
oraz świadczonych przez siebie usług. Już wraz z początkiem 
opracowywania produktu GIPRO nie pozostawia nic przypadkowi.

GIPRO – Gdzie ekstra wysiłek jest 
standardem 

OPRACOWYWANIE
GIPRO jest z Państwem od samego 
początku opracowywania produktu. Dora-
dzamy przy wyborze odpowiedniej żywicy, 
optymalizujemy konstrukcję narzędzia oraz 
dopasujemy proces wykonania do wyma-
ganej przez Państwa ilości sztuk. Przy tym 
jesteśmy zorientowani w najnowszych no-
winkach technicznych. GIPRO współpracuje 
z wieloma partnerami z obszaru nauki oraz 
badań nad technologią z sektora publiczne-
go i prywatnego.

PRODUKCJA
Przy każdym indywidualnym zapotrze-
bowaniu dysponujemy odpowiednim 
wyposażeniem maszynowym: nasz park 
maszynowy zawiera zarówno standardowe 
maszyny wypełniające o powierzchni robo-
czej narzędzia 1.200 x 1.200 mm, jak i wiele 
typów opracowanych przez nas maszyn 
odlewniczych. Dzięki temu możliwe jest 
zastosowanie próżniowego oraz otwar-
to-kanałowego odlewania. Nowoczesne 
instalacje do obróbki tworzyw oraz spraw-
dzone surowce są gwarancją stałej jakości 
wytwarzanych produktów.  

JAKOŚĆ
Bezproblemowa dostawa, dokumentacja 
kontrolna oraz długa trwałość produktu 
są dla nas oczywiste. By otrzymywali 
Państwo wyłącznie produkty najwyższej 
jakości, wprowadziliśmy szeroką paletę 
najnowocześniejszych systemów kontro-
lnych: badanie pod kątem wyładowania 
niezupełnego, badanie promieniami 
rentgenowskimi, precyzyjne badanie wy-
miarów, gazowe sprawdzenie szczelności, 
komora klimatyczna do badania zachowań 
w różnej temperaturze oraz analiza DSC 
(na przykład do ustalenia temperatury 
zeszklenia).

GIPRO jest popularnym producentem dopasowanych do in-
dywidualnych potrzeb klienta izolacyjnych produktów żywicz-
nych i silikonowych, które znajdują zastosowanie zarówno 
w różnego rodzaju układach elektrycznych (zewnętrznych i 
wewnętrznych rozdzielnicach, przetwornikach, transformato-
rach itp.), jak i w technice kolejowej.
 
Nasi klienci przywiązują wagę do wieloletniej i solidnej 
jakości produktu, terminowej i sprawnej realizacji zamó-
wienia oraz nadzwyczajnej umiejętności radzenia sobie 
z konstruowaniem części izolacyjnych z żywicy cyklo-epoksy-
dowej oraz silikonu. Klienci cenią też sobie bliską i fachową 
współpracę z naszymi doradcami oraz zawsze krótki okres 
oczekiwania na odpowiedź z naszej strony. Wszyscy klienci 
GIPRO, będący dużymi koncernami, postrzegają nas jako 
Preferred Supplier (Preferowanego Dostawcę).
 
Naszym pracownikom oferujemy bezpieczne miejsce pracy 
w środowisku pełnym uznania, szacunku i profesjonalizmu, 
na możliwie jak najlepszych warunkach.

NASZE ROZWIĄZANIA 
PASUJĄ  
JAK ULAŁ
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Zapytanie

01

06

Produkcja z ciągłą optymalizacją i 
polepszaniem jakości produktu (razem z 
klientem)

Ustalenie potrzeb

Koncepcja rozwiązania

Złożenie oferty

(konstrukcja, wytwarzanie oraz 
odlew części wzorcowych)

Realzacja

KONTAKT

GIPRO GmbH
Wilhelm-Jentsch-Straße 2
8120 Peggau, Austria
T  +43 3127 20940
F  +43 3127 20940 900
E  info@gipro.com
W www.gipro.com

DESIGNED TO  
FIT YOUR NEEDS.
 WHERE EXTRA  
EFFORT COMES  
AS STANDARD.

GIPRO – WASZ  
SPECJALISTA OD  
PŁYNNEJ ŻYWICY 
WWW.GIPRO.COM

THE
PERFECT 
FIT

Proces produkcji firmy GIPRO jest po-
strzegany jako ciągły proces polepsza-
nia jakości, w którym każdy element 
posiada certyfikat ISO 9001, ISO 14001 
oraz OHSAS 18001.

Dzięki wybitnym osiągnięciom GIPRO 
zdobyło trzecie miejsce plebiscycie 
„Austria’s Leading Company 2009“.
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GIPRO jest Pańśtwa specjalistą od płynnej 
żywicy do ambitnych zadań wymagających 
kreowania nowego produktu, oraz Pańśtwa 
partnerem, kiedy chcą Państwo realizować 
zastosowania izolacyjne w sposób terminowy, 
profesjonalny i ekonomiczny.
Od samego początku mamy na uwadze Państwa pomysły – już w fazie 
definiowania, zagłębiamy się z Państwem w stronę techniczną projektu i 
wspólnie opracowujemy najbardziej odpowiednie ekonomiczne rozwiąza-
nie dla Państwa potrzeb. Do Państwa dyspozycji pozostaje doświadczona 
osoba kontaktowa, która przez cały okres opracowywania oraz również po 
jego zakończeniu służy Państwu radą i pomocą.
 
Dysponujemy kompetentnymi partnerami zajmującymi się budową 
narzędzi, co pozwala na elastyczną, szybką i przystępną cenowo realizację 
odpowiedniej formy odlewniczej.
 
Efektem finalnym jest dopracowany produkt, stworzony po optymalnie 
ukształtowanych procesach produkcji, który dokładnie odpowiada 
Państwa oczekiwaniom. Także przy realizacji, logistyce oraz wielu innych 
zagadnieniach wychodzimy naprzeciw Państwa indywidualnym życzeniom.
 
Rozwiązania izolacyjne GIPRO powstają w możliwie najkrótszym czasie – 
z odpowiednich materiałów i w korzystnej cenie.

ROZWIĄZANIA  
IZOLACYJNE O 
JEDNOLITYM 
 CHARAKTERZE


