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O FIRMIE

Firma  SCHURTER została założona w 1933 roku przez  Heinricha 
 Schurtera. Od 1990 roku całą działalność przemysłową połączono 
pod szyldem  SCHURTER  Holding  AG z siedzibą w Lucernie (Szwaj-
caria). Firma działa w skali całego świata (60 przedstawicielstw 
krajowych i 220 dystrybutorów) i  jest liderem innowacji i produ-
centem komponentów elektrycznych i elektronicznych. Szeroka 
paleta produktów obejmuje standardowe rozwiązania w zakresie 
zabezpieczeń przeciwzwarciowych, wtyków i gniazd do urządzeń, 
przełączników, produktów  EMC, systemów wejściowych oraz usługi 
 EMS. Poza tym dział systemów wejściowych zajmuje się wytwarza-
niem panelowych komputerów przemysłowych. 

KLIENCI

Producenci sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, apa-
ratury, instrumentów, urządzeń dla przemysłu telekomunikacyjnego, 
przedsiębiorstwa działające w obszarze produkcji urządzeń, tech-
nologii medycznej, automatyzacji przemysłowej, technologii energii 
odnawialnych, lotnictwa i kosmonautyki oraz producenci sprzętu 
hobbystycznego, domowego i ogrodowego.

PRODUKTY

SCHURTER koncentruje się na wytwarzaniu komponentów i syste-
mów zapewniających bezpieczne zasilanie oraz na prostej obsłu-
dze urządzeń elektrycznych. Asortyment obejmuje: bezpieczniki, 
oprawki bezpieczników, wyłączniki przeciwzwarciowe, przełączniki 
napięcia, wtyki i gniazda  IEC, sieciowe przewody przyłączeniowe, 
przyciski metalowe i klawiatury, przyciski montowane na płytkach 
drukowanych oraz na panelu przednim, przełączniki stosowane 
w transporcie publicznym, wskaźniki stanu, 1- i 3-fazowe filtry siecio-
we z wtyczkami sieciowymi i bez wtyczek sieciowych, filtry sinuso-
idalne, dławiki, transformatory impulsowe, klawiatury membranowe, 
panele dotykowe, systemy obudów i sterowania oraz produkty 
wysokiego napięcia. Oprócz tego oferujemy także usługi elektro-
niczne (EMS), opracowanie indywidualnych rozwiązań dla klientów 
oraz obsługę pomiaru kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

CERTYFIKATY

Produkty mają wszystkie krajowe znaki kontroli takie jak: UL,  CSA, 
 VDE (ENEC10),  METI,  CCC,  KTL,  PSE 
Firma stosuje systemy zarządzania jakością, środowiskiem i per-
sonelem certyfikowane według  ISO 9001,  ISO 14001,  ISO 50001 
i OHSAS 18001. Praca jest zorganizowana według metody  SIX 
 SIGMA i EFQM.

KNOW-HOW W ZAKRESIE PRODUKCJI

SCHURTER oferuje kompletne rozwiązania, od pierwotnej kon-
cepcji aż po dostawę systemów gotowych do montażu. Nasze 
kompetencje obejmują projektowanie, odlewanie ciśnieniowe two-
rzyw sztucznych, metalurgię, galwanizację, montaż za pomocą 
zautomatyzowanych systemów robotycznych, obróbkę ekranów 
dotykowych i klawiatur membranowych w pomieszczeniach steryl-
nych, produkcję systemów obudów, montaż płytek drukowanych, 
projektowanie i wytwarzanie produktów  EMC, sitodruk i wytwarzanie 
materiałów nawojowych.
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