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OSPRZĘT SIECI TRAKCYJNEJ KOLEJOWEJ
I TRAMWAJOWEJ

RAILWAY AND TRAMWAY CATENARY FITTINGS

KUCA Sp. z o.o. należy do wiodących producentów osprzętu sieci
trakcyjnej na polskim rynku kolejowym. Od lat naszym priorytetem
jest wprowadzanie na rynek innowacyjnych rozwiązań spełniających
rosnące oczekiwania klientów. W efekcie powstał osprzęt na kolej
dużych prędkości KDP, opracowany na stopie CuNi2Si, który dzięki
nowoczesnej technologii ciągłego odlewu i kucia spełnia wysokie
parametry eksploatacyjne. Obecnie jesteśmy w fazie projektowania
nowego typu osprzętu trakcji tramwajowej.

KUCA Sp. z o.o. is a leading manufacturer of catenary fittings in the
Polish railway market. For many years, as a priority, we have been
marketing innovative solutions which meet the growing expectations of customers. In consequence, we have created catenary fittings
for high-speed railways based on a CuNi2Si alloy which, thanks to the
innovative continuous casting and forging technology, ensures high
performance parameters. At present we are designing a new type of
tramway catenary fittings.

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ
I TRAMWAJOWEJ

MODERNISATION OF RAILWAY
AND TRAMWAY INFRASTRUCTURE

Świadczymy kompleksowe wykonanie robót budowlanych, począwszy
od demontażu starej sieci trakcyjnej, poprzez uzbrajanie słupów trakcyjnych, a kończąc na naprawie i bieżącym utrzymaniu nawierzchni kolejowej. Prowadzimy prace w zakresie: remontów kolejowych obiektów
inżynieryjnych, budowy i remontów nawierzchni torowych; wymiany
podkładów, szyn, rozjazdów i podrozjazdnic, odchwaszczania i wykaszania ciągów linii kolejowych oraz wycinki drzew i krzewów.

We provide comprehensive construction services – from dismantling
of the old catenary, through reinforcement of catenary poles, to end
with repairs and running maintenance of railway tracks. We take care
of: repairs of railway engineering structures, construction and repairs
of tracks, replacement of sleepers, rails, turnouts and switch sleepers,
weed-control and brush-cutting on railroads and tree and shrub cutting services.

SPECJALISTYCZNE USŁUGI METALOWE

SPECIALIST METAL SERVICES

Ponadto firma zajmuje się produkcją naczep niskopodwoziowych oraz
szeroką gamą specjalistycznych usług metalowych. Dysponujemy bogato wyposażonym parkiem maszynowym. Posiadamy prasy z możliwością kucia matrycowego oraz odlewnię stopów miedzi. Świadczymy
również usługi w zakresie nitowania – tradycyjną metodą „na gorąco“.

In addition, KUCA Spółka z o.o. is a manufacturer of low-loading
semi-trailers and provides a wide range of specialist metal services.
We have a rich park of machines at our disposal, e.g. die forging presses and a copper alloy foundry. We also provide traditional hot riveting
services.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wiemy jak zaspokoić wymagania
naszych klientów. Posiadana wiedza pozwala nam na śmiałe wyznaczanie sobie nowych celów oraz ich realizację, która przynosi satysfakcję
całemu zespołowi jak i naszym kontrahentom. Podejmowane wyzwania wpływają na rozwój spółki, a tym samym na polepszenie jakości
oferowanych produktów i świadczonych usług na terenie Polski i UE.

Thanks to our long-term experience we know how to satisfy the requirements of our customers. Our expertise enables us to bravely set
up and implement new goals to the satisfaction of the whole team
and our contractors. Challenges stimulate the development of the
company, thus improving the quality of the products offered and services provided in Poland and in the EU.

www.kuca.com.pl

