
PEWNOŚĆ POŁĄCZEŃ



ENERGIA NA WSZYSTKICH 
KONTYNENTACH

Lorünser ustala standardy w dystrybucji energii

Od ponad 60 lat, Lorünser Austria produkuje osprzęt 

dla napowietrznych stacji rozdzielczych. Opierając 

się na długoletnim doświadczeniu w  projektowaniu 

i produkcji osprzętu dla  wysokich napięć, z ofertą 

obejmującą ponad 25 000  produktów oraz 6 000 

różnych modeli, Lorünser oferuje swoim klientom 

zoptymalizowane i kompleksowe rozwiązania. 

Bez względu na specyfikę wymagań dla połączeń 

zacisków, szyn przewodów i łańcuchów (wraz 

z  izolatorami) stosowanych w napowietrznych 

 stacjach energetycznych – eksperci  firmy Lorünser 

we własnym dziale projektowym tworzą produkty 

dostosowane do określonych wymagań klienta, by 

zapewnić idealne połączenia w stacjach od 110 do 

ponad 1000 kV. 

NIEZAWODNOŚĆ I PEWNOŚĆ POD WYSOKIM 
NAPIĘCIEM
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Dostawca osprzętu dla stacji elektroenergetycznych

Jakość i szeroka gama produktów, doświadczone 

zespoły pracowników oraz praktyka w zarządzaniu 

projektami na całym świecie to  odpowiednie 

składniki do realizacji każdego projektu, bez 

względu na stopień jego trudności. Dzięki własnej, 

 nowoczesnej produkcji, narzędziowni oraz 

 cynkowni, mocną stroną Lorünsera jest krótki czas 

realizacji i reakcji oraz elastyczność uwzględniająca  

także niestandardowe wymagania  klientów. 

Wysokiej jakości produkty gwarantują wydajny 

i bezpieczny przesył energii poprzez nowe lub 

rozbudowywane stacje. W celu utrzymania  tego 

stanu Lorünser regularnie przeprowadza w swoich 

laboratoriach kontrole jakości, badania materiałów,

testy wysokonapięciowe, prądowe oraz mechaniczne.
01 110 kV Stendal / Vattenfall Niemcy



ROZWIĄZANIA DLA WYSOKICH 
NAPIĘĆ

Kompleksowe rozwiązania 

Obecnie, istnieje duże zapotrzebowanie na 

przedsiębiorstwa, które mogą zaoferować 

 funkcjonalne rozwiązania bez skomplikowanych 

połączeń. Odkąd Lorünser jest kompleksowym 

dostawcą, klienci mogą całkowicie skoncentrować 

się na swojej podstawowej działalności. 

W tym kontekście, Lorünser działa jako 

 generalny wykonawca i dostarcza wszystkie 

 wymagane usługi w zakresie projektu, takie jak 

 profesjonalne  doradztwo, projektowanie czy 

zarządzanie  projektem, począwszy od rozwoju i 

 produkcji  elementów niezbędnych dla stacji po 

 nadzór  budowlany.  Wysoka jakość jest naszym 

największym priorytetem. 
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Specjaliści od trudnych zadań

Produkty Lorünsera zostały opracowane 

 specjalnie dla wysokich napięć. Szukasz szybkiego 

rozwiązania dla stacji napowietrznej, sprawdzonej 

wiedzy o budowie rozdzielni lub elastyczności w 

 projektowaniu i produkcji? Doświadczeni  technicy 

i inżynierowie udzielą Ci  wsparcia i  odpowiedzi na 

wszystkie pytania dotyczące inżynierii wysokich 

napięć i technologii rozdzielczej – od 110 kV do 

 ponad 1000 kV prądu zmiennego lub stałego. 

Lorünser wspiera swoich klientów fachową wiedzą 

i doświadczeniem już na etapie wstępnego 

 planowania, a także w fazie projektowej. Jest to 

 zaleta zwłaszcza, gdy trudne warunki wymagają 

specjalnych rozwiązań. W przypadku gdy 

 wymagania ulegają zmianie dział projektowy 

 Lorünsera dba o elastyczne i szybkie dostosowanie 

do nowych warunków. 

01 220 kV Bürs / illwerke Austria



Referencje 

Zaciski, łańcuchy odciągowe i przelotowe (z zintegrowanymi izolatorami różnych typów), przewody, szyny o długości powyżej 

20 metrów. Wśród 25000 produktów i 6000 różnych modeli łatwo znaleźć idealne połączenie.  

Kompleksowość  

Lorünser jest kompleksowym dostawcą produktów do wielu dużych projektów i jeśli to konieczne 

przejmuje na siebie organizację działań logistycznych oraz nadzór nad projektem. 



Bezpieczeństwo przede wszystkim 

Liczą się najdrobniejsze szczegóły. Zanim  produkty 

Lorünsera opuszczą fabrykę  poddawane są 

 surowym testom. Zapewnia to doskonałe działanie 

wszystkich elementów, które wyróżniają się 

pierwszorzędną  jakością, łatwością obsługi oraz 

różnorodnością zastosowań.  

Produkty Lorünsera są stosowane na  wszystkich 

kontynentach. Poddawane są ekstremalnym  

 warunkom klimatycznym. Nieważne czy jest to 

w strefie tropikalnej z wysokimi temperaturami 

czy na wysokości powyżej 4000 metrów. Z tego 

 powodu, Lorünser nie akceptuje niczego co jest 

poniżej najlepszej jakości.

OBECNY STAN WIEDZY - 
TECHNOLOGIA

JAKOŚĆ. ELEMENT ŁĄCZĄCY
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Sto procent 

Wiele czynników sprawia, że Lorünser jest silnym 

partnerem. Z jednej strony dotyczy to dostępności 

produktów oraz asortymentu. Z drugiej strony  

 Lorünser sam sobie wyznacza najwyższe standardy 

działania.  W ten sposób badamy nie tylko nasze 

produkty, ale również stale badamy nasze systemy 

i procedury. Posiadamy certyfikat ISO 9001:2008 i 

ISO 14001:2011. 

Kolejną istotną zaletą jest fakt, że Lorünser 

 przeprowadza większość testów materiałowych i 

inspekcji kontrolnych we własnych laboratoriach. 

Przykładowo, wszystkie złącza bez wyjątku po 

 procesie odlewania i kucia poddawane są obróbce 

cieplnej. 
01 650 kV DC Apollo / Afryka Południowa 



NAJWYŻSZE NAPIĘCIA
SĄ DOSTĘPNE

Nasza historia

Ponad 60 lat temu, rodzina Lorünser zbudowała 

odlewnię metali lekkich, tokarnię i kuźnię. Później 

wyspecjalizowali się w dostawach dla przemysłu 

elektrycznego. W 1985 roku międzynarodowa 

 grupa Knill-Mosdorfer przejęła zakład metali 

 lekkich. Jako lider rynkowy, Lorünser w połowie 

lat 90-tych skupił się na rozwoju i produkcji złącz  

dla stacji 500 kV oraz osprzętu dla łańcuchów 

 izolatorów w stacjach energetycznych.

W 2000 roku Lorünser stał się znany z rozwo-

ju i  produkcji złącz dla stacji energetycznych o 

napięciu 800 kV AC. W tym samym czasie zostały 

wykonane nasze pierwsze projekty dla łączników 

prądu stałego do 670 kV. 

Dzisiaj, Lorünser, wspólnie ze swoimi klientami 

 podejmuje się projektów powyżej 1000 kV. 
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01 315 kV DC Valve hall / 

l’Outaouais Kanada
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Od wytworzenia energii do użytkownika końcowego,  

Knill Gruppe jako specjalistyczne przedsiębiorstwo  

dba o właściwe połączenie i dystrybucję  energii. 

Mosdorfer GmbH

Specjalista w zakresie napowietrznych 

linii przesyłowych 

Mosdorfergasse 1, A-8160 Weiz

www.mosdorfer.com

Mosdorfer MRP

Specjalista w zakresie napowietrznych 

linii przesyłowych 

229/112 Theparak Road, Bangsaothong,

Samutprakam, Thailand 10540

Lorünser Austria GmbH

Specjalista w zakresie osprzętu stacyjnego 

Bahnhofstraße 9, A-6824 Schlins

www.loruenser-substations.com

Elsta Mosdorfer GmbH

Specjalista w zakresie systemów 

szaf (obudów)

Bahnstraße 29, A-8430 Kaindorf an der Sulm

www.elsta.com

Göhre GmbH

Specjalista w zakresie systemów szaf (obudów)

Im Löchel 2, D-35423 Lich-Eberstadt

www.goehre.com

Mosdorfer CCL Systems Ltd.

Specjalista w zakresie osprzętu dystrybucyjnego

Ironstone Lane, Market Overton

Oakham, Rutland, LE15 7TP, England

www.mosdorferccl.com

KNILL Energy                    KNILL Technology

Razem silni dla klientów – KNILL Gruppe

Dzisiaj Lorünser Austria, wspólnie z grupą Knill w 

Weiz w Austrii tworzy potężną, międzynarodową 

firmę, która stała się liderem w wielu  segmentach 

rynku. Założone 300 lat temu, rodzinne 

przedsiębiorstwo Knill zatrudnia ok. 1450 

 pracowników na całym świecie w dwóch oddziałach 

obejmujących dużą liczbę przedsiębiorstw.  

KNILL Energy  jest zaangażowany w  rozwój, 

produkcję i dystrybucję rozwiązań dla 

międzynarodowego przemysłu  energetycznego. 

Obejmuje to osprzęt dla napowietrznych linii 

przesyłowych – dostarczany przez Mosdorfer 

 Austria, technologię przewodów dla stacji ener-

getycznych – dostarczaną przez Lorünser Austria, 

budowę systemów szaf (obudów) – oferowaną 

przez Elsta Mosdorfer & Göhre oraz osprzęt dla 

 sieci dystrybucyjnych oferowany przez Mosdorfer 

CCL UK. 

KNILL Technology  rozwija i dostarcza systemy pro-

dukcyjne dla baterii, piekarni, przewodów i kabli 

światłowodów i przemysłu rur metalowych.  
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www.loruenser-substations.com

Lorünser Austria GmbH

Bahnhofstraße 9, A-6824 Schlins

Tel. +43 5524 8291-0, Fax -11

E-mail office@loruenser-substations.com


