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O FIRMIE

Murrelektronik to kompleksowy partner systemowy: od szaf sterow-
niczych poprzez interfejs do aktywnych lub pasywnych zastosowań 
sieciowych. Szeroka paleta produktów od jednego dostawcy ofe-
ruje  Państwu przemyślane, skrojone na miarę rozwiązania w wielu 
obszarach automatyki przemysłowej. Podstawa naszego sukcesu 
to innowacyjne produkty, wyraźna orientacja na potrzeby rynku 
i klienta, efektywna logistyka, praca zespołowa, zaangażowanie 
i troska o jakość.
Założone w 1975 roku przedsiębiorstwo zajmuje wiodącą pozycję 
na rynku krajowym i międzynarodowym. Jesteśmy z tego dum-
ni. Państwo – nasi klienci, znajdują się stale w centrum uwagi. 
Wyrazem tej filozofii jest nasze firmowe motto „stay  connected”. 
Podkreśla ono konsekwentną orientację na potrzeby rynku 
we wszystkich aspektach: linie produktów, wydajność, cena, 
jakość, logistyka i serwis.
Wysoka kompetencja techniczna połączona z ciągłym poszukiwa-
niem nowatorskich rozwiązań oraz dużą elastycznością to nasze 
najważniejsze atuty. Płaska hierarchia, szybkie podejmowanie decy-
zji oraz zespołowe zarządzanie dopełniają obrazu nowoczesnego, 
sprawnego i efektywnego przedsiębiorstwa.
Murrelektronik jest firmą mającą ambicje globalne – właśnie dlatego 
szczególną wagę przywiązujemy do bycia blisko naszych klientów. 
Ponad tysiąc kompetentnych, solidnych, otwartych na nowe pomy-
sły i wyzwania pracowników na wszystkich kontynentach pozostaje 
przez cały czas do  Państwa dyspozycji.

STAY CONNECTED 

„Stay connected” – w tych dwóch słowach skupia się nasza filozo-
fia!  Jako jeden z liderów branży elektrotechnicznej i elektronicznej 
 Murrelektronik specjalizuje się w nawiązywaniu trwałych połączeń. 
Nie tylko w sensie czysto technicznym. Równie ważne są dla nas 
czysto ludzkie, bliskie kontakty z naszymi klientami.
W praktyce „stay connected” oznacza, że wraz z ponad tysią-
cem pracowników zatrudnionych w ponad 40 filiach i przedsta-
wicielstwach na całym świecie jesteśmy dla  Państwa bez przerwy 
i w każdym miejscu osiągalni. Zawsze otwarci na  Państwa pytania, 
sugestie i życzenia. 

PRODUKCJA KOMPONENTÓW

Produkty  Murrelektronik wytwarzane są w czterech zakładach pro-
dukcyjnych: w firmie macierzystej w Oppenweiler, w Stolbergu (góry 

 Harz), w Stod (Czechy) oraz w Szanghaju (Chiny). W Oppenweiler 
znajdują się najnowocześniejsze linie montażowe do produkcji 
systemów  Fieldbus oraz modułów interfejsu. Inną, ważną grupę 
produktów stanowią układy scalone w technologii  THT i SMD. Ich 
produkcja od początku do końca przebiega zgodnie z wytycznymi 
 ESD. Murrelektronik inwestuje nieprzerwanie w nowe maszyny 
i urządzenia oraz doskonali systemy kontroli jakości. Procesy tech-
nologiczne podlegają ciągłemu usprawnieniu i aktualizacji zgodnie 
z najnowszym stanem wiedzy technicznej.
Złącza wtykowe produkowane są w Stollbergu, gdzie wytwarza się 
codziennie tysiące wtyczek i złączy wtykowych wykorzystywanych 
w szafach rozdzielczych i urządzeniach automatyki przemysłowej 
na całym świecie.
W dziedzinie techniki przeciwzakłóceniowej  Murrelektronik jest 
liderem na rynku. Moduły przeciwzakłóceniowe i filtrujące produ-
kowane są w czeskiej miejscowości  Stod. W tamtejszych ultrano-
woczesnych zakładach produkcyjnych wytwarza się także elementy 
techniki sterowania, systemów rozdzielczych oraz transformatory 
i zasilacze sieciowe. W Szanghaju produkuje się głównie złącza 
wtykowe i zasilacze sieciowe.


