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RAIL VEHICLES
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El-Cab to wiodący producent wiązek elek-
trycznych, szaf sterowniczych oraz modułów 
sterowania elektrycznego do autobusów, 
pojazdów  szynowych, maszyn budowla-
nych i  jachtów, a także urządzeń medycz-
nych. Firma działa z powodzeniem od 25 lat, 
zarówno w Polsce, jak i na międzynarodo-
wych rynkach. 
Od 8 stycznia 2021 r. spółka El-Cab jest częścią 
amerykańskiej Grupy Amphenol. Zatrudniając 
obecnie ponad 700 pracowników firma jest 
jednym z większych i uznanych pracodawców 
na lokalnym rynku, przyczyniając się w znacz-
nym stopniu do rozwoju regionu.

El-Cab is a leading manufacturer of electri-
cal harnesses, control cabinets and electri-
cal control modules for buses, rail vehicles, 
construction machinery and yachts, as well 
as medical devices. The company has been 
operating successfully for 25 years, both in 
Poland and on international markets. 
Since January 8, 2021, El-Cab is a part of the  
American Amphenol Group. Currently em-
ploying over 700 employees, the company it 
is one of the largest and recognized employ-
ers on the local market, contributing signifi-
cantly to the development of the region.

WIODĄCY DOSTAWCA 
WYPOSAŻENIA  
POJAZDÓW SZYNOWYCH

LEADING RAILWAY 
VEHICLE EQUIPMENT 
SUPPLIER

ISTNIEJEMY BY ŁĄCZYĆ

WE EXIST TO CONNECT

PROCESY PRODUKCYJNE:
   projektowanie
   cięcie przewodów, odizolowywanie 

przewodów, zaciskanie złącz, nadruk 
(znakowanie przewodów oraz wtyczek)

   montaż modułów i akcesoriów, 
układanie przewodów

   montaż izolacji, oplatanie przewodów
   montaż złącz, zgrzewy ultradźwiękowe
   testy międzyoperacyjne i końcowe

PRODUCTION PROCESSES:
   design
   cutting wires, stripping wires,  

crimping connectors,  
printing (marking wires and plugs)

   mounting modules and accessories, 
laying cables

   Insulation application, braiding of the wires
   Assembly of connectors,  

ultrasonic welding
   Tests between production stages  
and final tests
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WSPÓŁPRACUJEMY 
Z CZOŁOWYMI 
PRODUCENTAMI 
KOMPONENTÓW DO  
POJAZDÓW UŻYTKOWYCH

WE COOPERATE 
WITH LEADING 
MANUFACTURERS  
OF COMMERCIAL 
VEHICLE COMPONENTS 

WE ARE PRESENT  
IN MANY INDUSTRIES,
WE DELIVER OUR 
PRODUCTS TO OVER  
30 COUNTRIES!

JESTEŚMY OBECNI  
W WIELU BRANŻACH,  
NASZE WYROBY 
DOSTARCZAMY  
DO PONAD 30 KRAJÓW!

Głównym obszarem naszej działalności jest 
produkcja wiązek elektrycznych, szaf sterow-
niczych oraz modułów sterowania elektrycz-
nego. Produkty El-Cab charakteryzuje wysoka 
jakość wykonania oraz ich wyjątkowa trwa-
łość. Ten wysoki poziom jakości można zna-
leźć we wszystkich obszarach biznesowych 
firmy oraz w całym asortymencie produktów. 
El-Cab to również partner biznesowy i przed-
stawiciel wielu czołowych producentów kom-
ponentów do pojazdów użytkowych.
Nasze produkty dostarczamy dla branży auto-
busowej, rynku kolejowego, morskiego, ma-
szyn budowlanych, pojazdów specjalnych, 
a także branży medycznej.

The main area of our activity is the produc-
tion of electrical harnesses, control cabi-
nets and electrical control modules. El-Cab 
products are characterized by high quality 
of workmanship and their exceptional dura-
bility. This high level of quality can be found 
in all business areas of the companies and 
in the entire product range. El-Cab is also 
a  business partner and representative of 
many leading manufacturers of components 
for commercial vehicles. 
We deliver our products to the bus industry, 
railway and maritime markets, construction 
machinery, military vehicles and the medi-
cal industry. 
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WIĄZKI KABLOWE, 
TABLICE ELEKTRYCZNE,
MODUŁY DYSTRYBUCJI 
MOCY

CABLE HARNESSES, 
ELECTRICAL BOARDS,
POWER DISTRIBUTION

PRODUKTY:
   inteligentne czujniki poziomu  

oraz temperatury 
• ITS60 do oleju napędowego  
• ITS65 do oleju silnikowego i hydraulicznego

   pojemnościowe sondy poziomu (CLS)
   czujniki, przełączniki temperatury
   automatyczne bezpieczniki termiczne
   bezpieczniki termiczno-magnetyczne
   bezpieczniki hydrauliczno-magnetyczne
   mechaniczne przekaźniki mocy
   rozdzielacze mocy

REALIZUJEMY:
   badanie potrzeb klienta, opracowanie 

dokumentacji, budowa prototypów,  
testy oraz produkcja seryjna

   indywidualne rozwiązania 
uwzględniające specyficzne  
potrzeby klientów

   najwyższej jakości komponenty 
(przewody, złącza i elementy montażowe)

PRODUKTY:
   wiązki elektryczne
   tablice elektryczne 
   szafy sterownicze
   rozdzielnie prądu
   panele sterujące

PRODUCTS:
   intelligent level and temperature  

tank sensors 
• ITS60 for Diesel fuels 
• ITS65 for oils and any kind  
  (hydraulic and engine oil)

  level monitoring sensors (CLS)
   temperature switches and sensors
   thermal overcurrent circuit breakers
   termal-magnetic overcurrent  

circuit breakers
   hydraulic-magnetic overcurrent  

circuit breakers
   mechanical power relays
   power distributors

WE CARRY OUT:
   researching customer needs, developing 

documentation, building prototypes, 
testing and serial production

   individual solutions based on customers’ 
specific needs

   top quality components  
(cables, connectors and assembly elements)

PRODUCTS:
   electrical harness
   electrical boards
   control cabinets
   switchgears
   control panels

CZUJNIKI I SONDY POZIOMU 
ORAZ TEMPERATURY,
ZABEZPIECZENIA 
OBWODÓW I URZĄDZEŃ 
ELEKTRYCZNYCH

LEVEL MONITORING 
SENSORS, TEMPERATURE 
SWITCHES CIRCUIT  
AND DEVICE PROTECTION
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SYSTEMY DETEKCJI 
I GASZENIA POŻARU

FIRE DETECTION  
AND EXTINGUISHING 
SYSTEMS

PRODUKTY:

   połączenia międzyczłonowe dla tramwajów
   komfortowe przejścia międzywagonowe 

dla metra i kolei miejskiej 
   systemy dla kolei dalekobieżnych  

i dużych prędkości
   przejścia międzywagonowe  

dla elektrycznych i spalinowych  
zespołów trakcyjnych

   przejścia frontowe i specjalne
   rampy inwalidy

PRODUKTY:

   systemy detekcji pożaru oparte o czujniki 
dymu oraz czujniki temperatury i dymu, 
a także czujnik liniowy LHD 

   systemy detekcji i gaszenia pożaru 
z użyciem mgły wodnej

   systemy detekcji i gaszenia pożaru 
z wykorzystaniem generatorów aerozolu

   systemy mieszane z wykorzystaniem mgły 
wodnej oraz generatorów aerozolu

   światłowodowy system pomiaru 
temperatury

PRODUCTS:
   connections for trams
   high-comfort gangways for metros, 
subways and suburban railways 

   systems for mainline / high-speed trains
   gangways for multi-unit trains and  

regional transport
   front-end and special gangways
  ramps

PRODUCTS:
   fire detection systems based  

on smoke and temperature sensors  
as well as LHD linear sensor 

   water mist fire detection  
and suppression systems

   fire detection and suppression  
systems using aerosol generators

   mixed systems with water mist  
and aerosol generators

    fiberoptic temperature  
measurement system

COMPLETE  
GANGWAY SYSTEMS,
RAMP SYSTEMS

KOMPLETNE 
SYSTEMY PRZEJŚĆ 
MIĘDZYWAGONOWYCH,
RAMPY INWALIDY
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SYSTEMY MONITORINGU / 
LICZENIA PASAŻERÓW,
SYSTEMY ZARZĄDZANIA 
FLOTĄ

PRODUKTY:

   systemy monitoringu  
(rejestracja audio / video)

   mobilne rejestratory cyfrowe  
(IP / analogowe)

   kamery i monitory
   switche Ethernet, moduły komunikacyjne
   systemy liczenia pasażerów (APC)
   systemy zarządzania flotą pojazdów (FMS)
   transmisja obrazu (4G, WLAN)

PRODUCTS:
   monitoring system  

(audio / video recording)
   mobile digital loggers  

(IP / analog)
   cameras and monitors
   Ethernet switches, communication modules
   passenger counting systems (APC)
   fleet management systems (FMS)
   real-time video transmission (4G, WLAN)

MONITORING /  
PASSENGER COUNTING 
SYSTEMS,
FLEET MANAGEMENT 
SYSTEMS

PRODUKTY:

   systemy informacji pasażerskiej
  zapowiedź głosowa
  systemy INFOtainment
   tablice kierunkowe zewnętrzne 

i wewnętrzne
  wyświetlacze TFT
  systemy audio i interkomy
  sterowniki, komputery pokładowe
  oprogramowanie, aplikacje dyspozytorskie
   systemy monitoringu wizyjnego 

z inteligentną analizą obrazu 
i wykorzystaniem sztucznej inteligencji

PRODUCTS:
   passenger information systems
   announcement systems
   INFOtainment systems
   exterior and interior destination boards
   TFT displays
   audio and intercom systems
   controllers, on-board computers
   software, dispatching applications
   video monitoring systems with intelligent 

image analysis using artificial intelligence

SYSTEMY 
INFORMACJI 
PASAŻERSKIEJ

PASSENGER 
INFORMATION  
SYSTEMS
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KUCHENKI POKŁADOWE 
I LODÓWKI, ROLETY  
I PÓŁKI BAGAŻOWE 

BOARD KITCHENS  
AND COOL BOXES, 
ROLLER BLINDS  
AND LUGGAGE RACKS

PRODUKTY:

   kuchnie pokładowe
   lodówki do pojazdów użytkowych
   lodówki HoReCa jako TM Lifestyle
   podgrzewacze
   systemy toalet
   urządzenia i ekspresy do napojów
   rolety przeciwsłoneczne do przestrzeni 

pasażerskiej, rolety do kabin maszynistów  
(lokomotywy), motorniczych (tramwaje)

    rolety przeciwsłoneczne nożycowe
   systemy sufitowe wraz z półkami 

bagażowymi przeznaczone do pojazdów 
taboru kolejowego

   profile aluminiowe
   produkty katalogowe 
   systemy dedykowane dla klienta  

(prace projektowe)

DOBRY I SPRAWNIE DZIAŁAJĄCY 
SERWIS TO PODSTAWA KAŻDEJ PRĘŻNIE 
DZIAŁAJĄCEJ FIRMY: 

   kompleksowa realizacja projektów
   projekt, montaż, serwis
   profesjonalna obsługa gwarancyjna 

i pogwarancyjna 
   techniczne wsparcie klienta
   magazyn części zamiennych

PRODUCTS:
   on-board kitchens
   cool boxes
   HoReCa coolers TM Lifestyle
   heaters
   lavatory systems
   drinkservices
   solar roller  blinds for passenger space,  

roller blinds for drivers’ cabins  
(locomotives and trams)

   solar scissor blinds
   ceiling systems with luggage shelves 

intended for railway vehicles
   aluminium profiles
   catalog products 
   customer dedicated systems  
(engineering projects)

A GOOD AND EFFICIENT SERVICE  
IS THE BASIS OF ANY THRIVING 
COMPANY:
   comprehensive project implementation
   design, assembly, service
   professional warranty  

and post-warranty service
   technical customer support
   spare parts warehouse  

(engineering projects)

SERVICE 
AND ASSEMBLY

USŁUGI SERWISOWE 
I MONTAŻ



JAKOŚĆ POTWIERDZONA 
CERTYFIKATAMI

QUALITY CONFIRMED 
BY CERTIFICATES
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PRACUJEMY ZGODNIE  
ZE STANDARDAMI:

  ISO 9001:2015
  ISO 14001:2015
  ISO/TS 22163 (IRIS rev. 03)

WE WORK IN COMPLIANCE  
WITH STANDARDS:
   ISO 9001:2015
   ISO 14001:2015
   ISO/TS 22163 (IRIS rev. 03)

NASZA HISTORIA LICZY 
JUŻ 25 LAT!

OUR HISTORY GOES  
25 YEARS!

1997
Nowa siedziba w Murowanej Goślinie

The new headquarter in Murowana Goślina

1996
Powstanie firmy El-Cab

Establishment of the El-Cab company

2000
Rozpoczęcie współpracy z firmami  

z rynku niemieckiego
Commencement of cooperation with companies  

from the German market

2021
El-Cab częścią grupy Amphenol 
Świętujemy 25-lecie powstania!

El-Cab is a part of the Amphenol Group  
We celebrate the 25th anniversary of the founding!

2020
Oddział produkcyjny w Szamotułach
Production branch in Szamotuły

2008
Nowa siedziba w Bolechowie
The new headquarter in Bolechowo

1999
Otrzymanie certyfikatu ISO 9001

Obtaining the ISO 9001 certificate


