
MOBILNOŚĆ  
Z WIZJĄ



W 1895 roku, Hans Goldschmidt wynalazł proces Thermit®, do tej pory określający 
międzynarodowy standard spawania szyn oraz stanowiący podstawę bezpiecznej, 
wygodnej i wydajnej kolei. Od 125-ciu lat Goldschmidt definiuje innowacyjnego 
ducha wynalazcy oraz dąży niestrudzenie do rozwoju nowych technologii i ulepszania 
istniejących rozwiązań.

 ROZWIĄZANIA KOLEJOWE –  
 WARTOŚĆ DODANA  
 POPRZEZ DOŚWIADCZENIE 

W oparciu o ten ważny wynalazek i pasję do innowacji powstała globalna grupa, która 

wraz z Wami będzie kształtować mobilność jutra dzięki licznym produktom i usługom dla 

torów kolejowych. Dotyczy to zarówno części związanej z Original Thermit®, jak i cyfrowych 

rozwiązań dla projektów infrastruktury kolejowej. Klienci na całym świecie polegają na 

jakości i niezawodności firmy Goldschmidt, a tramwaje europejskich firm transportowych 

korzystają z tego samego know-how, co szybkie pociągi w Chinach.

ZNAJDŹ NOWE ROZWIĄZANIA. WYZNACZ STANDARDY.

JEDNA NAZWA. JEDNA OBIETNICA. NA CAŁYM ŚWIECIE.

WSZYSTKO DLA TWOICH TORÓW – PATRZĄC W PRZYSZŁOŚĆ.

Goldschmidt stale inwestuje w badania i rozwój. W firmowym Centrum Innowacji Technolo-

gicznych i Międzynarodowym Centrum Kompetencji prowadzone są prace nad przyszłościo-

wymi rozwiązaniami dostosowanymi do Twoich specjalnych wymagań. Skutkuje to wieloma 

nowymi rozwiązaniami, takimi jak cyfrowe połączenie urządzeń, maszyn, pojazdów szyno-

wych i placów budowy torów. Goldschmidt, ze swoimi zrównoważonymi, pierwszorzędnymi 

produktami i usługami ukierunkowanymi na klienta, napędza rozwój infrastruktury kolejowej, 

aby zapewnić długą żywotność nowoczesnej infrastruktury transportowej.

Goldschmidt, jako odnosząca sukcesy firma rodzinna, pozostaje wierna tradycji, warto-

ściom i rozwojowi swojej podstawowej wiedzy w dziedzinie Thermit®, po to aby stać się 

pionierem dostarczającym kompleksowe usługi. Na całym świecie klienci korzystają z 

tej specjalistycznej wiedzy na temat infrastruktury kolejowej. Dzięki swojej sprawdzonej, 

globalnej wiedzy i wizjonerskiemu myśleniu Goldschmidt jest godnym zaufania partnerem 

oferującym inteligentne rozwiązania problemów. Sukces naszych klientów jest najważniej-

szy w naszej codziennej pracy.
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 SPRAWDZONE PROCESY  
 Z KNOW-HOW 

Pasażerowie chcą dotrzeć do celu bezpiecznie i komfortowo. 
Firmy chcą transportować ładunek ekonomicznie i terminowo. 
A operatorzy sieci wymagają infrastruktury kolejowej o 
długim okresie użytkowania, która może przynosić zysk bez 
ograniczeń operacyjnych.

Koleje to najbardziej niezawodny, wygodny, ekonomiczny i ekologiczny 

sposób transportu ludzi oraz towarów. Stanowią zatem integralną 

część wszystkich wykonalnych i zrównoważonych koncepcji 

mobilności. Wymaga to jednak niezawodnych torów kolejowych o 

długiej żywotności. Wiele organizacji kolejowych, takich jak Amtrak 

w USA, Chińska Kolej Narodowa i lekkie sieci kolejowe w Europie, 

eksploatują swoje pociągi i tramwaje w oparciu o wiedzę firmy 

Goldschmidt. Na całym świecie pociągi dużych prędkości, pociągi 

towarowe, tramwaje i koleje podziemne poruszają się po stale 

spawanym torze. Jest to możliwe dzięki procesowi spawania, który 

oferuje doskonałe połączenia dla prawie wszystkich rodzajów szyn.

Holistyczne koncepcje zrównoważonego rozwoju i osiągania celów 

środowiskowych stanowią duże wyzwanie na dziś i na przyszłość. Jest 

to bezpośrednio powiązane z rosnącym zainteresowaniem nowoczesną 

mobilnością i infrastrukturą kolejową, która pozostanie opłacalna w 

przyszłości. Goldschmidt oferuje innowacyjne produkty i usługi na 

całym świecie, które są dostosowane do renowacji i modernizacji torów 

kolejowych. Zawsze koncentrujemy się na przyszłości sieci kolejowej, 

aby zapewnić większą nośność, większy komfort pasażerów i dłuższą 

żywotność zgodnie z lokalnymi wymaganiami.

POŁĄCZENIE KOLEJOWE

MODERNIZACJA TORÓW KOLEJOWYCH





 INTELIGENTNE  
 ROZWIĄZANIA Z  
 DODATKOWĄ WARTOŚCIĄ  

Wysokie inwestycje w nowoczesne sieci kolejowe są niezbędne 
dla zapewnienia dobrego, długoterminowego stanu torów 
i ciągłą ich dostępność . Jest to jedyny sposób, aby w pełni 
wykorzystać potencjał oferowany przez kolej jako alternatywną 
formę transportu ludzi i towarów.

Firmy i pasażerowie wymagają niezawodności i bezpieczeństwa. 

Szyny są w stanie spełnić swoją rolę w odniesieniu do przyszłości tylko 

wtedy, gdy pozostaną trwałe. Dlatego Goldschmidt, z całą swoją 

wiedzą, aktywnie promuje warunki inteligentnej inspekcji toru. Jest 

to najważniejszy środek zapobiegawczy przeciwko dużemu zużyciu 

spowodowanemu ciągłymi obciążeniami i możliwymi wadami szyny 

oraz najlepszy środek zapewniający długi i udany okres użytkowania 

każdej szyny.

Konserwacja predykcyjna w sposób zrównoważony wydłuża 

żywotność szyn i zwrotnic dla sieci podziemnych, tramwajowych, 

lekkich i głównych linii kolejowych oraz zmniejsza długoterminowe 

koszty eksploatacji. Goldschmidt traktuje te zadania szczególnie 

poważnie, stosując nowoczesne technologie w stale aktualizowanej 

globalnej sieci. Bezcenne doświadczenie zdobyte podczas szerokiej 

gamy projektów na całym świecie pomaga utrzymać wszystkie 

rodzaje sieci kolejowych w dobrym stanie, a tym samym zabezpieczyć 

Twoją cenną inwestycję.

INTELIGENTNA KONTROLA

PRZEWIDYWALNA KONSERWACJA





Goldschmidt oferuje kompleksową gamę produktów i usług na całym świecie w zakresie 
łączenia szyn, nowoczesnej budowy torów kolejowych oraz kontroli i konserwacji 
infrastruktury kolejowej. Korzystając z produktów i usług w połączeniu z naszymi 
inteligentnymi rozwiązaniami cyfrowymi, urzeczywistniamy wizję budowy cyfrowego toru.

 PRODUKTY I USŁUGI –  
 WSZYSTKO DLA TWOJEGO TORU 

Goldschmidt oferuje szeroką gamę izolowa-

nych połączeń szynowych, które spełniają 

wymagania kolei regionalnych we wszystkich 

krajach. Te wysokiej jakości produkty przyczy-

niają się do bezpieczeństwa i niezawodności 

sieci kolejowych na całym świecie.

ORIGINAL THERMIT®

Jako wynalazca i światowy lider technologicz-

ny w dziedzinie spawania Thermit® od ponad 

125 lat Goldschmidt ustanawia standardy dla 

spawanych szyn. Projektujemy, produkujemy i 

dostarczamy cały potrzebny sprzęt, maszyny 

i materiały.

Używając maszyn do szlifowania, profilowania, 

półautomatów i pojazdów do szlifowania szyn, 

Goldschmidt utrzymuje jakość torów kolejowych –  

szybko, wydajnie i precyzyjnie. Dobrze 

wyszkolone, doświadczone zespoły szlifujące 

oferują elastyczność w zarządzaniu programem 

konserwacji szlifowania.

Na całym świecie szyny są spawane 

przy użyciu specjalistycznej wiedzy firmy 

Goldschmidt. Nowe szyny są hartowane w 

celu wydłużenia żywotności i zapewnienia, 

że wszystkie rodzaje pociągów i tramwajów 

kursują cicho, bezpiecznie i ekologicznie.

ROZWIĄZANIA CYFROWE

Jako pionier w dziedzinie cyfryzacji 

Goldschmidt pracuje nad kompleksową siecią 

urządzeń, maszyn, pojazdów szynowych 

i placów budowy torów. Rozwiązania te 

zapewniają wyższą jakość, bezpieczeństwo, 

przejrzystość i wydajność przy budowie i 

utrzymaniu nowoczesnych sieci kolejowych.

Goldschmidt oferuje szeroką gamę produk-

tów inspekcyjnych do identyfikacji i oceny wad 

szyn, geometrii torów, profili szyn i profili kół. Te 

najnowocześniejsze technologie zapewniają precy-

zyjne wyniki pomiarów i testów w standardowym 

formacie. Niezależnie od tego, czy jest to ręczne 

urządzenie kontrolne, czy zintegrowane z wózkami, 

pojazdami szynowymi lub pociągami kontrolnymi, 

Goldschmidt zapewnia bezpieczeństwo torów.

ROZWIĄZANIA  
POMIAROWE I TESTOWE

IZOLOWANE  
POŁĄCZENIA SZYN

ROZWIĄZANIA  
SPAWALNICZE

ROZWIĄZANIA  
DLA SZLIFOWANIA



NARZĘDZIA I MASZYNY

Goldschmidt oferuje najwyższej klasy 

narzędzia i maszyny do profesjonalnego wyko-

nywania prac na torach kolejowych we wszys-

tkich dostępnych technologiach napędowych, 

takich jak silniki benzynowe, wysokoprężne 

silniki akumulatorowe jak i silniki napędzane 

hydraulicznie. Produkty te są przyjazne dla 

użytkownika, działają wydajnie i oferują 

wysoką wydajność.

W zależności od zastosowania Goldschmidt  

oferuje pojazdy szynowe o masie do 32 ton,  

takie jak pojazdy do montażu linii napowietrz-

nych, pojazdy inspekcyjne do czyszczenia torów 

dla firm transportu publicznego, pojazdy  

pomiarowe i spawalnicze, ratownicze i pojazdy 

do kontroli mostów dla głównych linii.

SPRZĘT

Goldschmidt oferuje produkty i rozwiązania 

zwiększające bezpieczeństwo, dostępność 

i komfort torów, takie jak urządzenia do 

smarowania szyn w celu zmniejszenia zużycia 

szyn i emisji hałasu, przełączniki ogrzewania 

i systemy bezpieczeństwa torów, takie 

jak kozły oporowe lub szybko montowane 

magnetyczne bariery szynowe.

POJAZDY  
DROGOWO-KOLEJOWE



 CYFROWY TEREN BUDOWY TORU –  
 ROZWIĄZANIE SIECIOWE 

Od czasu wynalezienia procesu spawania Thermit® oraz ciągłego spawania 
toru Goldschmidt napędza rozwój ruchu kolejowego. Dziś oznacza to, że nie ma 
innej alternatywy dla digitalizacji i tworzenia sieci. Oczywiście Goldschmidt 
jest aktywnie zaangażowana.

Strategia cyfryzacji firmy Goldschmidt stworzyła 

zupełnie nowe standardy jakości, niezawodności, 

przejrzystości i wydajności w budowie i utrzymaniu 

nowoczesnych kolei. Dane narzędzi, procesów 

dotyczące spoin, pomiarów oraz maszyn są 

zapisywane przez aplikacje cyfrową Goldschmidt 

Apps aby umożliwić ciągłe monitorowanie i 

ulepszanie. Kolejnym krokiem jest stworzenie globalnej 

sieci cyfrowej obejmującej inteligentne maszyny, 

narzędzia i pojazdy szynowe, w których gromadzone 

dane przepływają razem w czasie rzeczywistym do 

dokumentacji i analizy, a następnie są archiwizowane.

Tak powstała wizja Dari®, która zapewnia zupełnie 

nowe możliwości poprawy wydajności pracy. System 

umożliwia zautomatyzowane przygotowanie wszystkich 

narzędzi, maszyn, personelu lub danych procesowych, 

umożliwiając natychmiastowe przewidywanie i 

automatyczne uruchamianie procesów. Możesz 

poprawić kontrolę przy jednoczesnym zwiększeniu 

wydajności i bezpieczeństwa oraz zdecydować o 

poziomie wdrożenia Dari® na podstawie swoich 

wymagań. Z firmą Goldschmidt, pionierem budowy 

cyfrowych rozwiązań, zawsze masz odpowiedniego 

partnera po swojej stronie.

GOLDSCHMIDT JEST CYFROWY

WSZYSCY MYŚLĄ RAZEM



www.g-dari.com

WIZJE ORAZ POMYSŁY POTRZEBUJĄ ODPOWIEDNICH 
ROZWIĄZAŃ: DARI® BY GOLDSCHMIDT. 

Nasze rozwiązanie bazy danych Dari® – Data acquisition for rail infrastructure 

(akwizycja danych dla infrastruktury kolejowej) – pozwala nam uczynić nasze 

produkty inteligentniejszymi, bardziej wydajnymi i zrównoważonymi. Goldschmidt 

podjęła zatem kolejny krok i połączyła kolekcję nowoczesnych, wysokowydajnych 

samodzielnych rozwiązań w cyfrową sieć inteligentnych produktów.

Ta innowacyjna przewaga, oparta na przyszłościowej technologii Dari®, 

stanowi wyjątkową i unikalną wartość dodaną oferowaną przez nasze produkty 

Goldschmidt. Poznaj nowy wymiar budowy sieci kolejowej.  

Z Dari® od Goldschmidt.



11.000 km

8.000 klientów 80 krajów

Nasza pełna oferta usług dla wszystkich wymagań w połączeniu z inno-

wacyjnymi, przyszłościowymi produktami i pomysłami na nowoczesne 

technologie z cyfrowymi interfejsami do wszystkich ważnych procesów, 

czynią firmę Goldschmidt twoim numerem 1 wśród dostawców.

Wielu klientów na całym świecie ufa 

wiedzy technicznej naszej sieci ekspertów, 

pierwszorzędnym produktom i usługom oraz 

globalnej obecności firmy Goldschmidt. 

Nasze procesy spawania są 

zatwierdzone w ponad 80 krajach 

i homologowane we wszystkich 

dużych sieciach kolejowych. 

Długość toru spawanego corocznie 

z Original Thermit® odpowiada 

mniej więcej odległości od Przylądka 

Północnego do Przylądka Dobrej Nadziei.

125 lat
Od czasu wprowadzenia procesu 

Thermit® do ciągłego spawania torów 

w 1895 roku, nasz innowacyjny duch 

i odwaga do podjęcia inicjatywy są 

częścią DNA naszej firmy.

Numer 1

 FAKTY I LICZBY   
 GOLDSCHMIDT 

Historia sukcesu firmy Goldschmidt rozpoczęła się w 1895 roku. Od tego 
czasu ewolucję firmy cechuje przywiązanie do jakości, pionierski duch i siła 
innowacji. Rozwój przyszłościowych technologii, wiedzy specjalistycznej 
oraz zindywidualizowanych produktów i usług umożliwia Grupie Goldschmidt 
dostosowanie infrastruktury kolejowej do przyszłości.
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1.300 pracowników

90 milionów porcji 

Międzynarodowa marka Goldschmidt łączy dużą 

liczbę ekspertów torów kolejowych, których 

wspólnym celem jest skuteczne prowadzenie 

infrastruktury kolejowej w przyszłość.

Ciągle spawany tor jest kluczem do efektywnej mobilności 

i gwarantem zrównoważonego, bezpiecznego i wygodnego 

transportu kolejowego. Dzięki ponad 90 milionom Original 

Thermit® sprzedanych od 1895 roku Goldschmidt  

zyskała pozycję światowego lidera na rynku.

6 kontynentów

podłączony cyfrowo

Dostosowane do potrzeb, innowa-

cyjne portfolio firmy Goldschmidt 

jest dostępne na wszystkich konty-

nentach o sprawdzonej jakości.

Nasze cyfrowe narzędzia, maszyny, pojazdy i procesy sprawiają, 

że nasza oferta produktów i usług jest bardziej inteligentna, 

wydajniejsza i wybiegająca w przyszłość, zapewniając, że Twój 

tor jest bezpieczniejszy i wygodniejszy. Wiodąca innowacja, która 

się opłaca!
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Na całym świecie Goldschmidt wraz z klientami opracowuje rozwiązania 
mobilne na przyszłość. Unikalna i globalna sieć ekspertów zapewnia dostęp 
do międzynarodowej gamy produktów i usług firmy Goldschmidt – w Twojej 
lokalizacji, z lokalną osobą kontaktową, wspieraną siłą całej grupy.

Goldschmidt łączy wiedzę wszystkich swoich firm potrzebną do budowy, 

utrzymania, kontroli i monitorowania sieci kolejowej. Ta wyjątkowa sieć wysoko 

wykwalifikowanych ekspertów jest odpowiedzią na wiele różnorodnych wymagań 

dotyczących projektów związanych z infrastrukturą kolejową. Specjalistyczna 

wiedza, doskonałe wyposażenie techniczne i wysoko wykwalifikowany personel 

pozwalają firmie Goldschmidt kompleksowo realizować każde zadanie o wysokiej 

jakości na całym świecie.

Globalna obecność, szeroki zakres wiedzy i wizji umożliwia firmie Goldschmidt 

planowanie z wyprzedzeniem, dostosowanie rozwiązań do wymagań krajowych 

i zapewnienie lokalnego wsparcia. Goldschmidt oznacza doskonałą jakość, 

pierwszorzędną inżynierię, wizjonerskie podejmowanie decyzji i koncentrację na 

wysokich standardach w zakresie trwałości, bezpieczeństwa i wydajności na kolei.

Goldschmidt zawsze oferuje osobistą, kompetentną osobę kontaktową w Twoim 

kraju. Ta osoba kontaktowa umożliwia korzystanie z globalnej synergii, lokalnej 

wiedzy oraz z faktu, że Goldschmidt jest firmą światową, posiadającą wszystkie 

niezbędne certyfikaty krajowe, niezbędne aby zachować zgodność ze wszystkimi 

przepisami i regulacjami obowiązującymi w danym kraju. Goldschmidt zapewnia 

najlepsze, zindywidualizowane rozwiązanie dla inteligentnej i zrównoważonej 

infrastruktury kolejowej.

STAŁA MIĘDZYNARODOWA JAKOŚĆ.

SYNCHRONIZACJA NA CAŁYM ŚWIECIE.

TWÓJ PARTNER Z LOKALNĄ EKSPERTYZĄ.

 SPRAWDZONY NA CAŁYM  
 ŚWIECIE – DOSTĘPNY W  
 TWOIM REGIONIE 
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www.goldschmidt.com

Wraz z Tobą Goldschmidt radzi sobie z wszystkimi wyzwaniami nowoczesnej 

mobilności kolejowej - dla bezpiecznych, zrównoważonych i długotrwałych kolei 

o najwyższej jakości. Podobnie jak w przypadku Thermit®, Goldschmidt jest także 

pionierem w zakresie konserwacji, inspekcji i cyfryzacji, a także stale usprawnia 

procesy i wydłuża cykl życia kolei. Goldschmidt łączy swoją rozległą wiedzę na 

temat kolei i czerpie korzyści ze swojej globalnej wiedzy i interdyscyplinarnego 

myślenia, aby tworzyć dostosowane do Ciebie lokalne rozwiązania. Globalna 

obecność firmy Goldschmidt zapewnia dostęp do całego portfolio – w jednym 

celu: aby poprowadzić infrastrukturę kolejową w przyszłość.
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