
Výkonové 
transformátory



 time belongs to us.

Je na čase…

... a ten čas patří nám.



 time belongs to us.

Společnost KOLEKTOR ETRA funguje 
jako výrobce transformátorů již více 
jak 85 roků. Při své specializaci na 
výrobu výkonových transformátorů 
se jmenovitými výkony do 500 MVA 
a napětí do 420 kV zaměřuje své 
činnosti především do technických 
oblastí, např. na snížení ztrát 
a hlučnosti. Pojmy jako inovace, 
kompetence, spolehlivost a servis 
charakterizují tuto společnost a její 
zákazníci oceňují tyto vlastnosti již 
mnoho let.
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... a ten čas patří nám.



Jedinečné…

Moderní výrobní a testovací vybavení, spolu s odborně 
kvalifikovanými pracovníky, odhodlanými vytvářet 
inovativní řešení, jsou základem mimořádné kompetence 
společnosti KOLEKTOR ETRA. To vše je navíc doplněno 
řádně zavedeným dodavatelským řetězcem s vysoce 
optimalizovanými interními výrobními procesy, jejichž 
výsledkem jsou technicky vynikající výrobky s mimořádně 
krátkými dodacími lhůtami.

... a originální. 



Díky našim vysoce 
zkušeným a profesně 

vyškoleným 
zaměstnancům 

můžeme provádět 
všechny kusové, 

typové a speciální 
zkoušky, podle 

požadavků 
mezinárodních norem.

... a originální. 
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 excellence.

Tvořit dokonalost...

Cílem KOLEKTOR ETRA je dodávat 
výrobky, které přesvědčí zákazníky svými 
technickými parametry, vysokou kvalitou, 
ale také optimálním poměrem cena-výkon. 
Dlouhodobý závazek zapojit se aktivně 
do výzkumu a vývoje je zárukou trvalého 
zlepšování výkonnostních parametrů 
a účinnosti, optimalizace nákladů a delší 
životnosti stávajících výrobků.

KOLEKTOR ETRA také průběžně vyvíjí 
nové high-tech produkty jako příspěvek 
ke stále se rozvíjejícímu trhu, ve snaze 
uspokojit i ty nejnáročnější požadavky 
zákazníků.

Celý proces výzkumu a vývoje (R & D) 
je součástí sítě dalších spolupracujících 
subjektů, jako jsou univerzity a výzkumné 
instituce.

Rozsáhle používaný sofistikovaný návrhový 
software a testovací vybavení na vysoké 
úrovni jsou pro zákazníky zárukou, že 
výsledkem vývoje budou ucelené výrobky 
se vyrobené špičkovou technologií.

... přináší uspokojení. 



 excellence.... cr

Tvořit dokonalost...

Výzkum a vývoj je zaměřen  
do následujících oblastí:

• Elektromagnetismus
• Konstrukční mechanika
• Termodynamika
• Akustika
• Protikorozní opatření

... přináší uspokojení. 
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... you should 

Je to něco…
KOLEKTOR ETRA nabízí 
kompletní řadu výkonových 
a speciálních transformátorů, 
navržených s ohledem na 
spolehlivost, trvanlivost a účinnost, 
požadovanou v průmyslových 
a komerčních aplikacích.
Transformátory s kapalinovým 
dielektrikem od společnosti 
KOLEKTOR ETRA jsou vyráběny 
v souladu s požadavky 
mezinárodních norem, např. 
IEC, EN nebo ANSI.

... co nemůžete zapomenout.



... you should ... co nemůžete zapomenout. Sp
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Máte partnera…

… který se stará.

Poprodejní servis 
nabízený společností 
KOLEKTOR ETRA znamená, 
že můžete plně využít 
zákaznicky orientované 
služby z oblasti výkonových 
transformátorů. Naši zákazníci 
již více jak 85 roků využívají 
zkušeností z výroby a údržby 
transformátorů, podle zatřídění 
jednotlivých cenových nabídek. 
Jako originální výrobce 
zařízení (OEM) jsme dokonale 
seznámeni se všemi řešeními 
sofistikovaného inženýrského 
návrhu výkonových 
transformátorů.



… který se stará.
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EL-INSTA ENERGO s.r.o.
Žižkova 427 
664 62 Hrušovany u Brna
Czech Republic
E-mail: akarban@el-insta.cz
Tel.: +420 777 550 189
www.el-insta.cz

Kolektor Etra d.o.o.
Šlandrova ulica 10 
1231 Ljubljana – Črnuče
Slovenia
Tel.: +386 1 530 28 00 
Fax: +386 1 530 28 30
www.kolektor-etra.si


