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Zdjęcie: Waldemar Fit

W Infra SILESIA wierzymy, że kolej jest transportem przyszłości.
Dbamy o jej nieustanny rozwój i realizujemy kompleksowe projekty mające na celu zwiększenie jej konkurencyjności na polskim
i europejskim rynku.
Nasza działalność opiera się na trzech żelaznych filarach:
ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ KOLEJOWĄ
Zarządzana przez nas infrastruktura to ponad 36 kilometrów
linii kolejowych i niemal 110 kilometrów torów, ponad 250 rozjazdów i kilkadziesiąt przejazdów kolejowo-drogowych, a także
obiekty inżynieryjne i budynki posterunków technicznych.
System Rail Manager, który wdrożyliśmy wiosną 2021 roku, pozwala na sprawniejszą obsługę i zarządzanie naszą infrastrukturą,
a dla klientów oznacza zintegrowane narzędzie do łatwiejszego
realizowania przewozów.
UTRZYMANIE BOCZNIC KOLEJOWYCH
I CENTRÓW LOGISTYCZNYCH
Świadczymy usługi utrzymania infrastruktury kolejowej na
zarządzanej infrastrukturze oraz na bocznicach i centrach logistycznych należących do innych podmiotów na torach o długości
ponad 206 kilometrów. W zakresie naszych usług utrzymaniowych
znajdują się między innymi: bieżące utrzymanie i diagnostyka nawierzchni torowej, urządzeń SRK, serwisowanie systemów łączności przewodowej i radiołączności pociągowej, czy utrzymanie
obiektów inżynieryjnych.
REALIZACJA KOLEJOWYCH KONTRAKTÓW BUDOWLANYCH
Posiadamy niezbędne zasoby ludzkie, technologiczne i maszynowe, dzięki którym realizujemy kontrakty budowlane infrastruktury kolejowej dla wymagających klientów sektora kolejowego oraz przemysłu. Wierzymy w nowoczesne rozwiązania
i digitalizację kolei, dlatego z powodzeniem implementujemy
najnowocześniejsze rozwiązania SRK w naszych projektach.
Jesteśmy częścią Grupy DB Cargo Polska – łączny potencjał firm
zrzeszonych w grupie pozwala nam na wykonanie najtrudniejszych zadań branży kolejowej.
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In Infra SILESIA we believe that railway is the transport mode
of the future. We care for its continuous development and
implement comprehensive projects aimed at increasing its
competitiveness on the Polish and European markets.
Our activity is supported by three pillars:
RAILROAD INFRASTRUCTURE MANAGEMENT
The infrastructure we manage comprises over 36 kilometers
of railroad lines and almost 110 kilometers of tracks, over 250
switches and dozens of level crossings as well as engineering
facilities and technical station buildings. The Rail Manager
system, which we implemented in the spring of 2021 allows for
more efficient operations and management of our infrastructure,
and for customers it means an integrated tool for easier transport
realization.
MAINTENANCE OF RAILROAD SIDINGS
AND LOGISTICS CENTERS
We provide rail infrastructure maintenance services on the
infrastructure we manage and on sidings and logistics centers
that belong to other entities on a track length of over 206
kilometers. The scope of our maintenance services includes,
among others: current maintenance and diagnostics of the track
surface, SRK devices, servicing of wire and train communication
systems as well as maintenance of engineering structures.
EXECUTION OF RAILROAD CONSTRUCTION CONTRACTS
We have the necessary human, technological and machine
resources, thanks to which we execute railroad infrastructure
construction contracts for demanding customers from the
railroad and industry sectors. We believe in modern solutions and
digitalization of railroad, so we successfully incorporate latest
SRK solutions in our projects.
We are part of the DB Cargo Polska Group – the combined
potential of companies associated in the group allows us to
perform the most difficult tasks of the railroad industry.

