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Technologie na míru – 
tak individuální jako vaše 
požadavky

 O NÁS

SPOLEHLIVOST, ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA,  
RYCHLOST A INOVACE

Každému zákazníkovi poskytujeme řešení na míru odpovídající jeho individuálním potřebám. 

Jak v individuální, tak i sériové výrobě. Vždy včas a v nejvyšší kvalitě. TRAMAG přistupuje k 

zákazníkům, partnerům a zaměstnancům férově, transparentně a čestně – respektuje naši 

společnost i životní prostředí.

Dnes se na know-how našich odborníků spoléhají renomované společnosti a instituce z ob-

lasti strojírenství, automatizace, lékařské a pohonné techniky i z oblasti zásobování energií, 

vývoje a výzkumu.

Společnost BOHEMIA-Trafo patří od roku 1994 ke skupině TRAMAG.   

Od roku 1923 vyvíjí a vyrábí společnost TRAMAG transformátory a 

tlumivky pro širokou škálu použití. Původně jsme se orientovali na 

hračkářský průmysl, ale díky neustále se rozšiřující nabídce našich 

výrobků a služeb jsme se rychle zaměřili na jejich použití v dalších 

odvětvích průmyslu. Společnost TRAMAG se stala všestranným a 

široce uznávaným specialistou na navíjení. Skupina TRAMAG vyrábí 

jak v sídle společnosti TRAMAG Transformatorenfabrik ve Fürthu 

(Německo), tak v sídle společnosti BOHEMIA Trafo v Novém Městě 

nad Metují (Česká republika).

www.bohemia-trafo.cz



Vynikající kvalita bez 
kompromisů …

 KVALITA

Zákazníci ze všech průmyslových odvětví využívají flexibilní, indivi-

duální a nákladově efektivní řešení nejvyšší kvality od společnosti 

TRAMAG. Již od roku 1997 pracujeme s uznávaným systémem řízení 

kvality. To pro vás znamená závazné standardy kvality a maximální 

transparentnost všech procesů.

… VE VÝVOJI

Nové typy a série jsou v naší společnosti podrobovány komplexním testům. K tomuto účelu 

používáme vysoce přesná měřicí zařízení v naší moderně vybavené zkušebně. Od tepelného 

zahřátí až po měření ztrát a zkratů - všechna data jsou digitálně zachycena, zaznamenána a 

vyhodnocena.

… VE VÝROBĚ

Po dokončení podrobíme všechny výrobky důkladné elektrické zkoušce a zdokumentované 

vizuální a rozměrové kontrole, abychom vyloučili i mechanické závady.

…VE VZTAZÍCH SE ZÁKAZNÍKY

Zaměřujeme se výhradně na trvalou spokojenost a úspěch našich zákazníků. Proto jsou naše 

řešení důsledně navrhována tak, aby splňovala vaše individuální požadavky, a všechny výrobky, 

než opustí naše prostory, jsou důkladně testovány.



 TECHNOLOGIE

Od pohonů, automatizační a zdravotnické techniky 

přes elektrotechniku až po stavbu lodí, výrobu ener-

gie z obnovitelných zdrojů a individuální vývoj podle 

požadavků zákazníků: Specialisté na vinutí ve společ-

nosti TRAMAG mají desítky let zkušeností a speciální 

know-how pro zvláštní požadavky průmyslu.

Díky obrovské všestrannosti a flexibilitě ve vývoji a 

výrobě může společnost TRAMAG poskytnout doko-

nalé řešení prakticky pro každé použití.

Důvěřujte našim odborníkům.

Transformátory –  
u technologie  
společnosti  
TRAMAG vidíte 
rozdíl 

www.bohemia-trafo.cz

 VAŠE VÝHODY NA PRVNÍ 
 POHLED:

 Shoda se zkušební normou DIN EN 
61558 

 Bezpečnost podle norem IEC/VDE a 
UL

 Třídy elektrické ochrany I a II

 Izolační třídy podle B, F a H

 Třídy krytí IP00 až IP34

 Různé frekvence sítě

 Nízká ztrátová účinnost

 Vinutí z mědi nebo hliníku

 Provoz se sníženou hlučností

 Prostorově úsporné rozměry

 Ekonomicky optimalizované technické 
provedení

 Spolehlivost procesu podle DIN ISO 
9001:2015



Nabízíme různé produkty

 SKUPINY VÝROBKŮ

NAPÁJECÍ 
ZDROJE

Jednofázové a třífázové napájecí zdroje, 

stejnosměrné napájecí zdroje a individuální 

speciální řešení.

INDIVIDUÁLNÍ 
ŘEŠENÍ

INDUKČNÍ  
KOMPONENTY

Transformátory, tlumivky, filtry a napájecí 

zdroje konfigurované na míru – samostatně 

i v sérii.

Speciální řešení pro zkvalitnění sítě a napájení 

založená na osvědčených kompetencích a 

technologiích společnosti TRAMAG.
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FILTRY

Suché transformátory 3ph a 1ph až do 

jmenovitého výkonu 1 MVA ve standardním 

provedení nebo vyrobené na míru.

TLUMIVKY

Tlumivky 3ph a 1ph pro široký rozsah 

použití v technologii pohonů.

TRANSFORMÁ-
TORY

Od sinusových filtrů a filtrů du/dt přes  

filtry LineHarmonic a LCL až po provedení 

podle specifikace zákazníka. 

02 0301

Kvalita a inovace od roku 1923



Zvýšení při-
dané hodnoty 
produktu

 NAŠE KOMPETENCE

Společnost TRAMAG si klade za cíl nabízet svým 

zákazníkům nejen technicky inovativní, vysoce kvalitní 

a ekonomicky optimalizovaná řešení, ale také svými 

produkty umožnit, aby jejich použití přineslo zákazní-

kům přidanou hodnotu. Organizace společnosti TRAMAG 

se důsledně zaměřuje na řetězec přidané hodnoty 

počínaje prodejem a vývojem, přes nákup a výrobu až 

po logistiku a přepravu. 

Inovativní řešení transformátorů a tlumivek 

vznikají v našem vlastním vývojovém oddělení. 

Díky desítkám let zkušeností našeho vývojové-

ho týmu a rozsáhlým znalostem z různých ob-

lastí použití nabízí TRAMAG svým zákazníkům 

vždy dokonalé řešení pro každé použití.
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ENGINEERING –  
inovativní a na míru 

Naše výrobní technologie jsou vysoce moderní 

s velkou přidanou hodnotou pro bezpečné 

procesy a krátké doby zhotovení. Všechny 

naše výrobky musí být otestovány v našem 

zkušebním centru a splňovat přísné standardy 

kvality. Předtím, než jsou uvolněny pro použití 

u našich zákazníků, musí být jednotlivé kusy 

podrobeny individuálním mechanickým a 

elektrickým zkouškám. 

VÝROBA –  
flexibilní a všestranná pro 

kusovou i sériovou výrobu
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TRAMAG má poloautomatické zkušební 

centrum pro kusové a typové zkoušky i pro 

speciální testy jako jsou zkoušky za tepla a 

přejímací zkoušky pro certifikace typu VDE, 

UL, CSA, DNV GL. Vysoké standardy kvality 

jsou zajištěny pomocí speciálních zkušebních 

a měřicích zařízení, například pro tlakové 

zkoušky a zkoušky těsnosti vodou chlazených 

vinutých produktů a pro přesnou kontrolu 

počtu vinutí na cívce. 
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ZKUŠEBNÍ TECHNI-
KA – výborná kvalita bez 

kompromisů

Navíjíme vysokoproudým páskem v měděném 

a hliníkovém provedení do 800 mm šířky a 

provádíme jednoduchá i vícenásobná paralelní 

vinutí kulatým a plochým drátem. Odborné 

znalosti společnosti TRAMAG zahrnují mimo 

jiné také vinutí na výšku pro kompaktnější 

konstrukce a také vinutí vysokofrekvenčními 

lanky pro tlumivky a filtry se speciálními elek-

trickými požadavky. 
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VINUTÉ VODIČE –  
optimalizovaná měděná 

nebo hliníková cívka

TRAMAG nabízí použití všech standardních 

kvalit pro laminovaná jádra až po vysoce 

křemíkový plech jádra o tloušťce jedné setiny 

milimetru pro vysokofrekvenční použití. Naše 

vlastní centrum pro řezání jader všech běžných 

tříd elektroplechů zajišťuje krátké doby zho-

tovení. Vlastní odborné znalosti a dlouhodobá 

partnerství s dodavateli surovin zajišťují ne-

přetržité zásobování produkce a tím spolehlivé 

plnění dodávek našich zákazníků.

MAGNETICKÁ 
JÁDRA – indukce elek-

trického napětí s nízkými 

ztrátami
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Jako tým TRAMAG se plně zaměřujeme na 

trvalou spokojenost našich zákazníků. Proto 

jsou naše řešení důsledně navrhována tak, aby 

splňovala vaše individuální požadavky, a vý-

robky, než opustí naše prostory, jsou důkladně 

podrobeny zkouškám.

06
SILNÁ ORIENTACE 
NA ZÁKAZNÍKA –  
u nás poznáte rozdíl 



Zákazníci po celém světě důvěřují tisíckrát osvědčeným 

transformátorům, tlumivkám a filtrům TRAMAG ve 

svých pohonných systémech, obráběcích strojích, zaří-

zeních a přístrojích, při konstrukci zařízení, ve zkušební 

technice a v rozváděčích. Kromě elektrické bezpečnosti 

a trvalé kvality umí společnost TRAMAG při tvorbě 

řešení také zohlednit další speciální požadavky, které 

pro výrobky TRAMAG vyplývají ze specifických použití 

u našich zákazníků.

Další využití

 NAŠE ODBORNÉ ZNALOSTI 

Dnešní průmyslové procesy kladou zvýšené 

nároky na stroje a zařízení: Naše transformá-

tory a tlumivky, které jsou přesně přizpůsobe-

ny pro tato použití, zajišťují bezpečný provoz, 

maximální dostupnost a hospodárnost. 

Světoznámí výrobci zdravotnické techniky 

se již léta spoléhají např. v počítačových 

tomografech nebo dialyzačních přístrojích 

na vysoce kvalitní transformátory a tlumivky 

TRAMAG, které splňují všechny přísné poža-

davky na kvalitu podle normy EN60601 pro 

zdravotnictví.

Transformátory, sinusové filtry, filtry du/

dt stejně jako motorové a síťové tlumivky 

významně přispívají k energeticky účinnému a 

spolehlivému provozu těchto systémů, a to jak 

pro jejich bezpečné napájení, tak pro zajištění 

kvality napájení. 
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POHONNÁ A 
AUTOMATIZAČNÍ 
TECHNIKA

Zajištění kvality elektrických komponentů 

a systémů s neustále rostoucími požadavky 

získává stále větší význam pro vývojové, 

testovací a výrobní procesy. K tomuto účelu 

dodáváme vhodné zátěžové tlumivky a zku-

šební transformátory.

Naše transformátory a tlumivky jsou důležité 

komponenty v napájecích systémech, např. 

pro udržování kvality napětí nebo pro zajištění 

nepřerušovaného napájení, aby nedošlo k 

zastavení strojů.

Obrovská všestrannost a flexibilita při vývoji 

a výrobě nám umožňuje individuálně nabízet 

a dodávat řešení na míru i pro jiná odvětví 

a použití: Pro projekty s malým i pro série s 

velkým počtem kusů.
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ZKUŠEBNÍ ZAŘÍ-
ZENÍ A TESTOVACÍ 
SYSTÉMY

NAPÁJECÍ  
SYSTÉMY

INDIVIDUÁLNÍ  
POUŽITÍ

S produkty a řešením na míru pro větrné a 

fotovoltaické elektrárny významně přispíváme 

k výrobě obnovitelných energií šetrných ke 

klimatu, např. prostřednictvím pomocných 

transformátorů nebo filtračních tlumivek s 

optimalizovanými ztrátami. 

Lodě jako „samozásobitelé“ na vodě potřebují 

výkonné a bezpečné palubní systémy pro 

výrobu a distribuci energie. V případě potřeby 

dodáváme transformátory a tlumivky vhodné 

pro provoz na moři, na vyžádání také s námoř-

ním klasifikačním schválením podle DNV-GL.

Pro nabíjení a vybíjení baterií i pro převod 

stejnosměrného napětí na střídavé nabízíme 

vhodně navržené transformátory, tlumivky 

a filtry pro požadované napájecí napětí při 

zajištění vysoké kvality sítě. 
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OBNOVITELNÉ 
ENERGIE

STAVBA 
LODÍ

BATERIOVÉ ÚLOŽI-
ŠTĚ A TECHNIKA 
NABÍJENÍ

STROJÍRENSTVÍ 
A TECHNIKA  
ZAŘÍZENÍ 

ZDRAVOTNICKÁ 
TECHNIKA



BOHEMIA – Trafo s.r.o.  
Havlíčkova 2200

Nové Město nad Metují

Czech Republic

T: +420 491 478 217 

M: sales@bohemia-trafo.cz

www.bohemia-trafo.cz
www.tramag.cz

Řešení na míru pro transformátory, tlu-
mivky a filtry – i pro vaše odvětví a pro 
vaše potřeby.

Využijte dlouholeté rozsáhlé zkušenosti předního 

výrobce indukčních komponentů.

Zeptejte se našich specialistů na různé možnos-

tí v oblasti vývoje, výroby, testování a logistiky. 

Rádi vám poradíme.


