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 Umowy Serwisowe CSA (Customer Support Agreements) to najskuteczniejszy sposób osiągnięcia najwyższej wydajności maszyny i uniknięcia ryzyka, 
kosztów i utraconych dochodów w wyniku nieplanowego przestoju. W ramach Umów Serwisowych obsługa techniczna i naprawy maszyny są wyko-
nywane przez kompetentnych, wykwalifikowanych i doskonale wyszkolonych mechaników.
W tym czasie Ty możesz skoncentrować się na rozwoju swojej firmy.

 10 ważnych powodów, dla których warto wybrać Umowy Serwisowe:
• Wyższy poziom gotowości technicznej maszyny
• Większa wydajność
• Większe dochody wypracowane przez maszynę
• Optymalne wykorzystanie warsztatu i narzędzi
• Lepsze wykorzystanie czasu pracy
• Uwolnienie od kosztów planowania obsługi technicznej
• Wysoka jakość usług świadczonych przez inżynierów i mechaników przeszkolonych przez firmę Bergerat Monnoyeur i Caterpillar
• Wyższa wartość maszyny przy odsprzedaży
• Możliwość skuteczniejszego planowania
• Więcej czasu na zajmowanie się działalnością podstawową

OFERUJEMY TRZY POZIOMY UMÓW

 Umowa Serwisowa Inspekcja+ obejmuje specjalistyczną wizualną i techniczną kontrolę maszyny oraz zestawy części potrzebne do przeglądu okre-
sowego. Po wykonaniu kontroli otrzymujesz szczegółowy raport na temat stanu maszyny obejmujący również ostrzeżenia o potencjalnych problemach 
mogących pojawić się w przyszłości.

 Umowa Serwisowa - Przeglądy Okresowe obejmują wszystko, co wchodzi w zakres Umowy Serwisowej Inspekcja+ oraz, dodatkowo, wszystkie 
czynności serwisowe wynikające z harmonogramu obsługi okresowej określonego w “Instrukcji obsługi i konserwacji maszyny”.

 Kontrakt Naprawczy - Umowa Serwisowa gwarantuje maksymalną wygodę, uwalniając Cię od konieczności organizowania i wykonywania na-
praw i obsługi technicznej. Dzięki temu możesz koncentrować się na swojej działalności podstawowej. Umowa ta obejmuje wszystkie standardowe 
elementy Umowy Serwisowej - Przeglądy Okresowe, a ponadto planowe naprawy główne oraz wszystkie naprawy nie wynikające z planu. Pełną 
odpowiedzialność za obsługę techniczną i naprawę ponosi BERGERAT MONNOYEUR.

 Inspekcja roczna •
Części do Przeglądu Okresowego • • •
Utylizacja zużytego oleju i filtrów • •
Elektroniczne monitorowanie parametrów maszyny • • •
Oleje Cat • •
S-O-Ssm - Planowe pobierania próbek oleju • • •
Zalecenia serwisowe • • •
Usługi (robocizna) • •
Inspekcje okresowe • •
Udokumentowana historia serwisowa • •
Części do napraw •
Naprawa (robocizna) •
System Product Link OPCJA OPCJA OPCJA

Maszyna zastępcza OPCJA

INSPEKCJA+
Umowy Serwisowe

PRZEGLĄDY 
OKRESOWE
Umowy Serwisowe

KONTRAKT 
NAPRAWCZY
Umowy Serwisowe

 SKONCENTRUJ SIĘ NA SWOJEJ GŁÓWNEJ DZIAŁALNOŚCI



Powyższe tematy to tylko próbka tego, co oferujemy w 
niniejszym wydaniu CAT Magazine. Znajdziecie w nim Państwo 
znacznie więcej wiadomości i opinii. Jeżeli macie Państwo 
jakieś propozycje tematów do następnego wydania prosimy o 
kontakt z naszym wydawcą na adres: CatMagazine@cat.com
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D R o g i  C Z Y T E l n i K u ,
 
“Today’s Work – Tomorrow’s 
World” – to nasz slogan. A 
niniejsze wydanie Cat Magazine 
pokazuje, że ta fraza staje się 
rzeczywistością na ogromną 
skalę – z budynkiem w 

całkowicie nowej stolicy Kazachstanu – Astanie. Jest 
to rzeczywiście zdumiewający projekt, w którym 
każdy z branży chciałby wziąć udział. Cat Magazine 
odwiedził to najnowsze miasto na ziemi, żeby na 
własne oczy zobaczyć najbardziej zadziwiające 
budynki oraz sprawdzić, jak bardzo firmy budowlane 
są zaangażowane w projekty. 
 

Poza tym na stronach Cat Magazine, będziecie 
mogli Państwo przeczytać jak 50-ciu najlepszych 
operatorów maszyn CAT konkurowało ze sobą 
podczas corocznego Konkursu Operatorów. W tym 
roku konkurs odbył się już po raz dziesiąty i spełnił 
oczekiwania naprawdę „Najtrudniejszych zawodów 
na świecie” – może w kolejnej edycji Państwo lub 
Państwa koledzy będą mieli szanse wygrać.. 
 

Mam nadzieję, że lektura kolejnego numeru Cat 
Magazine sprawi Państwu przyjemność. 
 

Z wyrazami szacunku,

gilles FlohiC
Dyrektor Generalny Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.
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W ceku uzyskania więcej informacji na temat Fundacji Laury Lynn wejdź na stronę ww.lauralynnhospice.com

Ł a d n a  w  r ó ż o w y m  –  z  w y j ą t k o w y C h  p o w o d ó w

Ru c h o m y ś n i e g? n i e, to baw e ł n a.

Chciałbyś wynająć różową maszynę CAT? McCormick Macnaughton Group - dealer maszyn Caterpillar w Dublinie w Irlandii - jest 

pewien, że większość jego klientów, wynajmując maszynę zwiększy fundusze na Fundację Laury Lynn, wspierając tym samym 

dobroczynny cel, jakim jest budowa pierwszego w kraju hospicjum dla dzieci w Dublinie. „Z wszystkich transakcji wynajmu w 

programie „Pink Mini” odprowadzana jest kwota zasilająca konto Fundacji” mówi członek zarządu Malcom Macnaughton. „Jako grupa 

mamy nadzieję, że znacznie zasilimy środki przeznaczane na ten szczytny cel.” Program wynajmu „Pink Mini” jako jeden z wielu 

programów Caterpillar oraz Cat Rental Store zasila konta fundacji.
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Ta ładowarka o sterowaniu burtowym 226B ciężko pracuje w fabryce 

bawełny w Południowej Afryce. Rozluźnia zbitą bawełnę ułatwiając 

tym samym zaciąganie jej do maszyny produkującej materiał, co w 

40 % podnosi wydajność produkcji. Dyrektor fabryki podkreśla, jak 

ważny jest wybór odpowiedniej maszyny do tego rodzaju zadania: 

„Bawełna może być zanieczyszczona resztkami oleju pozostawionymi 

w zagłębieniach w podłodze. Zdecydowaliśmy się na maszynę 

Caterpillar, ponieważ uważamy, że jest ona niezawodna.”

Na całym świecie ładowarki o sterowaniu burtowym 

udowadniają swoją wszechstronność w różnych aplikacjach 

począwszy od rynku budowlanego, rolnictwa, budownictwa 

drogowego, spedycji, magazynowania oraz prac ziemnych.



CONTENT_HEADING

Cat w skrócie

Serena Jansen jest operatorem – demonstratorem 
maszyn Caterpillar w Centrum Szkoleniowym w 
Maladze, w Hiszpanii. I tak, ona jest kobietą. „Kocham 
moją pracę, lubię pomagać w pokazach maszyn CAT 
– wszystkich od najmniejszych wózków widłowych do 
potężnych wozideł kopalnianych.” A jak zaczęła się jej 
przygoda w świecie generalnie uważanym za męski? 
„Myślę, że mam to we krwi. Mój ojciec był operatorem.”

„Mamy tę maszynę od 58 lat i jeszcze dziś jest w stanie przepchnąć kilka ton ziemi,” 
mówi Kurt Gugger, którego ojciec kupił CATa HT4, kiedy zakładał rodzinny biznes 
prawie 60 lat temu. Od tego czasu maszyna przepracowała 20 000 motogodzin, 
wyszkoliło się na niej ponad 20 operatorów. „Dzisiaj już nie pracujemy maszyną, 
pokazujemy ją tylko na wystawach. I każdy, kto ogląda ten sprzęt nie może 
się nadziwić, jak bardzo zmieniła się technologia w pracach ziemnych.”Ga

ler
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Jak możemy wyraźnie zobaczyć na zdjęciach przesłanych przez Christiana Bricharta, 
całą operację przeprowadzono jedną maszyną CAT i sprawnym zespołem. Odbyło 
się to w sierpniu 2007 roku we francuskiej miejscowości Crozet, położonej w 
górach w okolicach Genewy. 40 letnie drzewo rosło na terenie boiska szkolnego. 
Nie mogło jednak zostać tam dłużej ze względu na planowane na wakacje prace 
remontowe. Zdecydowano więc przesadzić drzewo 15 metrów dalej, zamiast je 
niszczyć. Tym samym zachowując okaz dla przyszłych pokoleń. „Dobra maszyna, 

dobra robota” powiedział brygadzista po skończonej pracy. I świetna robota dla 
maszyny Caterpillar – przyczyniająca się do ochrony i wzbogacania środowiska.

U R ATO WAĆ  D R Z E W O

P O  40 L ATAC H 
W Z R O S T U

j E d n a  n a  m I L I o n ?

Czy wiedziałeś, że wozidło sztywnoramowe CAT 797 

ma 12 komputerów pokładowych, które przetwarzają 

ponad 6 200 000 danych. To stawia maszynę na 

tym samym miejscu, co statek kosmiczny.

Poza tym wozidło 797 może przewieźć 624 

tony urobku (1 375 000 funtów) – to tyle, 

ile w pełni załadowane Boeingi 747.

Cat w liczbach

6,200,000
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J A K  M A ŁY,  R O D Z I N N Y  B I Z N E S  P R Z YC Z Y N I A 
S I Ę  D O  J E J  P O W S TA N I A .

Wczesny wieczór, godziny szczytu. Tysiące ludzi rozpoczyna powroty do domu. Powoli przesuwamy się 
przez kolejne skrzyżowania. Jesteśmy wystraszeni – trzy pasy samochodów i wszystkie trąbią. Jeden z 
kierowców wychyla się przez okno i krzyczy na naszego kierowcę. Ten mu odpowiada tym samym, po 
czym uśmiecha się i macha ręka na pożegnanie. Kiedy ruszmy nasz kierowca – pracujący y lokalnego 
dealera CAT – wyjaśnia nam: „To był Yerken Shezebayev, właściciel maszyny CAT. Właśnie zamówił 
osprzęt roboczy do swojej koparki 320D.”

Do takich incydentów można się szybko przyzwyczaić w tym zabawnym mieście, w którym nic nie jest 
zwyczajne. Ani nie budynki, ani nie ludzie, ani na pewno nie sposób robienia interesów. To Astana: jedno 
z najbardziej nadzwyczajnych miast na świecie, nawet dla najwytrawniejszych podróżników jest czymś 
specjalnym. Prawie całkowicie nowe miasto z kilkoma wyjątkowo nowoczesnymi budynkami – jak w 
filmie science fiction. Tylko, że tu akcja dzieje się naprawdę.

S to l i c a  K a z ac h S ta n u

Więcej
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Żyje tu ponad 600 000 mieszkańców, 
a kolejny milion jest spodziewany w 
najbliższych latach. Jeszcze 10 lat temu 
było to małe miasteczko, niewiele większe 
od wioski. Lecz Prezydent Kazachstanu 
Nazabayev postanowił stworzyć tu 
najbardziej reprezentacyjne miejsce 
w kraju. A ponieważ Kazachstan jest 
jednym z największych producentów 
paliw, gotówka nie była problemem. 
Od samego początku tylko najlepsze 
było wystarczająco dobre. Najsławniejsi 
architekci świata zostali zaproszeni, 
żeby puścili wodze swojej fantazji. 
Owocem ich pracy był między innymi 
budynek Baiterek Tower (na zdjęciu na 
poprzedniej stronie), który wygląda jak 
gigantyczne sportowe trofeum. Prawie 
każdy kto odwiedza Astanę, wjeżdża na 
ostatnie piętro budynku – po pierwsze 
dlatego, że może podziwiać zapierający 
dech w piersiach widok miasta - 
marmurowe place, błyszczące drapacze 
chmur i abstrakcyjne posągi, wszystko 
otoczone półpustynnym pustkowiem 
odległych stepów. Po drugie dlatego, że 
w mieście jest kamienny odlew dłoni 
Prezydenta, który każdy może dotknąć 
i pomyśleć życzenie. Dlaczego nie? 
Prawie wszystko jest możliwe w mieście, 
w którym spotykają się skrajności.

Inną dominującą na niebie konstrukcją 
będzie „Khan Satyry”: gigantyczny, 
150 metrowy, transparentny gmach, 
którego powierzchnia przy gruncie jest 
większa od pełnowymiarowego stadionu 
piłkarskiego. Za mniej niż rok to będzie 
miasto w mieście z wybrukowanymi 
ulicami, kanalizacją, kawiarniami, 
centrum handlowym a nawet z mini 
polem golfowym. Celem, jaki postawili 
sobie pomysłodawcy projektu, jest 
odtworzenie w nim lata. Czyli kiedy 
temperatura na zewnątrz spadnie do 
-40°C mieszkańcy Astany będą mogli 
zagrać w tenisa na wolnym powietrzu, 
spokojnie obejrzeć wyścigi łódek lub 
popijać drinka na zielonym tarasie.

Raj dla budowlańców
Aktualnie tak bardzo wiele projektów 
jest w trakcie realizacji, a jeszcze więcej 
w planach, że firmy budowlane każdej 
wielkości są bardzo poszukiwane. 
„Generalnie, jeśli masz maszynę, 
możesz założyć swój biznes” mówi 
Bahytfek Shezebayev, jeden z czterech 
braci, którzy są właścicielami firmy 
budowlanej Zhasmin-Astana. 

Bracia rozpoczęli działalność trzy lata 
temu, wtedy posiadali tylko jedną 
maszynę – używaną koparkę Caterpillar. 
Po wykonaniu kilku małych robót mieli 
wystarczające środki, żeby kupić kilka 
nowych maszyn: koparkę 325D oraz trzy 
koparki 320D. Dzisiaj zarządzają bardzo 
dochodowym biznesem, zatrudniają na 
pełen etat kilku operatorów. „Nigdy nie 
moglibyśmy się rozwinąć tak szybko, 
gdyby nie Borusan, dealer maszyn 
Caterpillar w Kazachstanie” mówi 
Bahytfek. „Pomogli nam nawiązać wiele 
kontaktów biznesowych, sfinansować 
nowe maszyny oraz oczywiście zapewnili, 
żeby maszyny były zawsze sprawne.”

Przyszłość Astany wygląda wyjątkowo 
jasno. Masowe inwestycje w infrastrukturę 
(włączając budynki rządowe, centra 
sportowe, drogi, budownictwo 
mieszkaniowe, szpitale i szkoły) stworzyły 
w mieście raj dla firm budowlanych. 
Kiedy o wizję przyszłości spytamy 
Yerkena Shezebayeva, który ma 31 lat i jest 
najstarszym z czterech braci, odpowiada: 
„W ciągu kilku najbliższych lat planujemy 
zakup maszyn Caterpillar: dwóch 
spycharek, kilka walców oraz koparki. 
Możliwości dla biznesu są tak wspaniałe, 
jak powstające w mieście budynki.”

Bez wątpienia przy tak wielkiej ilości 
prac budowlanych sprawni operatorzy 
maszyn są bardzo poszukiwani. „Należy 
ich dobrze wynagradzać” mówi Bahytfek. 
„A to oczywiście przyciąga operatorów 
z różnych krańców świata. Dzisiaj w 
Astanie pracują operatorzy z Turcji, 
Chorwacji, Rosji, Chin, Uzbekistanu 
oraz z innych państw., Ale mimo to 
wciąż ich brakuje. Dlatego muszę szkolić 
ludzi od podstaw. Na szczęście koparki 
Caterpillar są bardzo łatwe w obsłudze 
i można szybko przeszkolić ludzi.”

Praca w nocy
W między czasie bracia skończyli 13 
metrowy wykop na 6 poziomowy parking 
samochodowy. Powierzchnia wykopu 
wynosi 45x65 m., a w ciągu 4 miesięcy 
wywieziono z niego 45 000 ton ziemi.

„Normalnie skończyliśmy prace dużo 
wcześniej” mówi Yerken. „Ale mogliśmy 
pracować tylko w nocy: miejsce robót jest 
w samym centrum miasta i ciężarówki 
z ziemią nie mogłyby przejechać w 
ciągu dnia w godzinach szczytu.”

Dziś bracią są zajęci przy kolejnym 
wykopie na 7 poziomy parking 
samochodowy. Tym razem ma on 35 
metrów głębokości i trzeba z niego 
wywieść aż 105 000 ton ziemi.

Dlaczego Caterpillar?
„Bo jest najlepszy,” mówi Yerken. 
„Maszyny są zawsze najwyższej 
jakości i są wyjątkowo wydajne.”

Komfort w kabinie również jest doceniany. 
„Kiedy zimą jest bardzo zimno na 
zewnątrz, wtedy wygodna kabina 
naprawdę pomaga. Często ziemia jest 
zmarznięta na 2 metry głębokości i należy 
ją spulchnić przed kopaniem. Borusan, 
dealer maszyn Caterpillar, jest kolejnym 
powodem, dla którego wybraliśmy właśnie 
tę markę. Kiedy mamy jakikolwiek 
problem, Yergali bardzo szybko 
przysyła do nas swoich mechaników.

Borusan na terenie Kazachstanu posiada 
oddziały, wpierają one gazownictwo, 
wydobycie ropy oraz kopalnie w 
najbardziej odległych zakątkach kraju. 
Biuro w Astanie jest kierowane przez 
Tergali Shabanbayeva – naszego kierowcę 
z początku niniejszego artykułu. Przez 
lokalne firmy budowlane nazywany jest 
„Pan Caterpillar”, co oznacza „bardzo 
przedsiębiorczy i nieformalny”. Gdzie 
indziej można spotkać człowieka, który 
składa zamówienie na części zamienne 
w godzinach szczytu, w korku?” n
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Futurystyczne „Khan Satyry”: 
budynek o wysokości 150 metrów i 
powierzchni stadionu piłkarskiego.

„Generalnie można powiedzieć, że jeśli masz maszynę, jesteś w biznesie” – Bahytfek i 
Yerken Shezebayev z firmy budowlanej Zhasmin –Astana.

Prawie na każdym rogu ulicy maszyny Caterpillar pomagają w 
budowaniu tego zdumiewającego miasta.
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W I Ę K S Z Y  W YB Ó R 
O Z N AC Z A  W I Ę K S Z Ą 
W YD A J N O Ś Ć

Caterpillar wprowadzając nową serię maszyn, rozszerzył gamę kołowych i 

gąsienicowych ładowarek o sterowaniu burtowym. Cztery nowe modele serii 

C kołowych ładowarek o sterowaniu burtowym oraz trzy nowe modele serii C 

ładowarek gąsienicowych są wyjątkowymi produktami. Oferują one unikalne 

cechy, które obniżają koszty stałe i eksploatacyjne. Powstały one z myślą o tym, 

żeby zaproponować wyjątkowo wszechstronną i mocną maszynę z szerokim 

wyborem osprzętu, jednocześnie oferując najwyższy komfort na rynku.

Maszyna 246C 256C 262C 272C 277C 287C 297C

Kołowa lub gąsienicowa ładowarka o sterowaniu burtowym SSL SSL SSL SSL MTL MTL MTL

System zwiększonego przepływu (XPS) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Udźwig nominalny (kg) 975 1,066 1,225 1,474 1,457 1,748 1,920

Masa robocza (kg) 3,348 3,432 3,614 3,761 4,259 4,479 4,640

Moc netto (KM) 73 83 83 91 84 84 92

Wszystkie maszyny z opcją mają zwiększony przepływ w układzie hydraulicznym z 84 na 125 l/min. i ciśnienie hydrauliczne z 230 na 285 bar

Ł A D O WA R K I  O  S T E R O WA N I U  B U R TO W YM 
–  KO ŁO W E  I  G Ą S I E N I CO W E

Kołowe i gąsienicowe ładowarki o 
sterowaniu burtowym to więcej niż tylko 
maszyna ładująca – obie rodziny maszyn 
należą do mocnych nośników narzędzi 
wykorzystywanych w różnego rodzaju 
pracach: można do nich dopasować 
ponad 150 rodzajów narzędzi.

Prawdziwa wielozadaniowa maszyna 
oferująca jeszcze większą wydajność z 
narzędziami CAT.
Kołowe i gąsienicowe ładowarki o 
sterowaniu burtowym mogą być uznane, 
jak nigdy dotąd, za maszyny wielo-
narzędziowe oferując tym samym wspaniały 
wybór dla klientów. Dostępne są łyżki 
do różnej gęstości materiałów i karetka 
z widłami do transportu, załadunku i 
rozładunku materiałów na paletach.

Ogrodnicy i architekci krajobrazu mogą 
wybrać narzędzia począwszy od pługu 
do orania ziemi, grabi do rozdrabniania, 
narzędzi do zbierania kamieni, które pozwolą 
przygotować teren, żeby nadawał się od 
razu do sadzenia roślin. Lemiesz ustawiany 
w 6 pozycjach przygotuje teren falisty, 
świder z dopasowanymi trzema wiertłami 
może wywiercić otwór na potężny korzeń 
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siłą chwytania i przenoszenia różnego 
rodzaju materiałów. Nożyce hydrauliczne 
są niezbędne do cięcia rusztowań, 
natomiast młoty do rozbijania betonu.

Niepowtarzalne sterowanie maszyny
Dla maksymalnej wydajności kołowe 
i gąsienicowe ładowarki o sterowaniu 
burtowym oferują precyzyjne sterowanie 
polegające na dokładnej i bezbłędnej 
reakcji maszyny, prostej linii jazdy, 
możliwości wyboru wielu narzędzi oraz 
kontroli prędkości pracy. Wszystko po to, 
aby jak najlepiej dopasować maszynę do 
osprzętu oraz do wykonywanych zadań.

System AMICS (Zaawansowany System 
Informacji i Kontroli Maszyny) pozwala 
operatorowi zaprogramować prędkość 
jazdy na niskich i stałych prędkościach 
umożliwiając przekazanie mocy 
hydraulicznej na osprzęt roboczy. To 
zdecydowanie podnosi wydajność 
maszyny i dokładność wykonywania robót, 
szczególnie w momencie użycia takich 
narzędzi jak frezarki i rozdrabniacze.

We wszystkich modelach serii C 
opcjonalnie dostępny jest system High 
Flow XPS (zwiększonego przepływu), który 
dodatkowo zwiększa przepływ (prędkość) 
i ciśnienie (moment obrotowy) w układzie 
hydraulicznym. Kluczowym elementem jest 
układ wyczuwający obciążenie (loadsensing) 

Maszyna 246C 256C 262C 272C 277C 287C 297C

Kołowa lub gąsienicowa ładowarka o sterowaniu burtowym SSL SSL SSL SSL MTL MTL MTL

System zwiększonego przepływu (XPS) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Udźwig nominalny (kg) 975 1,066 1,225 1,474 1,457 1,748 1,920

Masa robocza (kg) 3,348 3,432 3,614 3,761 4,259 4,479 4,640

Moc netto (KM) 73 83 83 91 84 84 92

Wszystkie maszyny z opcją mają zwiększony przepływ w układzie hydraulicznym z 84 na 125 l/min. i ciśnienie hydrauliczne z 230 na 285 bar

drzewa natomiast z jednym wiertłem 
otwory na słupki do ogrodzenia.

Dla utrzymania dróg i parkingów 
samochodowych Caterpillar oferuje 5 
rodzajów frezarek o różnej szerokości, które 
frezują asfalt lub beton przed położeniem 
nowej nawierzchni, a zamontowana 
szczotka usuwa sfrezowany materiał. 
Wibrujący walec zagęszcza asfalt na małych 
powierzchniach, a szczotki kątowe lub 
zbierające są niezbędne w utrzymaniu 
czystości na placu budowy. Dodatkowo 
Caterpillar oferuje 5 pługów do odśnieżania.

Inni klienci mogą wybrać łańcuchowe 
narzędzie do wykonywania bardzo 
wąskich wykopów z różnymi szerokościami 
łańcuchów. Mają także do wyboru trzy 
ramiona koparkowe oraz całą gamę 
pił do wycinania asfaltu lub innego 
twardego materiału przy poboczach.

Klienci zajmujący się przygotowaniem 
terenów mogą wykorzystać rozdrabniacze, 
które zamieniają drzewa i krzewy na wióry 
oraz wycinarki oczyszczające teren z małych 
krzaków i wysokiej trawy. Poza tym wycinarki 
do pni wyrównują teren do poziomu gruntu.

Dla klientów z segmentu wyburzeń 
Caterpillar oferuje specjalnie dostosowane 
do tego rynku mocne chwytaki i 
widły, które charakteryzują się dużą 

i wielotłoczkowa pompa o zmiennym 
wydatku. Pompa ta dostarcza wysokie 
ciśnienie oraz dodatkowo zwiększa przepływ 
w układzie hydraulicznym dla maksymalnej 
mocy oraz wydajności. Poprzez zwiększenie 
przepływu i ciśnienia osiągnięta została 
maksymalna wydajność z wszystkimi 
oferowanymi narzędziami roboczymi.

Wysoki poziom komfortu oraz wydajności 
gwarantowany – nawet na nierównym 
terenie
Kabina kołowych i gąsienicowych 
ładowarek o sterowaniu burtowym jest 
dobrze odizolowana i amortyzowana, 
posiada wysoko wydajne ogrzewanie i 
wentylacje oraz klimatyzację dostępną 
w opcji. Czyste powietrze podnosi 
komfort pracy operatora oraz zmniejsza 
jego zmęczenie. Dodatkowo kabina jest 
dobrze uszczelniona, co zdecydowanie 
wpływa na zmniejszenie hałasu.

Widoczność została również poprawiona, 
powiększono szybę tylną i dachową 
oraz boczne. Przednia szyba drzwi 
wejściowych zapewnia doskonałą 
widoczność na narzędzia. Skośna budowa 
grzejnika umieszczonego z tyłu kabiny w 
połączeniu z dużym, wypukłym lusterkiem 
wstecznym zapewnia operatorowi 
doskonałą widoczność na tył maszyny.

Więcej
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Niezależnie montowane na podłokietnikach 
joysticki i opcjonalnie oferowany fotel 
regulowany powietrzem zapewniają 
nieporównywalny komfort operatora. 
W połączeniu z systemem amortyzacji 
ładunku podczas jazdy „masz wyjątkowo 
płynną jazdę oraz płynne utrzymanie 
łyżki. Więc operator czuje się bardziej 
komfortowo i pracuje wydajniej” mówi 
Marie Eve Penel, odpowiedzialna za 
kołowe i gąsienicowe ładowarki o 
sterowaniu burtowym w Caterpillar.

Gąsienicowe ładowarki o sterowaniu 
burtowym … prawie całkowicie nowe 
podwozie dla niższych kosztów stałych i 
operacyjnych.
Podwozie w nowej serii C zostało 
zaprojektowane z myślą o obniżeniu 
kosztów stałych i eksploatacyjnych. Dzięki 
zupełnie nowemu zaprojektowaniu 
podwozia, gdzie wszystkie kluczowe 
elementy mogą być serwisowane oddzielnie, 
już nie musisz rozmontowywać całego 
podwozia, kiedy trzeba wymienić jedną 
część! Wystarczy zaledwie 15 minut, żeby 
wymienić każdą część w podwoziu, nawet 
koło napędowe, to jest oszczędność 
czasu i pieniędzy” dodaje Marie Eve.

W celu dalszego zredukowania kosztów 
serwisowania ładowarek, Caterpillar 
całkowicie zmienił konstrukcję gumowych 
gąsienic, zmniejszając ich wagę oraz 
zdecydowanie skracając czas potrzebny 
na ich konserwację. Całkowicie otwarta 
budowa ramy gąsienicy pozwala na 
swobodne przesuwanie się materiału i 
zapobiega osadzaniu na rolkach. Wałki i 
koła wózków są łatwo dostępne i mogą być 
serwisowane oddzielnie, co znacznie skraca 
czas potrzebny na konserwację gąsienic. 
Krótszy czas serwisowania oraz wydłużona 
żywotność gąsienic uzyskana dzięki nowej 
konstrukcji zdecydowanie zmniejszą 
koszty stałe i eksploatacyjne klientów.

Istnieją dwa rodzaje podwozia 
– jednopoziomowo lub dwupoziomowo 
zawieszone. W obu rodzajach zastosowano 
skrętne osie utrzymujące kontakt z podłożem. 
Skrętne osie redukują uderzenia i wibracje 
w kabinie, poprawiając jazdę maszyny, co 
wpływa na lepsze utrzymanie materiału 

w łyżce. Dwupoziomowe zawieszenie 
oparte jest na takiej samej koncepcji jak 
jednopoziomowe, posiada jedynie ruchome 
koła wózka . Rezultatem przedstawionych 
rozwiązań jest lepszy kontakt gąsienic z 
podłożem, co stawia maszynę z najlepszymi 
na świecie oraz o 11% lepszą trakcję i 
nadzwyczajnie niski nacisk na podłoże.

Dwa biegi są dostępne w opcji 
w gąsienicowych ładowarkach o 
dwupoziomowym zawieszeniu podwozia. 
Maksymalna prędkość dochodzi do 
14,9 km/godz., ograniczenie czasu 
przejazdu pomiędzy robotami wpływa 
na zwiększenie produktywności.

Na każdym etapie projektowania, Caterpillar 
wziął pod uwagę potrzeby swoich klientów 
i ulepszył kołowe i gąsienicowe ładowarki 
o sterowaniu burtowym. Wszystkie 
modele charakteryzują się teraz większą 
mocą, wszechstronnością oraz większym 
komfortem i lepszą widocznością dla 
operatora. Cechą charakterystyczną 
tych maszyn jest również niższy poziom 
hałasu i niższe koszty eksploatacyjne 
oraz wiele innych wspaniałych zalet. n
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Filtry powietrza Caterpillar UHE (Ultra High Efficiency) 
udowodniły, że mają 6 razy dłuższą żywotność niż zwykłe 
filtry, a w niektórych przypadkach nawet dłuższą. Mają 
specjalną powłokę, która zatrzymuje zanieczyszczenia na 
powierzchni i nie przepuszcza ich do wewnątrz filtra. To pozwala 
na zachowanie przez wnętrze filtra porowatej powierzchni 
– w przeciwieństwie do normalnych filtrów, które zatykają się 
zanieczyszczeniami w środku. Z bardziej porowatą strukturą 
filtry UHE pozwalają dłużej i łatwiej „oddychać” silnikowi. 
Poza tym specjalna powłoka ma bardzo drobną strukturę, 
która wyjątkowo skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia.

To wszystko oznacza: mniejszą ilość wymienianych filtrów 
w ciągu roku i krótsze czasy przestoju maszyny; mniejsze 
prawdopodobieństwo zanieczyszczenia silnika w czasie 
wymiany filtra; mniejsze zużycie i zniszczenie silnika; większą 
oszczędność paliwa dzięki poprawionym osiągom silnika.

Zdecydowana redukcja kosztów
Filtry powietrza UHE kosztują minimalnie więcej niż 
normalne filtry, ale ich 6-cio krotnie dłuższa żywotność 
zdecydowanie redukuje ich koszt na godzinę.

Oczywiście dealerzy Caterpillar będą sprzedawać mniej filtrów UHE 
o dłuższej żywotności, co wyjaśnia Ernesto Antunez De Mayolo, 
z Działu Serwisu Caterpillar: „Naszym celem nie jest sprzedaż 
filtrów. My sprzedajemy maszyny. A najlepszą drogą do tego 
jest obniżanie kosztów stałych i eksploatacyjnych maszyn.” n

S Z E Ś Ć  R A Z Y  D ŁU Ż E J

Filtry UHE mają powłokę o drobniejszej strukturze, która zatrzymuje 
zanieczyszczenia i zapobiega przedostaniu się ich do wnętrza filtra. To pozwala na 
zachowanie przez wnętrze filtra porowatej powierzchni i wydłuża jego żywotność.

Filtr UHE Filtr normalny

Z mniejszą ilością wymian filtra, zmniejsza się ryzyko 
zabrudzenia w czasie serwisowania maszyny.

Z D R O W S Z E  P ŁU C A 
T W O J E J  M A S Z Y N Y

B A R D Z I E J 
C Z YS T E 

P O W I E T R Z E

Mogą nie być najbardziej widocznymi systemami w 

maszynie Caterpillar, lecz bez ich pracy zyski zmalałyby 

bardzo szybko. Mówimy o filtrach powietrza. 
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Nie ma dźwigni ani kierownicy. Tylko 
dwa joysticki.
Najbardziej zaskakujący i zauważalny 
w nowych równiarkach serii M jest 
kompletny brak dźwigni - zwłaszcza, że 
typowa równiarka ma ich około 15. Typowa 
równiarka ma także kierownicę. Teraz 
zarówno dźwignie jak i kierownica zostały 
zastąpione joystickami, przy pomocy 
których operator steruje wszystkimi 
funkcjami równiarki - łącznie z pozycją 
lemiesza, prędkością i kierunkiem jazdy.

Skutki tej zamiany są zadziwiające! Próby 
wykazały, że ruchy rąk operatora udało 
się zmniejszyć aż o 78%, a ponieważ 
joysticki zostały zaprojektowane tak, 
aby ich obsługa nie wymagała dużego 
wysiłku, nawet 10 godzinny dzień pracy 
nie powoduje zmniejszenia wydajności 
oraz nadmiernego zmęczenia. 

- Jest to najważniejsza zmiana w zakresie 
równiarek samojezdnych od czasu 
wypuszczenia przez Caterpillar serii G w 
roku 1973. To z całą pewnością rewolucja 
- rewolucja wywołana przez operatorów, 
a nie inżynierów - mówi Pierre-Nicolas 
Selenne, specjalista Caterpillar ds. 
równiarek samojezdnych. - Zapytaliśmy 

ponad 500 klientów z całego świata 
czego oczekują od naszych równiarek. 
Odpowiedź brzmiała: “łatwiejszej 
obsługi i większej widoczności”. Myślę, 
że joystick załatwia obie te sprawy. 

Caterpillar to jedyny światowy producent, 
który całkowicie i od samego początku 
zintegrował sterowanie joystickiem z 
projektem maszyny. Projekt Caterpillar 
zapewnia pełną modulację każdej z 
funkcji obu joysticków, co oznacza pełną 
przewidywalność i precyzję sterowania 
dla dowolnego zastosowania.

Odpowiadając na wyzwanie
- Nasze równiarki serii H były 
najpopularniejszymi równiarkami 
samojezdnymi ostatniego dziesięciolecia. 
Pracując nad serią M staraliśmy się tego nie 
zaprzepaścić. Operatorzy naszych klientów 
(od nowicjuszy po doświadczonych) 
byli zaangażowani na każdym etapie 
opracowywania nowych maszyn. 
Zbudowaliśmy kilka prototypów i po kilku 
latach intensywnych prac rozwojowych, 
prób, regulacji i oceny, model 14 M 
jest gotowy do produkcji seryjnej. 

Niektórzy z ponad 500 klientów, którzy 
wsparli nas w pracach nad przyszłością 
równiarek samojezdnych, pojawili się 
na oficjalnej premierze produktu w 
Stanach Zjednoczonych. Reakcje na 
sterowanie joystickami były bardzo 
pozytywne. Kabina, i jej niezrównana 

Równiarki samojezdne uznawane są za jedne z najtrudniejszych 
w obsłudze maszyn. Po latach intensywnych poszukiwań, 
testów i badań, nowe równiarki samojezdne Caterpillar serii M 
na nowo definiują określenie “łatwość obsługi”. Cat Magazine 
przygląda się temu radykalnie nowemu projektowi.

“Nigdy nie myślałem że obsługa równiarki  
może być tak łatwa.”

“Czy wróciłbym do dźwigni i kierownicy? 
Na pewno nie! Nie wiem czy 

ktokolwiek by chciał...”

“To niesamowite.”

D WA  J OYS T I C K ’ I -  J E D N A  W I E L K A  R E W O LU C J A

Nowy układ urządzeń 
sterujących eliminuje tradycyjne 

dźwignie i kierownicę 
- powiększając znacząco 
pole widzenia na zaczep, 

obrotnicę i lemiesz główny.
Cytaty pochodzą od operatorów testujących maszyny w terenie.
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widoczność, zyskały ogromne uznanie 
operatorów” dodaje Pierre-Nicolas.

Radykalne usprawnienia, wszędzie
- Oczywiście seria M oferuje więcej niż 
zamianę dźwigni i kierownicy na joysticki 
- mówi Pierre-Nicolas. - Seria M powstała w 
odpowiedzi na potrzeby klientów. Dlatego 
też, przykładowo, uprościliśmy utrzymanie 
DCM (odkładnicy kółka belki zaczepowej), 
usprawniliśmy regulacje, skróciliśmy czas 
serwisowania - zmniejszając tym samym 
koszty obsługi i użytkowania maszyn.

To także nowy system napędu na wszystkie 
koła (będzie dostępny w modelach 120M-
140M-160M) z wyjątkową kompensacją 
skrętu: równiarki samojezdne serii M 
wykorzystują dedykowane pompy 
prawe i lewe, umożliwiające niezależne 
sterowanie przepływem hydraulicznym 
do każdego z silników hydrostatycznych 
przednich kół. Wpływa to znacząco 
na zmniejszenie promienia skrętu, 
zwłaszcza na gorszej nawierzchni.

Zmienna moc to kolejne pole do 
usprawnień. W równiarkach samojezdnych 
serii M to już standard. System 
posiada skok o 5 KM na każdy bieg, 
co pozwala na “wygładzenie” krzywej 
mocy i zapewnia wymaganą moc pod 
obciążeniem, niezależnie czy operator 
zmienia bieg na niższy czy wyższy.

Równiarki samojezdne serii M 
wyposażone są w elektrohydrauliczne 

“Nigdy nie myślałem że obsługa równiarki  
może być tak łatwa.”

“Czy wróciłbym do dźwigni i kierownicy? 
Na pewno nie! Nie wiem czy 

ktokolwiek by chciał...”

“To niesamowite.”
zawory rozrządcze, zapewniające 
ściślejszą integrację z systemem 
AccuGrade - systemem sterowania i 
prowadzenia, który automatycznie 
steruje lemieszem podczas równania - w 
standardowej maszynie, poprawiając 
wydajność systemu, w porównaniu z 
systemami instalowanymi niezależnie. 

Tak naprawdę w równiarkach serii M 
zainstalowano tyle unikalnych w branży 
rozwiązań, że podczas ich opracowywania 
firma Caterpillar zgłosiła ponad 100 
nowych wniosków patentowych. To daje 
niejakie pojęcie jak bardzo przełomowa 
jest ta seria. Jednak zmiany te nie zostały 
wprowadzone ot tak, dla samych zmian, 
lecz na wyraźne życzenie naszych klientów.

Równiarki samojezdne serii M to 
prawdziwa rewolucja i naprawdę 
uważamy, ze na zawsze zmienią one 
sposób w jaki klienci korzystają z 
równiarek - konkluduje Pierre-Nicolas.  n

Równiarki samojezdne 
serii M to rewolucja w 
wydajności operacyjnej, 
widoczności, łatwości obsługi 
i ogólnej produktywności.

D WA  J OYS T I C K ’ I -  J E D N A  W I E L K A  R E W O LU C J A
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N A J T R U D N I E J S Z E 
Z A W O D Y  N A 
Ś W I E C I E
Przyjeżdżają z różnych zakątków Europy, Bliskiego Wschodu i Rosji – 48 najlepszych operatorów na świecie. Mają 
jeden cel: wygrać Konkurs Operatorów 2007, jedyny międzynarodowy konkurs na świecie, który łączy umiejętności 
operatorów, ich koncentrację oraz świadomość bezpieczeństwa. Aby wystartować w finale każdy z uczestników 
musiał wygrać zawody na szczeblu lokalnym i krajowym. Każdy mógł spróbować, ale wygrać może tylko jeden.
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„We Włoszech do lokalnych konkursów 
zgłosiło się ponad 600 osób,” powiedział 
Giuliano Cremonesi z CGT, dealera 
maszyn Caterpillar. „Lecz wybraliśmy 
tylko trzech najlepszych. Oczywiście 
chcieliśmy, żeby wygrał jeden z naszych 
operatorów i na pewno dali z siebie 
wszystko w czasie zawodów. Ale 
cokolwiek się dzieje, tutaj każdy jest już 
zwycięzcą. A pomiędzy konkursami panuje 
sympatyczna, koleżeńska atmosfera.”

W czasie trzech dni konkursu, każdy 
operator musi zaliczyć 6 zadań. Ich 
wystąpienie mierzy się pod kątem 
szybkości, dokładności i bezpieczeństwa. 
Przed przystąpieniem do zadania, 
zawodnik ogląda film przedstawiający 
jak doświadczony operator maszyn 
Caterpillar wykonuje zadanie. Tutaj, w 
specjalnie do tego zbudowanej klasie, 
instruktorzy wyjaśniają, co zawodnik musi 
wykonać i jak ma to zrobić najlepiej. Jest 
mnóstwo możliwości, żeby zawodnicy 
mogli zadawać pytania – w klasie i 
w czasie zawodów na poligonie.

Dla większości konkurencji przygotowane 
są specjalne maszyny do ćwiczeń – czyli 
na przykład operatorzy, którzy nigdy nie 
pracowali ładowarkami o sterowaniu 
burtowym, mogą spróbować przed 
przystąpieniem do zawodów. Ale i 
tak niektóre zadania są trudniejsze 
niż by się wydawało. „My w Turcji nie 
używamy szybkozłącza ani kamer,” 
mówi Yunus Sert. „A w Holandii nie ma 
wozideł sztywnoramowych,” odpowiada 
Holender, John Janse. To stanowi 
część przyjacielskiej rywalizacji, która 
charakteryzuje tę czterodniową imprezę, 

a której punktem kulminacyjnym jest 
uroczysta kolacja i rozdanie nagród.

Tymczasem
Ivo Bradac z Czech zasiada w półmroku, 
prawie się nie porusza. Jego wzrok 
utkwiony jest w komputerowe grafiki 
rzucane projektorem na ścianę przed 
nim. Kieruje równiarką na symulatorze w 
wirtualnym krajobrazie – najpierw powoli, 
potem przyspiesza. Pierwszy raz używa 
joysticków, z każdą sekundą jest coraz 
bardziej pewny siebie, dokładniejszy 
i szybszy. Ivo, jak wielu innych 
zawodników, używa komputerowego 
symulatora do podnoszenia swoich już 
wysokich kwalifikacji, który w czasie 
tegorocznego Konkursu Operatorów jest 
oferowany jako jeden z trzech modułów 
szkoleniowych. Te umiejętności są 
niezbędne do odniesienia sukcesu w 
„Najtrudniejszych Zawodach na Świecie”. n

Możliwość 
sprawdzenia 
najnowszych 
technologii.

Konkurs Operatorów to nie 
jest wyłącznie człowiek i żelazo 
w piaskowej scenerii. To jest 
również możliwość sprawdzenia 
maszyn i nowych technologii, 
z którymi operatorzy nie mieli 
jeszcze okazji się zapoznać. 
W tym roku uczestnicy mogli 
wypróbować głowicę obrotowo-
uchylną, kierowanie maszyną 
za pomocą wolanta (kierownica 
lotnicza) i system niwelacji terenu 
AccuGrade w różnych maszynach.

Już od dziesięciu lat zawody organizuje Centrum Szkoleniowe Caterpillar w Maladze. 
Miejsce spotakania: 90 ha położonych na pagórkowatym terenie, specjalnie przygotowane 

place budowy i najwyższej jakości maszyny o wartości poand 20 milionów $.

A zwycięzcą jest…

Peter Van Schaik z Holandii. 
Zdobył największą ilość punktów 
z wszystkich konkurencji i był 
najlepszy w zadaniu na koparkę 
kołową. Peter brał udział już 
w trzech edycjach Konkursu 
Operatorów i mówi, że ta edycja 
była najtrudniejsza: ponieważ 
było tylko sześć zadań zamiast 
dziesięciu. „Jeśli nie powiedzie się 
w jednym zadaniu, średnia ilość 
punktów z wszystkich konkurencji 
zdecydowanie się zmniejsza. Na 
szczęście nie popełniłem żadnego 
dużego błędu i jest mi niezmiernie 
miło, że wygrałem ten Konkurs.”
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WIĘCEJ ZADAŃ – WIĘCEJ MASZYN
BERGERAT MONNOYEUR – TWÓJ DOSTAWCA MASZYN UŻYWANYCH

Rynek się rozwija, wkraczamy w kolejny etap modernizacji naszych dróg, budownictwo 
mieszkaniowe kwitnie… Można wymieniać szereg działów gospodarki, których wzrost jest 
ciągle zaskakujący dla każdego z nas. 

Wśród rzeszy mały i dużych firm są takie, które bardzo dobrze radzą sobie w nowej i jakże dynamicznej rzeczywi-
stości. Do tej grupy należą klienci firmy Bergerat Monnoyeur, użytkownicy maszyn używanych. 

Bycie dobrym partnerem dla każdego z klientów to duże wyzwanie. By jemu sprostać staramy się patrzeć rozwojowo  
i dopasowywać ofertę maszyn do potrzeb nie tylko bieżących. Nasz produkt- Maszyny Używane- to zobowiązanie przed 
każdym klientem. Chcemy by Maszyny Używane były traktowane serio, jako tańsze i alternatywne narzędzie pracy.  
Maszyny Używane z Bergerat Monnoyeur przygotowywane są zgodnie z technologią producenta – Caterpillar - znane-
go z najwyższej jakości. Nasze maszyny objęte są gwarancją dającą klientom pewność niezawodności. Posiadamy również 
świetne formy finansowania proponowane przez firmę leasingową Caterpillar Financial. 

Chcąc ułatwić klientom dostęp do wielu, różnorodnych, a czasem nietypowych maszyn, w styczniu 2008 oprócz zna-
nych już naszym klientom lokalizacji, w których można oglądać Maszyny Używane otwarty został Centralny Plac Maszyn  
Używanych w Poznaniu. 
Miejsce to ma szczególny charakter w skali całego kraju – na placu znajdować się będzie największa dostępna na terenie 
kraju oferta maszyn używanych Caterpillar i nie tylko.
Rok 2008 to rok zmian także w firmach naszych klientów, dlatego po raz kolejny zapraszamy do skorzystania z progra-
mu Trade-in. Czym jest program Trade-in wiedzą na pewno klienci, którzy skorzystali z niego w 2007 roku. Trade In- po 
krótce- jest to program wymiany Maszyny Używanej na nową. Co ważne dla naszych klientów – to fakt, iż cena odkupu  
Maszyny Używanej przez Bergerat Monnoyeur jest porównywalna z ofertą sprzedaży tej maszyny na rynku.

INNE NOWOśCI TO 
– PROGRAM SPRZEDAŻY 360°

…   SZCZEGÓŁY WKRÓTCE!

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia CENTRALNEGO PLACU MASZYN  
UŻYWANYCH w Poznaniu na ul. Wołczyńskiej 37, jak i oddziałów naszej  
firmy. Polecamy też kontakt z naszymi Koordynatorami ds. Maszyn Używanych  
oraz Przedstawicielami Handlowymi, którzy z całą pewnością przedstawią  
produkt idealnie dopasowany do potrzeb każdego klienta.

Bieżąca oferta maszyn używanych znajduje się na stronach 
WWW.CatUsed.com oraz WWW.B-M.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Białystok – Artur Wilczewski – 0-603-933-709 
Czeladź k./Katowic – Janusz Walczak 0-601-894-117 
Poznań – Tomasz Perz – 0-603-933-244 

Wrocław – Zbigniew Stasiewicz – 0-603-939-618 
Gdańsk – Sławomir Śliwicki – 0-603-933-559 
Czosnów k./Warszawy – Adam Michalik – 0-601-816-723

KOORDYNATORZY DS. MASZYN UŻYWANYCH I WYNAJMU 

CENTRALNY PLAC MASZYN UŻYWANYCH 
UL. WOŁCZYŃSKA 37, POZNAŃ 



Od kilku lat uwidacznia się na rynku tendencja do dominacji firm posiadających znakomite przy-
gotowanie oraz wieloletnią tradycję połączoną z rzetelną kadrą techniczną na wysokim pozio-
mie. Firmy te w toku rozwoju inwestują w sprzęt budowlany najwyższej klasy, pozwalający 
na terminowe wykonanie zleconych prac.  Jednym z partnerów biznesowych BM jest od kilku 
lat jest firma P.U.H. SANITEX Jan i Elżbieta Zdrzałka, z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. 
Firma działa na rynku od 1989 roku zajmując się początkowo jedynie sprzedażą, montażem 
i serwisem instalacji sanitarnych, systemów grzewczych oraz handlem materiałami budowla-
nymi. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i znakomitej kadrze szybko zyskała miano firmy rzetel-
nej, godnej zaufania i stabilnej, czego dowodem są liczne wyróżnienia i nagrody.

SUkcESy NASZycH klIENTóW

Jan Zdrzałka - Sanitex

Rozwój firmy oraz doskonałe wyczucie potrzeb rynku spowo-
dowały rozszerzenie zakresu działalności firmy i od kilku lat 

przedsiębiorstwo SANITEX wykonuje usługi związane z budową 
infrastruktury technicznej, tj. rurociągi przesyłowe i rozdzielcze: 
wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe na terenie 
województw lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskie-
go posługując się parkiem różnorodnych maszyn i urządzeń. Przy 
wyśrubowanych częstokroć terminach realizacji zadań oraz wy-
sokich wymaganiach dotyczących jakości wykonywanych robót 
bardzo istotną sprawą stała się niezawodność parku maszynowe-
go połączona z wysokim poziomem technicznym, szybkim cza-
sem reakcji oraz niezawodnością serwisu.

Właśnie te przesłanki legły u podstaw rozpoczęcia współpracy 
pomiędzy firmą SANITEX i BERGERAT MONNOyEUR co zaowo-
cowało tym, że wśród użytkowanych maszyn główną rolę odgry-
wają koparki Caterpillar. 
Obecnie firma dysponuje trzema koparkami kołowymi oraz ko-
parką gąsienicową serii „C”. Koparki te charakteryzują się bardzo 
dobrymi warunkami technicznymi, niskimi kosztami eksploatacji, 
a także komfortowymi warunkami pracy operatora. 

Koparki Caterpillar dały się poznać jako niezawodne, trwałe i osią-
gające wyjątkową wydajność maszyny Między innymi te walory 
koparek CAT pozwoliły firmie Sanitex zrealizować wiele ważnych 
projektów inwestycyjnych, do których należą przede wszystkim:
•	 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami m. Bogumiłów 

– Janików. Remont i przebudowa SUW Bogumiłów w zakresie: 
sieć wodociągowa wraz przyłączami do budynków o łącznej dł. 
9.362 m. 

•	 Zwodociągowanie Doliny Noteci etap I zadanie 2 w zakresie: 
sieć wodociągowa wraz z przyłączami do budynków o łącznej 
długości 14.835mb.

•	 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do bu-
dynków w miejscowości Kamionna – Dzięcielin i Międzychód 
o łącznej długości 17.608 m.

•	 Dostosowanie sieci wodociągowej Rzepina do standardów Unii 

Europejskiej w zakresie: Stacja Uzdatniania wody 17m3/h; sieć 
kan. sanitarnej dł. 408 m;sieć wodociągowa dł. 563 m .

•	 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jędrzy-
chowie, Kowalewo, Zamysłów, Gm. Szlichtyngowa o łącznej 
długości 19.838 m.

Partnerska współpraca dotyczy nie tylko dostaw sprzętu, ale 
również finansowania zakupu przez Caterpillar Financial Services 
Poland. Te wszystkie elementy pozwoliły na wykorzystanie pro-
gramu „360° Pełne Rozwiązania”, który pozwala na utrzymanie 
stałej, pełnej gotowości technicznej użytkowanych maszyn. W ra-
mach programu „IS”, realizowanego przy współpracy z Caterpillar 
Financial Services Poland, maszyny objęte zostały 36 miesięcz-
ną, pełną gwarancją producenta i rozliczeniem kosztów przeglą-
dów do 6.000 mtg w ramach umowy leasingowej. Tym sposo-
bem klient B-M ponosi stałe, comiesięczne koszty, wynikające 
z umowy leasingu, mając zapewniony pełen komfort serwisowy. 
To rozwiązanie pozwala na zachowanie wysokiej wartości ma-
szyn, co jest istotne przy ewentualnych transakcjach „trade-in” 
po kilku latach użytkowania maszyn, realizowanych przy współ-
pracy z Działem Maszyn Używanych B-M.
Właśnie taka współpraca pozwala na dalszy rozwój i realizację 
kolejnych robót realizowanych przy użyciu sprzętu Caterpillar:
•	 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Drawsku 

Pomorskim – zakres: 2170mb oraz przepompownia ścieków. 
Planowany termin zakończenia inwestycji 30.08.2009rok;

•	 modernizacja sieci wodociągowej w m. Pyrzyce – zakres sieć 
wodociągowa w zakresie średnic 110-315mm z rur PE o dłu-
gości 5200mb. Planowany termin zakończenia inwestycji 
30.06.2008rok;

•	 budowa sieci wodno kanalizacyjnej na trasie Stare Drawsko 
– Drahimek i Czaplinek – Łąka na długości około 9000mb wraz 
z niezbędnym uzbrojeniem. Termin zakończenia inwestycji pla-
nuje się na 31.08.2008r.

•	 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na trasie 
Kleszczyna – Skic gmina Złotów o łącznej długości 6130mb. 
Planowany termin zakończenia inwestycji 31.12.2007 rok.



Ważąca pomiędzy 19 a 20,5 tony koparka 319D może 
świetnie wykonywać rozmaite prace. Najwyższy poziom 
widoczności wokół maszyny, równoległe wycieraczki i 
zwiększona powierzchnia szyb, zapewnia bezpieczną i 
komfortową pracę. Joysticki i fotel operatora poruszają się 
razem na jednym zawieszeniu zapewniając tym samym 
dokładną kontrolę we wszystkich sytuacjach. Dodatkowo, 
unikalny wzmocniony inteligentny wysięgnik (Smart 
Boom) pozwala na obniżenie wagi podczas użycia młota 
eliminując uderzenia w powietrze. 
Wysięgnik ten może być dostępny w wersji 
dwuczęściowej, pozwala on operatorowi kopać 
dużo bliżej maszyny, zdecydowanie skracając ilość 
razy, kiedy musi przestawiać maszynę. Dodatkowo 
we wszystkich koparkach serii D, dzięki systemowi 
kontroli narzędzi (Tool Control System) zmiana 
osprzętu wykonywana jest bardzo szybko i łatwo.

„To perfekcyjne pasuje do dzisiejszych wymagań 
klienta dotyczących 20 tonowych koparek” mówi 
Vincent Lys, specjalista ds. produktu. „Ta maszyna 
może robić to wszystko, co robi jej większa 
siostra i nawet jeśli nie jest tak szybka w trakcie 
załadunku, oszczędność paliwa jest znacząca!”

Największa oszczędność paliwa w tej klasie
Jak powiedziane zostało już wcześniej, koparka 
319D może nie być tak mocna jak model 320D, 
lecz spala wiele mniej paliwa dzięki zastosowaniu 
w niej czterocylindrowego silnika ACERT zamiast 
sześcio-cylindrowego. Na przykład, przy załadunku 
ciężarówki łyżką o wielkości 1.3 m3 oraz przy załączeniu 
trybu ekonomicznego, maszyna może przenieść 
14 ton nieczystości na 1 litr paliwa, co czyni z niej 
najbardziej oszczędną maszyną w tej klasie. n

Tylko 1 litr 
paliwa potrzebny na 
przeniesienie 14 ton.

Na większości placów budowy średniej wielkości koparki znajdują 

zastosowanie do szerokiej gamy aplikacji jak: ładowanie, kopanie, 

podnoszenie, równanie i inne. Można na nich zamontować 

także osprzęt: łyżki uchylne lub np. młoty hydrauliczne. W wielu 

przypadkach wydajność tych 20 tonowych koparek nie jest w pełni 

wykorzystana, jednakże wykonują one różnego rodzaju zadania i 

zużywają niewielką ilość paliwa. Mając to wszystko na myśli Caterpillar 

udoskonalił koparkę 318C i powrócił z nowym modelem 319D.

B o duże nie  zawsze znacz y lepsze

N O WA ,  W YJ ĄT KO W O 
W S Z E C H S T R O N N A 

KO PA R K A  3 1 9 D
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Wtedy turecki rząd zdecydował 
przyspieszyć realizację ambitnego projektu 
„Rurociągu Melen”. Projekt miał na celu 
doprowadzić wodę pitną z rzeki Melen, 
która znajduje się w odległości 180 km 
w linii prostej od Istambułu. Projekt 
sam w sobie był już wyzwaniem, lecz 
budowa rurociągu w cieśninie Bosfor 
– odcinku wód morskich, które łączą 
Morze Śródziemne z Morzem Czarnym 
- musiała być wykonana na głębokości 
70 metrów i długości 2 kilometrów.

Prace rozpoczęły się już 6 lat temu, a 
pierwszy etap planowano zakończyć 
w 2008 roku, lecz z nadchodzącym 
kryzysem realizacja projektu musiała 
być wrzucona na najwyższy bieg i 
przyspieszona. Projekt ruszył z kopyta, 
kiedy dealer maszyn Caterpillar, Borusan 
Makina, wynajął 47 prawie nowych 
maszyn Caterpillar. Aby zapewnić ciągłość 
pracy maszyn przez cały czas, Barusan 

Makina wyposażył je w najwyższej jakości 
system monitorowania maszyny „Pruduct 
Link”. Jednocześnie dealer dostarczył 
całodobowy serwis techniczny oraz w 
pełni wyposażony samochód serwisowy.

Podsumowując, Borusan Makina 
wynajął firmie budowlanej Alarko, 
głównemu wykonawcy projektu 
Melen, dziesięć koparek 324D, dziesięć 
koparek 325D, dwanaście koparek 
330D, dziewięć ładowarek 966H, 
dwie równiarki 140H, dwie spycharki 
D7RII oraz dwa walce CS-533E.

Pierwszy etap zakończony po 5 
miesiącach
W ciągu 5 miesięcy od otrzymania 
nowych maszyn CAT pierwszy etap 
prac został zakończony: 180 kilometrów 
stalowego rurociągu, z czego 25 
kilometrów położonych w tunelach 
dostarcza dziś 268 milionów m3 czystej 

Is t a m b u ł  z a b e z p i e c z a 
d o s t aw y  wo d y
z  4 7  m a s z y n a m i  C AT

Ostatniego lata Istambuł był w punkcie kryzysowym: woda pitna w mieście 

prawie się skończyła. Po kilkuletniej suszy i ze zwiększającą się każdego roku o 

prawie pół miliona osób ilością mieszkańców miasta, zasoby wody w lokalnych 

rezerwach zmniejszyły się o 75%. Skoro istambulskie fabryki, biura, sklepy, 

szkoły, szpitale i … mieszkańcy kontynuowali, interwencja stała się konieczna.

wody rocznie. Ale prace posuwają 
się dalej, ponieważ ostatecznym 
celem projektu jest dostarczanie 1 
180 milionów m3 wody rocznie.

Dr Birhan Eleaci, dyrektor działu 
maszyn używanych i wynajmu w 
Borusan Makina, mówi: „Ten projekt jest 
kluczowy dla rozwoju infrastruktury w 
Istambule i jesteśmy dumni, że mogliśmy 
być częścią tego przedsięwzięcia. To 
podkreśla jak ważna jest współpraca 
pomiędzy klientem a dostawcą.” n

Wszystkie 47 maszyn przez były 
wyposażone w najwyższej jakości system 
monitorowania maszyny „Pruduct Link”.
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Michel Lo GuastoLU
DZ

IE

Michel Lo Guasto jest wywiadowcą. Do jego zadań należy 

wykrywanie oznak ewentualnych problemów w maszynach 

Caterpillar, które już pracują, a następnie ich rozwiązywanie 

– zanim staną się poważne dla klientów. Cat Magazine 

zdecydował zbadać to zagadnienie trochę głębiej.

Oficjalna nazwa stanowiska Michela 
to „Inżynier ds. Podnoszenia 
Jakości Produktu”. Na co dzień 
używa wyszukanych programów 
komputerowych oraz proroczych analiz.

Jakie metody Pan stosuje?
Codziennie kontaktuję się telefonicznie 
a naszymi dealerami. Rozmawiamy o 
maszynach ich klientów i naprawach, 
które w tych maszynach zostały 
wykonane. Dodatkowo dwa razy w roku 
organizujemy spotkania, wtedy bardzo 
dokładnie omawiamy ewentualne 
problemy w maszynie. Dodatkowo 
przeglądam wszystkie informacje o 
reklamacjach gwarancyjnych, wszystkie 
emaile i wyjeżdżam z dealerem na place 
budowy do klientów – teraz już masz 
wyobrażenie o wszystkich źródłach, 
z których zbieram informacje.

Czy jest Pan jedynym wywiadowcą w 
Caterpillar?
Nie. Jest nas 5 w Gosselies, w 
belgijskiej fabryce CAT. A jeszcze więcej 

wywiadowców pracuje w fabrykach 
CATa na całym świecie. Ja specjalizuję 
się w ładowarkach średniej wielkości.

Czy pracuje Pan sam?
Nie. W momencie, kiedy odkryję jakiś 
problem, zwołuję zespół ekspertów, 
żeby pomogli ten problem rozwiązać. W 
zależności od rodzaju problemu zespół 
może się składać z inżynierów mechaniki 
czy elektryki, kupujących, kierowników linii 
produkcyjnych i kierowników ds. części.

Jaki jest Pana najważniejszy cel?
Moim nadrzędnym celem jest niesienie 
p omocy użytkownikom maszyn CAT 
w zarabianiu pieniędzy. Mogą to zrobić 
najlepiej, jeśli ich maszyna Caterpillar 
pracuje z optymalną wydajnością – bez 
usterki. Dlatego, przed wprowadzeniem 
nowego modelu do sprzedaży Caterpillar 
testuje je przez tysiące godzin. Moja 
praca to podążanie za maszynami w 
miejscach ich pracy dla zapobiegnięcia 
potencjalnych problemów.

Wywiadowca Caterpillar Jakie podejmuje Pan działania?
To zależy … od rodzaju problemu, który 
należy rozwiązać. W celu znalezienie 
źródła problemu, zespół analizuje go 
stosując techniki 6Sigma. Następnie 
opracowujemy rozwiązanie – to może 
oznaczać zmiany na poziomie fabryki lub 
zmianę dostawcy. Lub pracę z dostawcami 
w celu ulepszenia dostarczanych części.

Równocześnie podejmujemy akcje 
na poziomie dealerów, aby mogli 
przedsięwziąć działania, które zapewnią 
klientom uniknięcie problemów w 
czasie pracy maszynami. To może np. 
polegać na zamontowaniu nowej części 
lub dopasowaniu podzespołów.

Kto inny widzi te informacje?
Mamy światową bazę danych wszystkich 
badań: od pojawienia się problemu, 
częstotliwości i pilności – wszystko jest 
zapisane. Dzielimy się tymi informacjami 
z działami odpowiedzialnymi za 
rozwój produktów, a wtedy oni mogą 
pracować nad jego wyeliminowaniem.

A jak Pan stał się wywiadowcą w 
Caterpillar?
Byłem inżynierem – projektantem, 
następnie zostałem analitykiem jakości. 
To nauczyło mnie jak analizować 
problemy, jak je wyszukiwać oraz jak 
poszukiwać rozwiązań. Wszystkiego 
nauczyłem się w codziennej pracy. n

„Musisz badać problemy z 
różnych punktów widzenia. I 

zaraz po tym jak go rozpoznasz, 
szybko podejmij działanie.”
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Dotychczas na polskim rynku marka Caterpillar niejako z automatu była kojarzona 
z dużymi maszynami budowlanymi wynajmowanymi na okres co najmniej jednego 
miesiąca. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, marka rozwija się 
nieustannie dopasowując do ich aktualnych potrzeb.

Chcesz wypożyczyć maszynę budowlaną lub drobny sprzęt budowlany?

PRZEDSTAWIAMY WYPOŻYCZALNIE 
CAT RENTAL STORE!

Rynek usług budowlanych w Polsce zmie-
nia się dynamicznie. Planowe zakrojone na 
szeroką skalę inwestycje publiczne, jak i 

zwiększony popyt na prywatne usługi budowlane, 
sprzyja rozwojowi rynku usług budowlanych. Roz-
wój ów napotyka jednak na pewne ograniczenia. 
Zakup specjalistycznych maszyn budowlanych 
to spory wydatek; z drugiej strony - amortyzacja 
sprzętu może trwać nawet kilka lat zwłaszcza, jeśli 
wystąpią okresy, kiedy maszyna nie pracuje i, co 
za tym idzie, nie zarabia. Również w przypadku, 
gdy firma potrzebuje kolejnej maszyny w celu ter-
minowego ukończenia robót lub przedsiębiorstwo 
dopiero wchodzi na rynek, zakup może okazać 
się czasochłonny i problematyczny. W tej sytuacji 
wynajem maszyn budowlanych może okazać się 
bardziej opłacalny. Szczególnie w przypadku, gdy 
maszyna będzie wykorzystywana „doraźnie” staw-
ki wypożyczalni mogą okazać się niższe niż koszt 
zakupu urządzenia na własność. Tym tropem idzie 
zdecydowana większość dużych doświadczonych 
przedsiębiorstw, które dywersyfikują swój park 
maszynowy; dzieląc je na część stałą stanowiącą 
własność firmy, w przypadku których jest pewność 

w y k o r z y -
stania ma-
szyn przez 
cały rok; 
oraz część 
z m i e n -
ną, którą 
s t a n o w i ą 
m a s z y n y  
i urzą-
d z e n i a 
wykorzy-
s t y w a n e 

sezonowo, wynajmowane 
jedynie pod konkretne pro-
jekty i budowy. 

Biorąc to wszystko pod 
uwagę Caterpillar przygo-
tował na polski rynek ofertę 

wypożyczalni sprzętu budowlanego CAT RENTAL 
STORE wprowadzanej w Polsce przez jedynego  
autoryzowanego dealera marki CATERPILLAR  
w Polsce – firmę: Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.

Marka CAT RENTAL STORE jest już znana na świe-
cie. W Belgii Bergerat Monnoyeur posiada 5 punk-
tów CAT RENTAL STORE a we Francji - aż 100. 
W ujęciu globalnym liczba wypożyczalni wynosi 
obecnie 1500 punktów a plany przewidują wzrost 
tej liczby do 2000 do roku 2010. 

Na 2008 rok planowane jest otwarcie pierwszych 
pięciu punktów CAT RENTAL STORE. Pierwsze 
wypożyczalnie pojawią się między innymi w War-
szawie i w Poznaniu; w kolejnych latach sieć ma 
objąć swym zasięgiem obszar całego kraju. 

Wypożyczalnie CAT RENTAL STORE stanowią 
na polskim rynku unikalne rozwiązanie  - to peł-
na oferta najmu - od wiertarki udarowej do ko-
parki gąsienicowej o wadze 30 ton – które bę-
dzie można wynająć na okres kilku dni czy nawet 
godzin. Maksymalnie uproszczone procedury 
i wysoki standard świadczonych usług to wyj-
ście naprzeciw oczekiwaniom klientów – nie bez 
kozery hasłem przewodnim marki jest wynajem  
bez przeszkód!



Oddziały
Białystok: Al. Jana Pawła II 52, 15-703 Białystok, tel.: (0-85) 652 01 92, fax: (0-85) 651 83 41,
Czeladź k. Katowic: ul. Wiosenna 2, 41-253 Czeladź-Piaski, tel.: (0-32) 363 27 60, tel. /fax: (0-32) 363 27 62,
Czosnów k. Warszawy: Izabelin Dziekanówek nr 6, 05-092 Łomianki k/Warszawy, tel.: (0-22) 201 36 00, fax: (0-22) 201 36 21,
Gdańsk: ul. Galaktyczna 34, 80-299 Gdańsk, tel.: (0-58) 769 36 66, fax: (0-58) 769 36 67,
Poznań: ul. Miętowa 20, 61-680 Poznań-Umultowo, tel.: (0-61) 827 61 61, fax: (0-61) 822 79 04,
Wrocław: ul. Wymysłowskiego 5, 55-070 Nowa Wieś Wrocławska, tel.: (0-71) 364 77 41, fax: (0-71) 364 77 51

Biura regionalne i przedstawicielstwa
Łódź: ul. Partyzancka 133/151, pok. 106, 95-200 Pabianice, tel. (0-42) 22 52 511, fax (0-42) 22 52 512,
Olsztyn: Wójtowo, ul. Modrzewiowa 6, 11-010 Barczewo, tel. kom.: 0 603 933 368
Rzeszów: ul. Mikołaja Reja 16, 35-959 Rzeszów, tel. /fax (0-17) 850 91 00,
Szczecin: ul. Uczniowska 5a, 70-893 Szczecin, tel. (0-91) 462 15 93, fax (0-91) 462 21 82,
Toruń: ul. Wapienna 6/8, 87-100 Toruń, tel/fax: (0-56) 622 23 76,
Lublin: tel. kom.: 0 603 880 931, 
Kielce: tel. kom.: 0 603 850 669,
Kraków: tel. kom.: 0 609 930 029

Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem maszyn budowlanych CATERPILLAR 
w Polsce. Sprzedaż maszyn Caterpillar prowadzona jest przez sieć oddziałów, biur regionalnych 
oraz przedstawicielstw rozlokowanych na terenie całego kraju.

Centrala:
Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 75, 
05-092 Łomianki k/Warszawy 
tel.: (0-22) 76 87 100, 
fax: (0-22) 76 87 112
e-mail: b-m@b-m.pl
www.b-m.pl

Jedyny oficjalny dealer maszyn budowlanych CATERPILLAR® w Polsce
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