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Każda maszyna CAT Używany z Certyfikatem sprzedawana jest z gwarancją 

Skąd bierze się nasze zaufanie do Cat Używany z Certyfikatem? Po pierwsze bazujemy 
na inspekcji składającej się ze 140 punktów, przeprowadzonej zgodnie z surowymi 
wymaganiami CAT. Po drugie jest to maszyna z niskim przebiegiem, oferowana 
po przeglądzie, przeprowadzonym przy użyciu oryginalnych części, filtrów i płynów CAT. 
Co najważniejsze Cat Używany z Certyfikatem sprawdził się już w pracy 
i jest dostępny od ręki. 

Szukaj symbolu Cat Używany z Certyfikatem, który jest gwarancją jakości 

oferowanej tylko w Bergerat Monnoyeur, u jedynego autoryzowanego dealera 

maszyn Caterpillar w Polsce. 

Maszyny z niskim przebiegiem 

i gwarancją 

www.catused.comwww.b-m.pl
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Drogi czytelniku
Naszym głównym celem jest zapewnianie klientom 

korzyści poprzez dostarczanie niezawodnych produktów 

Cat i świadczenie usług na najwyższym poziomie. 

Doskonałym tego przykładem jest nasze nowoczesne 

centrum dystrybucji części zamiennych w Grimbergen, w 

Belgii, które prezentujemy w bieżącym numerze magazynu.

Jak zwykle zapraszam również do lektury wielu innych interesujących 

artykułów. Korzystając z okazji, życzę wielu sukcesów w 2010 r. i do 

zobaczenia w kwietniu na naszym stoisku podczas wystawy Bauma w 

Monachium. 

Z wyrazami szacunku, 

NIKT NIE DZIAŁA SZYBCIEJ 
Bezkonkurencyjne centrum dystrybucji części 6

NOWY DYREKTOR GENERALNY BERGERAT
MONNOYEUR POLSKA
Począwszy od 1 stycznia 2010 r. kierownictwo firmy Bergerat 

Monnoyeur w Polsce przechodzi w ręce Jean-Marie Basseta. 9
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POWRÓT DO KÁRAHNJÚKAR
Druga wizyta na budowie największej elektrowni wodnej 14
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Delikatna operacja rozbiórki mostu 16

WSKAZÓWKI DLA OPERATORÓW
Wozidła sztywnoramowe: jak zwiększyć 

wydajność i oszczędzać paliwo 19

CATERPILLAR: NAJWSPANIALSZE POJAZDY NA DRODZE
Bergerat Monnoyeur oferuje na polskim rynku pełną 

gamę maszyn Caterpillar do robót drogowych 20

ANKIETA DLA CZYTELNIKÓW CAT MAGAZINE
Twoja opinia się liczy! 21

ANTWERPIA, BELGIA
Szybkość i precyzja opłacają się

GRIMBERGEN, BELGIA
Nikt nie działa szybciej

KÁRAHNJÚKAR, ISLANDIA
Powrót do Kárahnjúkar

To tylko przedsmak tego, o czym można przeczytać w bieżącym w

PUERTOLLANO, HISZPANIA
Przebudowa góry

Paolo Fellin, Wiceprezes Caterpillar
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CAT W SKRÓCIE 

PCZUCIE 
DUMY

Dla wielu z nas, którzy mamy szczęście pracować w 

naszej branży, poczucie dumy wynikające z użytkowania 

maszyn Cat jest czymś zupełnie oczywistym. Maszyny 

te są kojarzone z wytrzymałością, niezawodnością 

i profesjonalizmem – cechami, z którymi chcą być 

kojarzeni również przedstawiciele innych profesji. Dlatego 

właśnie za pośrednictwem wybranych sklepów na całym 

świecie Caterpillar oferuje markową odzież i akcesoria Cat. 

Ostatnio otwarto taki sklep w Dubaju. W dniu otwarcia w 

sklepie zjawił się tłum ludzi, po raz kolejny udowadniając, 

że każdy chce doświadczyć poczucia dumy Caterpillar.

Właścicielem pokazanego na fotografii ciągnika 

Cat D7 jest entuzjasta Cat, Hiszpan Martin Garrido 

Crespo. Maszyna pozostaje w rodzinie Martina od 

1941 r., gdy jako fabrycznie nowa została kupiona 

przez jego dziadka. Trudno się dziwić, że wybrano 

maszynę Cat, ponieważ w tamtych czasach 

hiszpańskie ministerstwo rolnictwa nalegało, by wszystkie tego typu 

maszyny pochodziły od Caterpillar. Dzisiaj, blisko 70 lat później, maszyna 

nadal ciężko pracuje w 600-hektarowym rodzinnym gospodarstwie: 

temu także trudno się dziwić – zwłaszcza entuzjastom Cat.

MOŻESZ WYGRAĆ MODEL!
Pomóż nam dostosować Cat Magazine do Twoich indywidualnych zainteresowań,

wyrażając swoją opinię. Twoja opinia pozwoli nam ulepszać nasz magazyn i kształtować

kierunek jego rozwoju. Na str. 21 znajdziesz ankietę, której wypełnienie potrwa tylko

kilka minut. Aby zaoszczędzić swój cenny czas, możesz również wejść na stronę  

>> www.catmagazinesurvey.com i przekazać nam swoją opinię online.

Pierwsi respondenci mają szansę wygrać model spycharki Caterpillar D7E. A więc 

nie zwlekaj i jak najszybciej wypełnij ankietę, nie później niż do 19 marca 2010 r.

ON LOCATION: GRIMBERGEN 
PARTS DISTRIBUTION CENTRE

NO-ONE 
MOVES FASTER 
HIGH SPEED 
PRECISION PAYS

MOUNTAIN MAKEOVER

ISSUE 1     2010     €3     WWW.CAT.COM

CAT MAGAZINE

PRZEKAŻ NAM

SWOJĄ OPINIĘ

GALERIA KLIENTÓW

Uwaga: Model może różnić się od przedstawionego na fotografii
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CAT I ZNIKAJĄCY 
SAMOLOT

Działo się to podczas słynnych międzynarodowych 

pokazów lotniczych w Moskwie, otwartych przez 

prezydenta Putina. Eksponowano najnowsze produkty 

lotnicze z 34 krajów. W pokazach uczestniczyła 

również firma AviaVtorResurs, klient Caterpillar 

specjalizujący się w recyklingu aluminium. Jej 

celem było zademonstrowanie przedstawicielom 

branży lotniczej szybkości i łatwości, z jaką jest w 

stanie rozmontować, pociąć i wywieźć części starego 

samolotu, używając kołowej maszyny przeładunkowej 

Cat M318D, wyposażonej w nożyce hydrauliczne 

zamocowane do wysięgnika. Na oczach widzów 

stary bombowiec Tupolev został rozmontowany i 

wywieziony w częściach – po prostu zniknął. Stało 

się to nie pod wpływem magicznej różdżki, lecz 

dzięki maszynie i narzędziu roboczemu Cat.

CAT RENTAL STORE
W BURKINA FASO

Nawet w normalnych warunkach awaria maszyny 

jest denerwująca. W mroźnej Antarktyce 

może decydować o życiu lub śmierci. Właśnie 

dlatego południowoafrykańska antarktyczna 

stacja naukowa, przez wiele miesięcy w 

roku pozostająca odcięta od świata, wybrała 

maszyny Cat. W temperaturach spadających do 

-40ºC cztery specjalnie wyposażone maszyny 

Cat są wykorzystywane do odśnieżania oraz 

transportu ludzi i wyposażenia. Niezawodność 

maszyn Cat powoduje, że wszyscy zachowują 

spokój, nie przejmując się ryzykiem awarii. 

Po roku przygotowań i szkolenia załogi, w Burkina Faso rozpoczął 

działalność pierwszy w Afryce Zachodniej oficjalny Cat Rental 

Store. Otwarty w maju ubiegłego roku punkt, zlokalizowany w 

stolicy Burkina Faso Wagadungu, to najnowszy etap w 11-letniej 

historii wynajmu maszyn Cat w tym państwie, oferowanego 

przez firmę Burkina Equipements, dealera Cat. Nowy punkt 

wynajmu wypożycza lokalnym firmom, a także kopalniom 

oddalonym o 450 km ładowarki kołowe, koparki, spycharki 

gąsienicowe, równiarki samobieżne, walce i inny sprzęt.

ODWIEDŹ 
CAT MAGAZINE ONLINE
Po raz pierwszy w możesz przeczytać Cat Magazine w wersji online, dostępnej pod 

adresem  >> www.cat.com/CatMagazine. Internetowe wydanie magazynu zawiera 

pełną treść Cat Magazine oraz towarzyszące poszczególnym artykułom łącza, pod którymi 

Ty i Twoi koledzy znajdziecie filmy oraz dodatkowe materiały i informacje Cat.

Odwiedź Cat Magazine online i jeszcze lepiej poznaj świat Caterpillar. Miłej zabawy.

ZACHOWAĆ SPOKÓJ 
NA LODZIE 
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Wchodząc do biur centrum dystrybucji części 

Caterpillar w Grimbergen, w Belgii, natychmiast 

można zauważyć stoicki spokój, z jakim pracownicy 

– około 80, spośród załogi liczącej łącznie ponad 

500 osób – wykonują swoje zadania. Jak by nic się 

nie działo. – Ale to tylko pozory – twierdzi Sharon 

Craig, menedżer działu realizacji zamówień. – Celem 

każdej z obecnych tu osób jest szybkie reagowanie. 

Nasi klienci często muszą ponosić wysokie koszty 

lub płacić kary, jeżeli ich maszyna nie pracuje. Gdy 

potrzebują jakiejś części, potrzebują jej natychmiast 

i my natychmiast ją wysyłamy. Po to tutaj jesteśmy.

SZYBKA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Od otwarcia w 1965 r. nieustannie doskonalono metody 

pracy centrum Grimbergen, wdrażając najnowsze 

technologie informatyczne i telekomunikacyjne. Mimo że 

każde pilne zamówienie jest inne, ogólny sposób działania 

wygląda następująco: jeżeli dealer nie ma w swoim 

magazynie części potrzebnej klientowi, po prostu wpisuje 

numer katalogowy tej części do systemu informatycznego 

Caterpillar. Tak złożone zamówienie trafia drogą 

satelitarną do Grimbergen, gdzie w ciągu kilku sekund 

jest przetwarzane i przekazywane jednemu z 80 

pracowników do realizacji. W tym momencie rozpoczyna 

się wyścig z czasem. – Korzystamy z różnorodnych 

urządzeń magazynowych w celu skompletowania, 

zapakowania i wyekspediowania części do klienta – mówi 

Sharon. – Nie ma znaczenia, o jakiej porze doby lub roku 

trafia do nas pilne zamówienie – wszystkimi zajmujemy 

się natychmiast. W rezultacie zamówienia pilne są 

kompletowane i pakowane w czasie krótszym niż trzy 

godziny, a następnie wysyłane jeszcze tego samego dnia.

– Magazyny dealerów zaspokajają od 80 do 90% potrzeb 

klientów w zakresie części zamiennych – mówi Walter 

Doms, kierownik realizacji zamówień. – Ponad 90% 

spośród dodatkowych 10-20% zamówień obsługiwanych 

przez Grimbergen realizujemy od ręki. W praktyce 

oznacza to, że 98 do 99% wszystkich zamawianych 

części dociera do klientów w ciągu 24 godzin.

NIKT NIE DZIAŁA 
SZYBCIEJ, GDY 

NADCHODZI WEZWANIE

Sharon Craig, menedżer działu realizacji zamówień 

i Walter Doms, kierownik realizacji zamówień.
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kosztem – mówi Sharon – lecz pomoc techniczna jest 

dla nas najważniejsza i jest przedmiotem naszego 

pełnego zaangażowania. Maszyny i części Cat mogą 

nie być najtańszymi produktami na rynku. Zapewniają 

jednak klientom bardzo dużą wydajność, umożliwiając 

im szybszą realizację projektów i osiąganie większej 

rentowności. Decydujące znaczenie w tym kontekście 

ma możliwość szybkiej wymiany części. Stanowimy 

element polityki pełnego zaangażowania Caterpillar 

w obsługę klienta. Dlatego nie zgadzamy się na żadne 

kompromisy pod względem wielkości zapasów.

A jak wygląda postępowanie w naprawdę trudnych 

przypadkach, dotyczących wyjątkowo mało 

popularnych części? – Jeżeli „rzadka” część znajduje 

się gdziekolwiek na świecie – wyjaśnia Sharon – 

zlokalizujemy ją i wyślemy tam, gdzie jest potrzebna. 

Jeżeli zaś nie możemy jej zlokalizować, pozostaje 

nam tylko „zabrać” daną część z bezpośrednio z linii 

produkcyjnej. W krytycznych sytuacjach dostawa 

części zamiennych jest ważniejsza od zaopatrzenia 

produkcji. To dowód na to, jak poważnie podchodzimy 

do pomocy technicznej w Caterpillar – dodaje Sharon. 

– Dlatego właśnie klienci kupują produkty Cat.

OPINIA DEALERA  NAGUIB BESTAVROS

Egipska Mantrac Group sprzedaje i serwisuje 

maszyny budowlane, zespoły prądotwórcze i sprzęt 

przeładunkowy Caterpillar na terenie dziewięciu 

krajów. Naguib Bestavros, menedżer ds. części i 

serwisu, ma konkretne oczekiwania od Grimbergen.

Ciąg dalszy

GLOBALNY ŁAŃCUCH DOSTAW

Jednak nie wszystko w Grimbergen jest równie 

proste. Na przykład, co się dzieje, gdy zamawianej 

części nie ma w tutejszym magazynie?

Grimbergen jest tylko jednym z ogniw globalnego 

łańcucha dostaw Caterpillar, w ramach struktury 

Caterpillar Logistics Services, obejmującego centra 

dystrybucyjne i fabryki Cat oraz dostawców na całym 

świecie. Zależnie od potrzeb, by dostarczyć klientowi 

właściwą część we właściwym czasie, mogą być 

wykorzystywane poszczególne ogniwa tego łańcucha.

– Na przykład, większość otrzymywanych przez nas 

zamówień, których nie możemy obsłużyć we własnym 

zakresie jest przekazywanych do największego centrum 

dystrybucyjnego Cat w Morton w stanie Illinois, w USA. 

Pilne zamówienie złożone przez nas przed godziną 13 jest 

wysyłane tego samego dnia z lotniska Chicago Airport 

do brukselskiego Zaventem Airport. Tak więc przypadki, 

w których część dociera do klienta w czasie dłuższym niż 

48 godzin są naprawdę wyjątkowe – wyjaśnia Walter. 

W tych rzadkich sytuacjach, kiedy Grimbergen 

nie jest w stanie zagwarantować dostawy w tym 

czasie, dealerzy i klienci są na bieżąco informowani 

o postępach w realizacji ich zamówień, co 

pozwala na właściwe planowanie działań.

PEŁNE ZAANGAŻOWANIE

Asortyment części znajdujących w Grimbergen 

liczy aż 348 000 numerów katalogowych, z których 

każda jest dostępna w liczbie zaspokajającej 

normalne zapotrzebowanie. Całkowita liczba 

części w magazynie jest więc ogromna.

– Poziom dostępności części uznawany przez innych za 

wystarczający bylibyśmy w stanie zapewnić mniejszym 

„Gdy klienci potrzebują jakiejś części, 
potrzebują jej natychmiast i my 
natychmiast ją wysyłamy. Po to tutaj 
jesteśmy” 

7
Dowiedz się więcej

www.cat.com/parts
>>



Caterpillar dysponuje ogólnoświatową siecią centrów dystrybucji części, których lokalizacje 

przedstawia ilustracja. W wyjątkowych przypadkach, gdy Grimbergen nie posiada zamówionej 

części, dana część jest wysyłana z jednego z pozostałych miejsc – nadal w ciągu 24 godzin. 

GRIMBERGEN

GRIMBERGEN, NAJWAŻNIEJSZE 

DANE

Liczba pracowników:

500

Całkowita powierzchnia 

magazynowa:

138 800 m2

Liczba dostępnych pozycji:

348 000

Ilość realizowanych 

zamówień pilnych:

Do 10 000 numerów 

katalogowych dziennie

Czas realizacji (zamówienia 

pilne):

2 godziny 45 minut

Ilość realizowanych 

zamówień „zwykłych”: 

Do 17 000 numerów 

katalogowych dziennie

Dzienna ilość wysyłanych 

towarów:

Do 600 ton

Obsługiwany obszar:

Europa, Afryka, Bliski Wschód, 

kraje WNP

Liczba obsługiwanych 

dealerów:

73 w 106 krajach

– Działamy w warunkach dużego i umiarkowanego 

ryzyka – mówi Naguib – naszymi klientami są duże 

międzynarodowe firmy, np. z sektora wydobywczego, 

wymagające szybkiej i sprawnej obsługi. Decydującym 

czynnikiem jest dostępność, którą gwarantuje właśnie 

Grimbergen. Centrum dystrybucji zapewnia nam 

natychmiastową dostępność 90 procent części i przejmuje 

odpowiedzialność za dostarczenie pozostałych 10 procent 

z dowolnego miejsca na świecie. Grimbergen stanowi 

zasadniczy, integralny element naszego łańcucha dostaw.

Naguib podaje przykład z ostatniego okresu: – 

Potrzebowaliśmy 15 silników dla firmy górniczej z 

Ghany, w związku z planowanym programem napraw 

głównych 100 wziodeł technologicznych Cat 785C. 

Realizacja tego planu miała ścisły związek z terminem 

dostawy silników. W Grimbergen były dostępne tylko 

cztery jednostki napędowe. pozostałe należało dosłać 

w bardzo krótkim czasie drogą lotniczą. I udało się!.

 – Wszystkie dostawy docierają do nas na czas, a 

jeżeli nie są w stanie wysłać części natychmiast, 

jesteśmy na bieżąco informowanie o tym, co się 

dzieje, kiedy możemy spodziewać się dostawy 

i kto zajmuje się naszym zamówieniem.

– To wspaniale – dodaje Naguib – że od tylu lat 

Grimbergen spełnia wymagania Mantrac. Ciągle 

zapewnia ten sam lub coraz wyższy poziom 

obsługi, mimo że w ciągu ostatnich 16 lat obroty 

naszej firmy wzrosły ze 100 milionów dolarów 

do 3 miliardów dolarów rocznie. Systemy, liczba 

pracowników i usługi dostępne w Grimbergen 

rozwijały się wraz ze wzrostem naszych potrzeb.
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43-letni nowy Dyrektor wyjątkowo dobrze 

zna środowisko pracy Caterpillar, w którym 

spędził 16 lat. 

W 1993 r. objął stanowisko Territory 

Managera w Cat Financial – finansowym 

ramieniu firmy Caterpillar. Bardzo 

szybko otrzymał stanowisko dyrektora 

handlowego na terytorium Francji i Belgii. 

Kiedy w roku 1997 Bergerat Monnoyeur 

stał się wyłącznym dystrybutorem maszyn 

Caterpillar w Polsce, Jean-Marie Basset 

przejął ówczesne obowiązki zarządzania 

gałęzią Cat Financial. 

Bliska relacja między Bergerat Monnoyeur 

i Cat Financial dała początek wzajemnemu 

uznaniu. Propozycja objęcia stanowiska 

Dyrektora ds. wynajmu złożona przez 

Bergerat Monnoyeur spotkała się z 

akceptacją Jean-Marie Basseta, który 

dostrzegł w niej możliwości nawiązania 

bardziej bezpośrednich i bogatszych relacji 

z klientami. Dwa lata później zakres jego 

obowiązków zwiększył się o zarządzanie 

gałęzią maszyn używanych. W 2006 r. 

Jean-Marie Basset został powołany na 

stanowisko Dyrektora ds. całości działań 

wynikających z opieki posprzedażowej w 

Bergerat Monnoyeur. 

W 2009 r., kiedy po 10 latach Gilles Flohic 

zdecydował się opuścić polski oddział 

Bergerat Monnoyeur, Zarząd Grupy 

Monnoyeur uznał kandydaturę Jean-

Marie Basseta za idealną do przejęcia 

kierownictwa firmy w Polsce. Pan Basset 

i jego małżonka wraz z trójką dzieci 

przyjęli tę propozycję z entuzjazmem.

Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. zatrudnia obecnie 

388 osób* i osiąga przychody rzędu 143 milionów 

Euro*. Poprzez sieć 16 punktów sprzedażowych 

firma jest obecna na terytorium całego kraju. 

*31/12/2008
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Jean-Marie BASSET

NOWY DYREKTOR GENERALNY 
BERGERAT MONNOYEUR POLSKA
POCZĄWSZY OD 1 STYCZNIA 2010 R. KIEROWNICTWO FIRMY BERGERAT MONNOYEUR W POLSCE PRZECHODZI W RĘCE JEANMARIE BASSETA.
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Ma 100 metrów wysokości i masę ponad sześciu 

milionów ton. Składa się z popiołu i odpadów 

pochodzących z pobliskiej elektrowni. Jej wnętrze 

nadal płonie. – Piękna to ona nie jest – mówi 

architekt miasta Ines Llerena Gil. – Ale stała się 

częścią naszego miasteczka i raczej ją lubimy.

„Terri”, jak bywa pieszczotliwie nazywana, to 

ogromna hałda żużla, gromadzona w ciągu ponad 

100 lat eksploatacji odkrywkowej kopalni węgla 

i elektrowni. Znajduje się na obrzeżach miasta 

Puertollano, w środkowej Hiszpanii. A ponieważ 

nieopodal przebiega główna krajowa kolejowa trasa 

szybkiego ruchu, codziennie ogląda ją ponad 50 000 

osób. Jest wyjątkowo charakterystycznym obiektem, 

kojarzonym przez wszystkich z Puertollano.

Ciąg dalszy

PRZEBUDOWA 
GÓRY
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Gdy więc to małe miasto otrzymało od władz centralnych 

dotację na usunięcie czegoś, co większość ludzi nazwałby 

brzydactwem, gorąco dyskutowano na tym, co miasto 

powinno zrobić. – Jest elementem naszej tożsamości 

i każdy ją zna – mówi Ines. – Nie ma co ukrywać, że 

jesteśmy miastem przemysłowym. Nie wstydzimy się tego.

Wtedy rada miejska wpadła na pomysł, żeby 

nie zrównywać góry z ziemią, lecz przekształcić 

ją w piękny górski park. Postanowiono „ściąć” 

wierzchołek, nawieźć ziemi, zasiać trawę, zasadzić 

drzewa i zbudować drogę wzdłuż zbocza. Chodziło 

o ty, by odwiedzający to miejsce mogli podziwiać 

zapierające dech w piersiach widoki zatrzymując się 

na jednym z kilku specjalnie przygotowanych tarasów 

lub urządzać pikniki na trawie. – Byłby to dobry 

sposób na zachowanie naszej górniczej tożsamości, 

gdyby nie ten wszechobecny kurz – mówi Ines.

MASZYNY CAT WYMIENONE W OFERCIE PRZETARGOWEJ

– Po otrzymaniu zaproszenia do uczestnictwa w 

przetargu na realizację tych robót – mówi Tomás Omar, 

menedżer projektu – oceniliśmy, że żeby ukształtować 

płaskowyż, trzeba będzie wywieźć około pół miliona 

ton materiału. W naszej ofercie wspomnieliśmy, że 

będziemy korzystać z maszyn Cat – a każdy wie, że 

Caterpillar to solidna, dobra firma. Tak więc wzmianka 

o użytkowaniu maszyn Cat mogła tylko pomóc nam 

w zdobyciu tego dwuipółrocznego kontraktu.

Terri (gra słów pochodząca od hiszpańskiego słowa 

‘piasek’) znajduje się obecnie na półmetku niezwykłego 

procesu przebudowy. Doprowadzono już przewody 

elektroenergetyczna i rury wodociągowe pod 

planowane oświetlenie i budki gastronomiczne, jednak 

ze względu na wciąż tlące się wnętrze Terri instalacje te 

wymagały zastosowania specjalnych, żaroodpornych 

kanałów. – Wkrótce zaczniemy nawozić ziemię i sadzić 

drzewa – mówi Tomás. – Co ważne, zasadzimy lokalne 

gatunki drzew i innych roślin, ponieważ cały projekt 

ma na celu podkreślenie tożsamości Puertollano.

Do usunięcia olbrzymiej ilości materiału i ukształtowania 

terenu hiszpański wykonawca robót, imes API, 

wykorzystuje koparkę gąsienicową Cat 330C, spycharkę 

gąsienicową D6, koparkę kołową M322D i równiarkę 

samobieżną 140. – Lubimy maszyny Cat – mówi Alfredo 

Gonzalez, operator równiarki. – Od ośmiu lat pracuję na 

równiarce i uwielbiam tę robotę, gdy jest to maszyna Cat. 

Są bardzo wygodne i zapewniają doskonałą widoczność.

ZRÓWNOAŻONY ROZWÓJ W PRAKTYCE

Realizowany w środkowej 

Hiszpanii projekt „Terri” jest 

doskonałym przykładem 

implementacji koncepcji 

zrównoważonego rozwoju. 

Celem projektu jest rekultywacja 

nie nadającego się wcześniej do 

użytku terenu i przekształcenie 

go w ceniony i bezpieczny 

dla ludzi i środowiska obszar 

rekreacyjny. – Po prostu robimy 

porządek, z myślą o przyszłych 

pokoleniach – mówi Ines Llerena 

Gil, architekt miasta Puertollano.

Praca trwa przez cały rok, 

nawet w niesprzyjających 

warunkach atmosferycznych.

1 2



PYŁ  WRÓG NUMER JEDEN

– To oczywiste, że nie da się przenieść pół miliona ton 

popiołu bez wzbijania w powietrze tumanów pyłu – mówi 

Tomás. – Żeby zapobiec unoszeniu pyłu nad Puertollano, 

pracujemy tylko wtedy, gdy wiatr wieje w przeciwnym 

kierunku. Początkowo zastanawialiśmy się, czy nie 

zastosować specjalnych filtrów i odpylaczy powietrza 

w maszynach Cat, lecz ostatecznie stwierdziliśmy, 

że standardowe maszyny są wystarczająco solidne i 

odporne. Do tej pory wszystko idzie zgodnie z planem.

Za utrzymanie sprawności technicznej maszyn 

odpowiada lokalny dealer Caterpillar, Barloworld 

Finanzauto. W ramach kontraktu serwisowego 

firma ta wykonuje przeglądy okresowe oraz 

Oil Sampling), ułatwiające prawidłową obsługę 

zapobiegawczą. Próbki oleju są pobierane z każdej 

maszyny Cat i wysyłane do laboratoriów Cat co 25 

dni. – Zazwyczaj wyniki analizy wskazują, że wszystko 

jest w porządku – mówi Tomás. – Jednak od czasu do 

czasu stwierdzane jest zanieczyszczenie oleju, co nie 

jest niczym zaskakującym w warunkach tak dużego 

zapylenia. Na szczęście są to rzadkie przypadki, a 

z wyprzedzeniem zidentyfikować problem, zanim 

dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń podzespołów.

Roboty ukończono pod koniec 2009 r. – Ale tak 

naprawdę projekt jeszcze nie jest zakończony – 

mówi Raphael Sanchez, urbanista Puertollano. 

– Potrzeba czasu, by parkowa roślinność rozwinęła 

się, ku uciesze nas i wielu przyszłych pokoleń.
„Strome zbocza i trudne warunki nie 
stanowią problemu dla Cat D6”

1 3
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Kontrolowanie zanieczyszczeń
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„Wszyscy mamy jednakowe zdanie na 
temat jakości i wydajności maszyn 
Caterpillar. Dlatego właśnie je kupujemy.”

Zbudowana na zlecenie islandzkiej firmy energetycznej 

Landsvirkjun elektrownia wodna Kárahnjúkar to jak dotąd 

największy tego typu obiekt w tym kraju. Wykonawstwo 

powierzono dwóm firmom: Impregilo z Włoch i 

Sudurverk z Islandii. Każda z nich korzystała z maszyn Cat 

dostarczonych i obsługiwanych przez Hekla, islandzkiego 

dealera Caterpillar. Roboty rozpoczęto w roku 2003. 

Pod koniec 2007 r. sześć turbin zasilanych ze zbiornika 

Hálslón, utworzonego w wyniku spiętrzenia wody 

zaporą, osiągnęło maksymalną zdolność produkcyjną.

REZULTATY LEPSZE OD OCZEKIWAŃ

– Wyzwania techniczne były ogromne – mówi Thorsteinn 

Hilmarsson, dyrektor ds. public relations w Landsvirkjun 

– a harmonogram wyjątkowo napięty. Pracowaliśmy na 

wysokości ponad 600 m n.p.m. w arktycznym klimacie. 

Było to ciężkie doświadczenie dla pracowników, którzy 

przyjechali to z ponad 40 krajów. Ogólnie projekt 

był sukcesem. Zarówno poszczególne obiekty, jak i 

kompleks energetyczny jako całość przewyższyły nasze 

oczekiwania pod względem technicznym. Na przykład, 

tempo przesączania się wody przez i pod wielką zaporą 

Kárahnjúkar wynosi mniej niż 200 litrów na sekundę, 

podczas gdy projekt zakładał wartość 25-krotnie większą.

Hilmarsson dodaje, że udało się także sprostać 

wyzwaniu utrzymania integralności środowiska 

naturalnego. Renifery, łososie i ptaki przystosowały 

się zmian. Wzrosła populacja reniferów w rejonie 

zapory, gęsi wykorzystują główny zbiornik jako 

schronienie, a próba wprowadzenia łososi do rzeki 

poniżej głównej zapory zakończyła się powodzeniem.

POMOC W POTRZEBIE

Wysokość i surowy klimat stanowiły również próbę dla 

maszyn Cat wykorzystywanych w projekcie. Mówi o tym 

Snorri Arnasson z Hekla: – Oprócz surowych warunków 

atmosferycznych, innym dużym wyzwaniem dla nas 

była ogromna skala tego projektu. W celu zapewnienia 

skutecznej obsługi technicznej maszyn, utworzyliśmy 

na miejscu budowy doskonale zaopatrzony magazyn 

części. Pracowało tam sześciu ludzi zajmujących się 

obsługą techniczną maszyn, chociaż w niektórych 

przypadkach demontowaliśmy większe podzespoły 

– silniki, skrzynie biegów itp. – i wysyłaliśmy je na 

naszej głównej stacji obsługi w Rejkiawiku.

WYDAJNOŚĆ, KTÓRA SIĘ OPŁACA

Dla islandzkiego wykonawcy Sudurverk Kárahnjúkar 

był największym z dotychczas realizowanych projektów. 

Firma ta brała udział zarówno w budowie dwóch 

zapór siodłowych, będących integralnymi elementami 

zbiornika retencyjnego Hálslón, jak i wykonawstwie 

robót ziemnych pod planowaną hutę aluminium w 

Reydarfjordor, na północno-wschodnim wybrzeżu 

W 2005 r. Cat Magazine relacjonował pracę dwóch firm wykorzystujących 

65 maszyn Cat do budowy trzech zapór, w tym najwyższej w Europie 

zapory narzutowej, we wschodniej Islandii. Zapory mają kluczowe 

znaczenie dla projektu budowy elektrowni o mocy 690 MW, dostarczającej 

energię do nowej huty aluminium. Co zmieniło się o czasu naszej 

ostatniej wizyty i czy projekt zrealizowano zgodnie z planem?

POWRÓT DO >

KÁRAHNJÚKAR

NAJWAZNIEJSZE LICZBY

Powierzchnia zbiornika 

retencyjnego Hálslón:

57 km2

Pojemność retencyjna:

2100 milionów m3

Długość tuneli:

Około 72 km

Maks. przepływ wody:

144 m3/s

Wydajność elektrowni:

Około 4600 GWh/rok

Wysokość zapory Kárahnjúkar

193 m

Ilość materiału narzutowego

8,5 miliona m3
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710 000 m3 skał i zbudowania 25-kilometrowej drogo,

 co z kolei wymaga przemieszczenia blisko 550 000 m3.

Projekt ten ma być ukończony w lipcu 2010 r.

Ostatnie słowo należy do Thorsteinna Hilmarssona 

z Landsvirkjun: – Mimo że cały projekt został 

ukończony z około sześciomiesięcznym opóźnieniem 

– spowodowanym gównie trudnościami w robotach 

tunelowych – zdołamy dostarczyć prąd elektryczny 

do huty aluminium Alcoa w uzgodnionym terminie. 

Co więcej, będziemy mogli wytwarzać o siedem 

procent energii więcej niż pierwotnie zakładano. 

Pod względem ekonomicznym projekt okazał się 

sukcesem zarówno dla naszej firmy, jak i Islandii, a 

szczególnie mieszkańców wschodniej części kraju.

Islandii. Łącznie należące do Sudurverk maszyny 

Cat przepracowały ponad 270 000 motogodzin 

bez wystąpienia żadnych istotnych problemów.

– Wszyscy mamy jednakowe zdanie na temat jakości 

i wydajności maszyn Caterpillar – mówi manager 

Gudmundur Olafsson, kierownik budowy w Sudurverk. 

– Dlatego właśnie je kupujemy. Nie każda maszyna 

działa bezawaryjnie, lecz wyjątkowo znakomicie 

spisywały się wozidła technologiczne Cat 773E. te 

zakupione w Hekla maszyny nie wymagały żadnych 

modyfikacji – dodaje Gudmundur. – Ich specyfikacje 

opracowaliśmy wspólnie z dealerem Cat, korzystając 

również z pomocy specjalistów Caterpillar. Jakby nie 

było, w 2004 r. technologia GPS, z której chcieliśmy 

korzystać, nie była jeszcze tak popularna, jak obecnie.

Maszyny i sprzęt Sudurverk nie sprawiły żadnych 

nieprzewidzianych problemów, lecz wystąpiły 

inne komplikacje, które mogły spowodować 

opóźnienie. – Odkryliśmy liczne pęknięcia w 

podłożu skalnym pod podstawą zapory – przyznaje 

Gudmundur. – Spowodowało to konieczność 

restrukturyzacji robót, ale mimo to zdołaliśmy 

ukończyć projekt w planowanym terminie.

Obecnie, po zakończeniu prac przy Kárahnjúkar,

Sudurverk bierze udział w budowie nowego portu

Landeyjahofn, na południowym wybrzeżu, realizując 

zadanie wymagające przemieszczenia około 

PRODUKTY CATERPILLAR 

WYKORZYSTANE W PROJEKCIE

31 wozideł sztywnoramowych

6 wozideł przegubowych

21 spycharek gąsienicowych

11 koparek gąsienicowych

2 koparki kołowe

2 koparki przedsiębierne

13 ładowarek kołowych

5 koparko-ładowarek

6 równiarek samobieżnych

4 ładowarki teleskopowe

1 ładowarka o sterowaniu 

burtowym

1 walec

Silniki Cat w 8 wiertnicach 

Tamrock, 3 przewoźnych 

kruszarkach, 2 wiertnicach Atlas 

Copco i 1 sprężarce Ingersoll 

Rand.

<

Ukończona w 2009 r. zapora Kárahnjúkar jest największą 

z trzech zapór zbudowanych w ramach tego projektu. 
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Ile czasu potrzeba, by rozmontować most? Jednej z 

wiodących belgijskich firm budowlano-montażowych, 

Aertssen NV z Antwerpii, wystarczy zaledwie dwa dni.

W sierpniu 2008 r., w czasie nieco ponad 15 godzin w 

ciągu dwóch kolejnych niedziel, firma ta zdemontowała 

most Noorderlaan – jeden z dwóch starych mostów 

nad przecinającym Belgię Kanałem Alberta, 

położony u ujścia kanału z antwerpskiego portu.

Demontaż mostu, z pomocą koparki gąsienicowej 

Cat 325DL i ładowarki kołowej 950G, to tylko jeden 

z elementów dużego, długofalowego projektu 

realizowanego przez lokalne władze Flandrii w Belgii. 

Po zakończeniu całego przedsięwzięcia powstanie 

wydajna, w pełni zintegrowana infrastruktura transportu 

drogowego Antwerpii. Jedna z części planu przewiduje 

zastąpienie dwóch sąsiadujących ze sobą mostów nad 

Kanałem Alberta pojedynczym mostem drogowym 

o większej nośności, przeznaczonym wyłącznie 

dla transportu publicznego. Pierwszy ze starych 

mostów zburzono w 2008 r., zaś w lipcu ubiegłego 

roku oddano do użytku nowy most, zlokalizowany w 

bezpośrednim sąsiedztwie drugiej ze starych przepraw. 

SZYBKOŚĆ 
I PRECYZJA 
OPŁACAJĄ SIĘ
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FAKTY KANAŁ ALBERTA

Kanał Alberta łączy belgijskie 

miasta Antwerpię i Liège. Ma 

około 130 km długości. W chwili 

ukończenie budowy, w 1939 

r., kanał miał szerokość 24 m 

i był dostępny dla jednostek 

pływających o wyporności 

do 2000 ton i zanurzeniu do 

2,7 m. W 1960 r. rozpoczęto 

powiększanie kanału. Obecnie z 

tej drogi wodnej mogą korzystać 

barki o wyporności do 9000 ton 

i zanurzeniu do 3,4 m. W ciągu 

roku kanałem transportuje się 

400 000 ton ładunków.
NAJWAŻNIEJSZE JEST PRZYGOTOWANIE

Ze relacji Yvesa Aertssena, menedżera projektu, 

wynika, że w rzeczywistości zadanie wcale nie 

było takie proste, jak mogłoby się wydawać, 

sądząc po krótkim czasie demontażu.

– Chociaż według naszych wewnętrznych standardów 

nie było to duże zlecenie, dwa czynniki spowodowały, 

że okazało się bardzo trudne. Po pierwsze, most 

przeznaczony do rozbiórki był rozpięty nad jedną z 

najbardziej uczęszczanych komercyjnych dróg wodnych 

w Belgii. Po drugie, opracowując specjalny plan 

musieliśmy przekonać flamandzki rząd, że potrafimy 

do minimum ograniczyć zakłócenia w żegludze 

po kanale. Poświęciliśmy dużo czasu i środków na 

obmyślenie sposobu działania, który z jednej strony 

byłby do zaakceptowania przez klienta, a z drugiej 

– pozwoliłby nam pracować szybko i sprawnie.

Ze względu na fakt, że zadanie wymagało wstrzymywania 

żeglugi na Kanale Alberta, uzgodnione rozwiązanie 

zakładało podzielenie robót na dwa etapy, które mają 

być wykonane w dwie kolejne niedziele. Pierwszego 

dnia za pomocą koparki Cat 325DL i ładowarki Cat 

950G odpowiednio: zerwano i wywieziono żelbetowe 

sekcje pokrycia pomostu, w celu ich późniejszego 

przetransportowania do zakładu przerobu firmy Aertssen, 

położonego kilka kilometrów za miastem. Żeby ułatwić 

zrywanie pokrycia, koparka 325Dl została wyposażona 

w wysięgnik długi (6150 mm), ramię R2.6CB2 o długości 

2650 mm i wzmocnioną łyżkę, specjalnie zmodyfikowaną 

w Aertssen poprzez zamontowanie dwóch łap 

blokujących sekcje pomostu podczas podnoszenia. 

W następną niedzielę zdjęto i ułożono we wcześniej 

przygotowanym miejscu na nabrzeżu pięć stalowych 

dźwigarów mostu, każdy o długości 70 m i masie 100 

ton. Następnie dźwigary pocięto na krótsze segmenty. 

W tygodniu poprzedzającym pierwszy etap betonowe 

pokrycie pomostu odseparowano od dźwigarów i pocięto 

na sekcje o wymiarach 3 x 4 m. W kolejnym tygodniu 

zdemontowano pręty łączące i stabilizujące stalowe 

belki, przygotowując belki do ostatecznego demontażu.

– Większość robót wymagała dużej precyzji – mówi Gert 

Mennes, menedżer projektu w Aertssen. – Oprócz tego, 

że nie wolno było upuścić żadnego elementu do wody, 

w odległości około metra od nas znajdował się nowy 

most, a więc nie było miejsca na żaden błąd. Musieliśmy 

być 100-procentowo dokładni we wszystkim, co robimy.

TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

Obecnie w Belgii Aertssen użytkuje ponad 60 maszyn 

Caterpillar, dostarczonych przez belgijskiego dealera 

Cat Bergerat Monnoyeur. Dlaczego do wykonywania 

zadań, takich jak rozbiórka mostu Noorderlaan 

firma ta używa maszyn tego producenta?

– Potrzebujemy maszyn zapewniających precyzję i 

szybkość. Nasze maszyny Cat oferują idealne połączenie 

mocy i łatwości sterowania. Jednocześnie gwarantują 

niski poziom kosztów w całym okresie eksploatacji, 

co nie zawsze można powiedzieć o produktach 

konkurencyjnych. To jeden z powodów dla, którego 

posiadamy w sumie ponad 120 maszyn Cat – mówi Yves.

RAF AERTSSEN

Funkcja operatora ładowarki 

Cat 950G to dość nietypowe 

zajęcie Rafa Aertssena, jak na 

współwłaściciela Aertssen NV. 

Ale właśnie tę pracę Raf lubi 

najbardziej. – Kierując firmą, 

w dni powszednie jestem 

zajęty innymi problemami i 

sprawami. Ale gdy tylko mam 

czas – zazwyczaj w niedzielę – 

staram się wracać do korzeni. 

Nic nie sprawia mi równie 

dużej przyjemności, jak obsługa 

maszyn Cat.

„Nasze maszyny Cat oferują idealne 
połączenie mocy i łatwości sterowania.”

B 1 7
Informacje o produkcie:

broszura 325D L
>>Więcej o naszej najnowszej ładowarce kołowej:

broszura 950H
>>



Niedziela, 2 sierpnia, planowany czas pracy: 6:00 – 16:00

6:00
Koparka Cat 325DL ustawiona na moście i gotowa do pracy. W 

pobliżu oczekuje ładowarka 950G, która ma wywozić zrywane 

żelbetowe sekcje pokrycia pomostu.

10:00
Zakończono precyzyjną operację zrywania pokrycia na obrzeżach 

pomostu. Koparka Cat 325Dl zaczyna zrywać główne sekcje pokrycia 

za pomocą specjalnie zmodyfikowanej w Aertssen łyżki. Ładowarka 

Cat 650G wywozi zrywane sekcje, składując je w pobliżu mostu, skąd 

zostaną zabrane do zakładu przerobu betonu.

11:30
Cała pokrycie pomostu jest już zerwane, cztery i pół godziny przed 

czasem.

12:00
Kanał Alberta zostaje otwarty dla żeglugi, cztery godziny wcześniej 

niż planowano.

Niedziela 9 sierpnia, planowany czas pracy: 6:00 – 16:00

7:00
Na miejscu znajdują się dwa żurawie o dużym udźwigu. Obok mostu 

zacumowała barka. Rozpoczyna się operacja podnoszenia pięciu 

70-metrowych stalowych dźwigarów.

Dźwigary są podnoszone w dwóch rzutach, po trzy i dwie sztuki. To 

ciężar odpowiednio: 300 i 200 ton.

Najpierw żurawie unoszą dźwigary ponad podpory. Następnie jeden 

koniec dźwigarów jest opuszczany na barkę, która obraca go w 

kierunku nabrzeża, na którym dźwigary zostaną ułożone. W ostanie 

fazie następuje podniesienie dźwigarów na nabrzeże kanału.

16:00
Zadanie wykonane, kanał zostaje otwarty dla żeglugi.

SZYBKOŚĆ I PRECYZJA OPŁACAJĄ SIĘ
NAPIĘTY HARMONOGRAM

Mocowanie zawiesia żurawia 

do jednego z 70-metrowych, 

ważących 100 ton stalowych 

dźwigarów mostu.
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W bieżącym numerze Cat Magazine 

przedstawiamy klika najważniejszych 

wskazówek dotyczących użytkowania 

wozideł technologicznych 

sztywnoramowych. Koszty paliwa 

stanowią przeciętnie 18 procent, zaś 

koszty opon – 16 procent całkowitych 

kosztów eksploatacji wozidła. Poniższe 

wskazówki pomogą Ci zredukować zużycie 

paliwa i opon oraz zwiększyć wydajność.

1: WOZIDŁO POD KĄTEM 45

W celu załadunku ustaw wozidło pod 

kątem 45˚ do przodka. To najlepsza 

pozycja, zapewniające minimalną liczbę 

niezbędnych manewrów ładowarki, krótkie 

cykle robocze i mniejsze zużycie paliwa. 

2: NIE POJEŻDŻAJ ZBYT BLISKO

W celu zmniejszenia zużycia i ryzyka 

uszkodzenia opon, nie podjeżdżaj zbyt 

blisko podstawy wyrobiska, gdzie 

mogą być porozrzucane kamienie.

4: NIE PRZECIĄŻAJ MASZYNY

Aby uniknąć wysypywania się materiału, 

a tym samym zwiększyć wydajność 

pracy, unikaj przeciążania maszyny 

wskutek ładowania zbyt dużej ilości 

materiału na osłonę kabiny.

WSKAZÓWKI DLA 
MENEDŻERÓW NADZORU

Wozidło o maksymalnej dopuszczalnej 

masie całkowitej, przy 3-procentowym 

oporze toczenia, wjeżdża na wzniesienie 

o nachyleniu 11% na pierwszym biegu,  z 

prędkością obrotową silnika 1900 obr/min.

Ta sama maszyna jest w stanie wjechać 

na wzniesienie o nachyleniu 10%, przy 

2-procentowym oporze toczenia, na 

biegu drugim, z prędkością obrotową 

silnika 1500 obr/min, oszczędzając tym 

samym od 4 do 5 procent paliwa.

Innymi słowy: Właściwie ukształtowana 

droga transportowa zapewnia 

oszczędność paliwa.

W PRZODKU

TIP 2: DON’T GET TOO CLOSE

W celu zmniejszenia zużycia opon, podczas 

manewrowania zmniejsz prędkość na tyle, 

by uniknąć odkształcania się boków opon.

5: ZWOLNIJ

W MIEJSCU ROZŁADUNKU

Aby zapobiec niepotrzebnemu zużyciu 

i uszkodzeniom, podczas wyładunku 

urobku nie wykonuj gwałtownych ruchów 

tłoczyskami siłowników (wstrząsanie) w 

pozycji ich maksymalnego wysunięcia, 

całkowicie opuść skrzynię ładunkową 

przed rozpoczęciem jazdy i bezwzględnie 

unikaj „twardego” przełączania biegów.

6: STERUJ PŁYNNIE
TIP 2: DON’T GET TOO CLOSE

W celu zapewnienia maksymalnego 

bezpieczeństwa i równomiernego 

zużywania się opon, zadbaj by ładunek 

był rozłożony symetrycznie względem 

zarówno poprzecznej, jak i podłużnej osi 

zasadniczej części skrzyni ładunkowej.

3: PRECYZYJNY ZAŁADUNEK

WSKAZÓWKI DLA 
OPERATORÓW
JAK ZWIĘKSZYĆ WYDAJNOŚĆ 
I OSZCZĘDZAĆ PALIWO 

Załadunek prawidłowy

Załadunek nieprawidłowy

Ładowarka kołowa

Koparka

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE 

1 9
Nasze wozidła w działaniu.

www.mycattv.cat.com/OHT
>>



Tak więc bez względu na rodzaj 

utwardzenia jakie mamy wykonać, 

stopień trudności, rozmiar prac, zawsze 

jest do dyspozycji odpowiednia maszyna 

firmy Caterpillar zdolna do wykonania 

tych prac. Co więcej, każda z maszyn 

firmy Caterpillar jest niezawodna i 

charakteryzuje się doskonalą wydajnością 

przy wykonywaniu powierzonych 

zadań. Klient może zawsze polegać na 

maszynach naszej firmy – począwszy od 

zapewnienia operatorowi  komfortowych 

warunków pracy a skończywszy  na 

niskich kosztach eksploatacyjnych 

i zapewnieniu niezrównanego 

programu wspierającego zakup.

WALCE DO ZAGĘSZCZANIA  GRUNTU I 

MIESZANEK  MINERALNOBITUMICZNYCH

Zawsze istnieje odpowiednia maszyna  

firmy Caterpillar przeznaczona do 

wykonania prac z maksymalną prędkością 

i wydajnością, bez względu na rodzaj 

utwardzenia podłoża jakie mamy wykonać, 

począwszy od asfaltowychnawierzchni 

pasów startowych, aż do przygotowania 

gleby w celu zasiania na niej trawy. Nasza 

oferta maszyn obejmuje kompaktory 

do zagęszczania podłoża przy robotach 

instalacyjnych, walce wibracyjne do 

gruntu, walce wibracyjne do asfaltu 

oraz zagęszczarki na oponach.

FREZARKI DO NAWIERZCHNI

Frezarki firmy Caterpillar automatycznie 

kontrolują proces zimnego frezowania 

nawierzchni z tolerancją ±3 mm, 

w celu przywrócenia właściwego 

spadku poprzecznego i podłużnego 

drogi. Odpowiednie ustawienie 

trzpieni tnących zapewnia urządzeniu 

wysoką sprawność oraz większą 

trwałość końcówek ścinających.

MASZYNY DO REGENERACJI DRÓG 

I STABILIZACJI GRUNTÓW

Nasze maszyny do regeneracji dróg 

są specjalnie zaprojektowane, w celu 

wykonywania mechanicznej stabilizacji 

zniszczonych nawierzchni drogowych 

i ich kompletnej odnowy poprzez 

dodatek emulsji asfaltowych oraz 

odpowiednich dodatków wiążących. 

Maszyny firmy Caterpillar do regeneracji 

dróg oraz stabilizacji gruntów posiadają 

automatyczną kontrolę ustawiania 

głębokości wykonywanego zabiegu 

oraz kontrolę obciążenia roboczego 

silnika maszyny. Nasze maszyny do 

stabilizacji gruntów wyposażone są w 

pojedynczy wirnik przystosowany do 

pracy przy dużych obciążeniach, służący 

do rozdrabniania jak również mieszania 

i zmiękczania gruntów naturalnych lub 

wybranych materiałów wraz dodatkami 

stabilizującymi lub bez nich.

MASZYNY WSPOMAGAJĄCE 

Należy stwierdzić, że faktycznie każdy 

projekt budowy drogi wymaga wsparcia 

ze strony uniwersalnych maszyn. 

Posiadamy w produkcji kompletną gamę 

takich urządzeń, zdolnych do wykonania 

rozmaitych zadań szybko i efektywnie. 

Maszyny te łączą w sobie cechy wysokiej 

wydajności pracy, niezawodności i 

elastyczności eksploatacyjnej, których 

przyjęło się oczekiwać od firmy 

Caterpillar. Wszystko to sprawia, że 

maszyny firmy Caterpillar są jednymi 

z najlepszych na każdej drodze.

2 0

Firma Cat dostarcza szeroką gamę walców 
do zagęszczania gruntu i mieszanek 
mineralnobitumicznych, równiarek i 
maszyn do stabilizacji poszczególnych 
warstw, począwszy od maszyn służących 
mechanicznemu oczyszczeniu terenu aż do 
walców ostatecznie wykańczających warstwy 
asfaltowe nawierzchni. 

Równiarka Cat 160M

Rozściełacze do asfaltu Cat AP-755Walce do asfaltu Cat CB-334EMaszyna do regeneracji nawierzchni Cat RM-300

CATERPILLAR: NAJWSPANIALSZE 
POJAZDY NA DRODZE
BERGERAT MONNOYEUR OFERUJE NA POLSKIM RYNKU PEŁNĄ GAMĘ MASZYN CATERPILLAR DO ROBÓT DROGOWYCH
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CAT MAGAZINE
ANKIETA DLA CZYTELNIKÓW  TWOJA OPINIA SIĘ LICZY

TWÓJ PROFIL

1. POWIEDZ NAM COŚ O SOBIE

NAZWA FIRMY:

IMIĘ I NAZWISKO:

ADRES:

KRAJ:

TEL.:

FAKS:

EMAIL:

2. CZY OBECNIE POSIADASZ MASZYNĘ CAT?

Tak Nie 

3. KTÓRA Z ODPOWIEDZI NAJLPIEJ OKREŚLA TWÓJ WIEK?

Poniżej 25 lat 26-40 lat

41-55 lat 56 i więcej lat

4. KTÓRA Z ODPOWIEDZI NAJLEPIEJ OKREŚLA 

PODSTAWOWĄ DZIAŁANOŚĆ TWOJEJ FIRMY?

Mała firma budowlana

Przedsiębiorstwo sprzętowe / wielkoskalowe roboty ziemne lub 

drogowe

Kamieniołomy i kruszywa

Gospodarka odpadami lub przemysł

Układanie nawierzchni

Górnictwo

Leśnictwo / pozyskiwanie drewna

Wynajem maszyn i urządzeń

Inne (jakie?)

5. KTÓRA Z ODPOWIEDZI NAJLEPIEJ OKREŚLA TWOJĄ POZYCJĘ ZAWODOWĄ?

Właściciel – operator

Operator

Decydent / nabywca

Członek rodziny osoby pracującej w branży

Inne (jakie?)

WARTOŚĆ INFORMACYJNA

6. CZY AKTULNA TEMATYKA ARTYKUŁÓW W CAT MAGAZINE 

ODPOWIADA TWOM ZAINTERESOWANIOM I POTRZEBOM

Tak 

Nie (sprecyzuj jaka tematyka byłaby bardziej odpowiednia)

7. CZY INTERSUJĄ CIĘ ARTYKUŁY NA TEMAT TYLKO TWOJEJ BRANŻY I 

MASZYN, JAKICH UŻYWASZ, CZY RÓWNIEŻ INNYCH BRANŻ I MASZYN?

Tak (wolę czytać artykuły tylko na temat branży, w której działam i 

maszyn, których używam).

Nie (chętnie poczytam o innych branżach, maszynach i usługach 

Caterpillar).

8. CZY ARTYKUŁ W CAT MAGAZINE JEST ZAZWYCZAJ TWOIM 

PIERWSZYM ŹRÓDŁEM INFORMACJI NA DANY TEMAT?

Tak 

Nie, te same tematy są poruszane również na www.cat.com, 

www.mycattv.com oraz w prasie branżowej (zakreśl właściwe 

źródło).

9. ILE JESZCZE OSÓB W TWOJEJ FIRMIE CZYTA TWÓJ EGZEMPLARZ CAT MAGAZINE?

Tylko ja

Ja i jeszcze jedna osoba

3 do 4 osoby

5 lub więcej osób

10. CZY JESTEŚ ZADOWOLNYA Z LICZBY NUMERÓW CAT 

MAGAZINE UKAZUJĄCYCH SIĘ W CIĄGU ROKU?

Tak, 3 numery rocznie to w sam raz

Nie, Chciał(a)bym, żeby Cat Magazine ukazywał się częściej

11. JAKI DOSTĘP DO CAT MAGAZINE PREFERUJESZ?

Wersja drukowana

Interaktywny dokument PDF w wersji online

Wersja drukowana i online

Poświęć chwilę i odpowiedz na poniższe pytania – możesz wygrać 

model spycharki D7E.

Jak wysłać ankietę:

Skseruj obydwie strony i prześlij je faksem na numer: 

00 41 (0) 228 494 990 lub

wyślij pocztą na adres: Cat Magazine, Attn. Agnes Schroeter, 

Caterpillar S.A.R.L., PO Box 6000, 1211 Geneva 6, Szwajcaria.

Termin nadsyłania ankiet upływa 19 marca 2010 r.
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ARTYKUŁY I TEMATY

12. CZY ARTYKUŁY I REPORTAŻE PUBLIKOWANE W CAT MAGAZINE MAJĄ WPŁYW 

NA TWOJE DECYZJE DOTYCZĄCE PIERWSZEGO LUB PONOWNEGO ZAKUPU?

Tak, mają wpływ na moje decyzje dotyczące zakupów

Nie, nie mają wpływu na moje decyzje dotyczące zakupów

13. KTÓRE Z OBECNIE PUBLIKOWANYCH W CAT MAGAZINE ARTYKUŁÓW 

SĄ DLA CIEBIE NAJBARDZIEJ INTERESUJĄCE? ZAZNACZ?

1 = Nieciekawe

2 = Przeciętne

3 = Interesujące

Cat w skrócie (krótkie teksty)

1 2 3

Reportaże z miejsc pracy

1 2 3

Wyjątkowo trudne i nietypowe zastosowania 

1 2 3

Wskazówki dla operatorów

1 2 3

Prezentacje nowych produktów

1 2 3

Artykuły na temat serwisu i obsługi technicznej (historie sukcesu)

1 2 3

Prezentacje firmy Caterpillar, dealerów i klientów

1 2 3

14. CZY ARTYKUŁY W CAT MAGAZINE POWINNY BYĆ OBSZERNIEJSZE?

Tak, artykuły w Cat Magazine powinny być obszerniejsze

Nie, obecny poziom szczegółowości artykułów jest wystarczający

15. JAKIE INNE TEMATY POWINNY, TWOIM ZDANIEM, ZNALEŹĆ 

SIĘ W CAT MAGAZINE? WYBIERZ TRZY

Technologie przyszłości

Postęp w ochronie środowiska

Międzynarodowe projekty (realizowane poza Twoim krajem 

ojczystym)

Inicjatywy firmy (przykład: Caterpillar buduje nową fabrykę)

Inicjatywy dealerów

Caterpillar od kulis

Historia Caterpillar

Inne (jakie?)

INNE PUBLIKACJE / ŹRÓDŁA INFORMACJI

16. CZY CZYTUJESZ MAGAZYNY INNYCH PRODUCENTÓW SPRZĘTU BUDOWLANEGO?

Tak (wymień te magazyny)

Nie 

17. JAK W SKRÓRCIE OPISAŁABYŚ CAT MAGAZINE?

18. O CZYM JESZCZE CHCIAŁABYŚ PRZECZYTAĆ W CAT MAGAZINE?

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY. WYNIKI 
PRZEDSTAWIMY W CAT MAGAZINE 2/2010.

SKSERUJ OBYDWIE STRONY I PRZEŚLIJ JE FAKSEM NA NUMER: 00 41 0 228 494 990 LUB
WYŚLIJ POCZTĄ NA ADRES: CAT MAGAZINE, AGNES SCHROETER, CATERPILLAR S.A.R.L., PO BOX 6000, 1211 GENEVA 6, SZWAJCARIA

Wszystkie dane osobowe pozostaną zachowane do użytku wewnętrznego Cat i dealerów i nie będą udostępniane w jakichkolwiek celach 

marketingowych stronom trzecim.
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Oferta Cat® obejmuje maszyny do regeneracji nawierzchni, 

ul. Kolejowa 75 tel.: (0-22) 768 71 00




