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• Niskie ciśnienie pilotujące

• Rozdzielacz hydrauliczny z układem wyczuwania obciążenia

• Wyjątkowa dokładność i wydajność

• Głębokość kopania - ponad 4,5 m.

w celu uzyskania dodatkowych informacji lub przetestowania 

modelu serii E prosimy o kontakt z Bergerat Monnoyeur

©2007 Caterpillar, Wszelkie Prawa zastrzeżone. CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor “Caterpillar Yellow”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi 
firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.



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

WydaWca: Jenny Strömbom, Caterpillar S.A.R.L. Geneva RedaktoR NaczelNy: Simone Peter, Caterpillar S.A.R.L. Geneva Szef PRojektu: Karm Saggu kooRdyNacja dileRóW: 
Hoi-Yan Liu RedaktoR: William Ward RedaktoRzy WSPółPRacujący: Nick Carding / Nadezhda N Larionova dyRektoR aRtyStyczNy: Ron Strik zdjęcia: Peter Verver (Saudi 
Arabia / Kloten Airport) koNcePcja i Realizacja: Hunterskil Howard for Caterpillar S.A.R.L. www.hunterskil-howard.com koNtakt do PRzedStaWiciela cateRPillaR W 
PolSce: Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. 

Cat Magazine jest rozprowadzany przez dilerów w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie 3 razy w roku. Wszelką korespondencję prosimy przesyłać na adres: CAT Magazine, Caterpillar 
S.A.R.L. 76, Route de Frontenex, PO Box 6000, 1211 Geneva 6, Szwajcaria. CatMagazine@cat.com. Wszelkie prawa zastrzeżone. ©2008 Caterpillar.

dRogi czytelNiku,
Pan Jim Owens, Prezes Zarządu firmy Caterpillar, powiedział: „Z 
najlepszą i najszerszą gamą produktów i usług serwisowych oraz 
z największą siecią dilerską na rynku maszyn, jesteśmy najlepiej 
przygotowani, aby służyć naszym klientom, gdziekolwiek oni 
żyją i pracują. ”Dzisiaj Caterpillar jest prawdziwą światową 
organizacją. Lecz największą korzyścią dla Was, naszych klientów 
jest to, że jesteśmy zawsze na telefon. Gdziekolwiek jesteście, 
zawsze jesteśmy chętni, gotowi i zdolni Wam pomóc, abyście 
mogli pracować więcej i zarabiać więcej. Te strony Cat Magazine 
są potwierdzeniem obserwacji Pana Jima Owensa. Na przykład, 
główna historia opisuje, jak 400 nowych maszyn Caterpillar 
nie ustępuje żarowi, który leje się z nieba na pustyni w Arabii 
Saudyjskiej. Artykuł opisuje również, jak saudyjski diler dostarcza 
niezbędną pomoc – w miejscu robót doradza, serwisuje oraz 
szkoli. W numerze znajdziecie również historie ze Szwajcarii, Rosji 
oraz z Mauritiusa. Wszystkie są dowodem na to, że organizacja 
Caterpillar jest przygotowana do wspomagania Twojego biznesu 
gdziekolwiek jesteś i pracujesz. 

Gilles FLOHIC
Dyrektor Generalny Bergerat Monnoyeur Polska
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Przyznaj, że myślałeś, że 
Bob Budowniczy jest tylko 
postacią z bajki dla dzieci? Lecz 
teraz, dzięki nauczycielowi 
ze szkoły w Overijse w 

Belgii oraz dzięki dilerowi Cat – Bergerat 
Monnoyeur, 48 dzieci w wieku od 2 do 4 
lat mogą udowodnić, że nie miałeś racji. 
Poszukiwania dzieci doprowadzają ich 
do odkrycia prawdziwego Boba (w jego 
roli – spawacz Geert van Haeren), który 
uszczęśliwia je pokazując wiele maszyn Cat, 
w tym oczywiście najważniejszą dla Boba 
maszynę, dwubębnowy walec.

CHOPPer Cat OsiąGnął 
wartOść 100 000 $ 

na dobroczynnej 
aukcji dla dzieci

Cat w skróCie

bob budowniczy odkryty w belgii

Zbudowany w 2005 roku, 150 konny, sześciobiegowy 
chopper pokazowy został podarowany przez Caterpillar na 
rzecz hospicjum dla chorych dzieci „Victory Junction Gang 
Camp”. Hospicjum zostało założone przez sławną z wyścigów 
samochodowych rodzinę Petty. Organizacja pomaga 
dzieciom wymagającym stałej opieki medycznej oraz 
przewlekle chorym. 

w tym roku, Victory Junction Gang Camp sprzedało 
chopper na licytacji na eBuy – cały dochód przeznaczono 
na 30 hektarowy teren, na którym znajduje się hospicjum. 
Zwycięzcą licytacji okazał się Jeff Green z Peorii ze stanu 
illinois. Kluczyki do motoru wręczył mu sam richard Petty, 
legenda wyścigów samochodowych. Jeff skomentował: 
„Mam motor Caterpillar, spotkałem legendę wyścigów 
samochodowych richarda Petty i pomogłem w zacnym celu.”

Cat w liczbach

osób odwiedziło w zeszłym roku znane 
Centrum Pokazów i szkoleń Catrepillar. 
Położony na słonecznych wzgórzach 
Malagi, w Hiszpanii, 91 hektarowy teren 
jest przestrzenią dla ponad 70 maszyn. 
Poza tym, że zwiedzający uczą się, jak 
zoptymalizować pracę i serwisowanie 
maszyn, mają okazję zobaczyć pokaz 
z muzyką w naturalnej scenerii, 
zorganizowany na specjalnie przygotowanej 
scenie. Jeśli byłeś na pokazach maszyn 
Cat w Maladze, podziel się z nami swoimi 
najlepszymi wspomnieniami.

13 119

Content_Description
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29 letnia Michel Marquet, kierownik działu 
technicznego w firmie scomat, która jest dilerem 
Caterpillar na Mauritiusie, została niedawno 
nazwana Miss Caterpillar przez francuskojęzyczną 
gazetę „BatiMaG”. Mówi, że jest dumna z tego 
tytułu i że zawsze była fanką Cata. Po skończeniu 
studiów poszła śladami swojego ojca i dołączyła 
do ekipy Cat.

sPOtKać Miss 
Caterpillar  na 
Mauritiusie

Cat w skróCie
Pierwszy wybór dla 
luksusowych Promów

Jerry scott pała prawdziwą pasją do wszystkiego, 
co jest Cat. nie tylko przez 30 lat pracował w 
firmie Caterpillar, ale również zbierał pamiątki 
takie jak podręczniki szkoleniowe, stare cenniki 
i książki oraz oczywiście maszyny. „Mam 70 
letniego Caterpillara, równiarkę Cat #33 i 55 letnią 
równiarkę holowaną o nazwie „HusKY”. Lecz jego 
największą dumą jest spycharka gąsienicowa 
Caterpillar #15 z doczepianą zgarniarką (na 

zdjęciu).Zwróć wagę na szary kolor, który wtedy 
obowiązywał. „Oczywiście maszyna nadal pracuje, 
często zdarza mi się, że jeżdżę nią po mojej farmie 
w Missouri”.

KOLeKCJOner cat

w jednej z największych fabryk silników 
Caterpillar na świecie i tylko jednej stosującej 
technologie aCert, Cat produkuje ponad 500 
typów silników. Zalicza się do nich także potężny 
elektryczno-wysokoprężny silnik napędzający 
luksusowe promy, takie jak „Queen elizabeth” 
oraz ten pokazany na zdjęciu po lewej. niedawno 
2 największych operatorów morskich zamówiło 
7 nowych statków. Zależało im, aby w nich były 
zamontowane silniki Cat. w sumie 30 silników 
„MaK”, z których każdy dostarcza do 64 000 
kw mocy do napędu statku oraz energii do 
zapewnienia pasażerom przyjemnej zabawy 
podczas rejsu.

CONTENT_HEADING
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Jak wybudować 
trakcJę koleJową

więciej

“Nie tylko słońce, skorpiony i węże sprawiają, że ta praca jest bardzo ciężka,” mówi 
operator maszyn Taufeeq Qasam. “To także burze piaskowe, które są naprawdę 
groźne. Mogą one zatrzymać roboty nawet na cały tydzień.” Taufeeq jest jednym z 
2000 ludzi, którzy w ogromnym upale i drażniącym piasku pustyni Arabii Saudyjskiej 
budują nieprawdopodobne 2 400 km trakcji kolejowej. To jest tak ogromne 
przedsięwzięcie, że żadna firma budowlana nie mogłaby się tego podjąć 
samodzielnie.

Taufeeq is one of the 2,000 people who are taking on the blistering heat and stinging 
sand of the Saudi Arabian desert to build an incredible 2,400 kilometre railway. It’s a 
project so immense that no single construction company could handle it all. That’s 
why it was split into four sections, each of which is handled by a group of 
construction companies.
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„Poza samym rozmiarem projektu, 
największym wyzwaniem jest piasek,” 
mówi Ali Kassem, jeden z managerów 
projektu. „Piasek jest bardzo drobny 
i suchy, a dodatkowo zachowuje się 

bardziej jak pył cementowy niż jak woda. 
To oznacza, że normalne opony na 
wozidle przegubowym Cat 740 nie były w 
tanie sprostać warunkom podłożowym, 
wykonawcy są zmuszeni do zamontowania 
opon piaskowych o rozmiarze 29.5R25.

Spycharki Cat D9R i D8R, obie 
skonfigurowane do zastosowań na 
pustyni, sa używane do zdejmowania i 
rozkładania urobku. Aplikacja pustynna 
sprawdziła się na medal – wstępny 
turbinowy filtr powietrza i ochrona 
rdzeni chłodnicy przedłużyły okresy 
międzyprzeglądowe. Tak jak można się 
spodziewać w takim środowisku pracy, 

podwozie jest najbardziej narażone, 
dlatego Zahid Tractor – diler Caterpillar 
– ma zespół przedstawicieli ds. Serwisu, 
którzy stale czuwają poprzez system 
monitoringu „Custom Track Service”.

Planowe pobieranie próbek olejów 
(S•O•S)ma duży wpływ na program 
zarządzania maszyną. Próbki pobierane 
są z odległego miejsca budowy i 
transportowane firma kurierską FedEx do 
laboratorium Zahid Tractor, które znajduje 
się 900 km o miejsca robót, w porcie 
Jeddaj na wybrzeżu Morza Czerwonego.

Zespół z laboratorium w Zahid Tractor 
dokładnie zdaje sobie sprawę, jak ważne 
są analizy oleju dla maszyn pracujących w 
tak trudnych warunkach. Wykonują więc 
testy w rekordowym czasie i przesyłają 
wyniki na plac budowy. Do dziś pobrano 
już 8 360 próbek i codziennie ich ilość 
się zwiększa. Dodatkowo zespół S•O•S 
regularnie odwiedza teren budowy, aby 
przeprowadzać szkolenia w zakresie analiz 
S•O•S oraz kontroli zanieczyszczeń.

254 + 93 miliony metrów sześciennych
Trakcja kolejowa przechodzić będzie 
przez zakazaną Pustynię „Wielki Nafud” 
i trzeba będzie przemieścić aż 254 
miliony metrów sześciennych. „Niektóre 
z wąwozów i wydm są naprawdę bardzo 
duże,” mówi Ali. „I nawet jeśli używamy 
wozideł Cat model 740 o 38 tonowej 
ładowności – to jest niewyobrażalnie 
potężne zadanie. To jest tak jakby 
napełniać basen łyżeczką od herbaty.”

Trakcja musi być następnie rozbudowana 
o kolejne 200 km na północ pustyni w 
kierunku kopalni fosforanów. Ten odcinek 
wymaga wykopania kolejnych 93 milionów 
metrów sześciennych piasku i kamieni.

W przeciwieństwie do drogi, która może 
mieć ostre zakręty i duże nachylania, 
trakcja kolejowa musi być budowana 
z o wiele łagodniejszymi zakrętami i 
spadkami. Średnio około 3 razy więcej 
ziemi musi być wykopane i nawiezione.

Suchy, drobny piasek przecieka 
przez palce jak woda.

Odcinek 2400 km skwaru i strasznego 
piasku pustyni tylko w 42 miesiące

“to Jest tak Jakby napełniać 
basen łyżeczką od herbaty”

Pustynia „Wielki Hafud” znana jest z rudego koloru, to dzięki zawartości tlenku 
żelaza. Została ona przedstawiona w filmie “Lawrence of Arabia”. 
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To staje się jeszcze trudniejsze, kiedy 
pracujemy w piasku, ponieważ nasypy 
muszą być dwa razy szersze niż w 
przypadku użycia normalnej ziemi. 
„Poza tym w celu zabezpieczenia 
nasypów przed erozją trzeba z 
daleka przywieźć glinę,” mówi Ali.

Przy budowie trakcji kolejowej szyny 
kładzione są na podkładach kolejowych, 
które oparte są na podbudowie z kruszywa 
- to wszystko na długości 2400 kilometrów.

To tylko przykład trudności, z którymi 
musieli walczyć managerowie projektu. 
Cały projekt to wyjątkowe wyzwanie, praca 
w ekstremalnych temperaturach od -10 do 
+50ºC na morzu piasku jest bardzo trudna.

dla gospodarki i dla ludzi
Budowa rozpoczęła się w 2007 roku a 
jej zakończenie planowane jest do 2011 
- inwestycja pochłonie 2,7 miliardów $. 
Projekt finansowany jest przez Publiczny 
Fundusz Inwestycyjny, i ma on na 
celu umożliwienie transportowania 

minerałów i ludzi. Trakcja kolejowa 
transportować będzie fosforany i boksyty 
z kopalni w Al Jalamid i w Al Zubairah 
położonych na północy do fabryki 
nawozów i aluminium w Ras Al Zour 
położonej w Zatoce na wschodzie kraju. 
Koncentrat fosforanowy posłuży do 
przygotowania mieszanki, z której zostanie 
wyprodukowane 3 miliony ton rocznie 
dwuamonowego nawozu fosforanowego.

Rudy boksytu zostaną oczyszczone do 
tlenku glinowego w fabryce w Ras Al Zour 
a następnie przerobione na aluminium 
w sąsiedniej hucie – tworząc z niego 
wytop metalu. Nawóz fosforanowy 
i aluminium będą eksportowane z 
nowowybudowanego portu w Ras 
Al Zour. Kolej również będzie bardzo 
szybkim i przystępnym środkiem 
lokomocji dla około 2 milionów ludzi.

dlaczego caterpillar?
Ponad 400 maszyn zostało zakupionych 
przez 4 firmy budowlane realizujące 
ten potężny projekt. Aby przygotować więcej

Współpraca i planowanie – klucz do sukcesu. Nawet na środku pustyni, serwis 
i części są na telefon.

Zahid zbudował i prowadzi kilka 
tymczasowych punktów serwisowych.

teren pod budowę na pustyni piasku 
i kamieni należy wszystko wykopać, 
wywieźć i zagęścić. Opracowują tam 
nowe maszyn Cat: spycharki gąsienicowe, 
wozidła przegubowe, równiarki, koparki, 
ładowarki kołowe i inne. „Kupiliśmy 
Caterpillara, bo przy takim projekcie jak 
ten nie możesz liczyć na szczęście,” mówi 
Ghiath Alwani, manager północnej części 
projektu. “Projekt ma bardzo krótki termin 
realizacji: tylko 42 miesiące od początku 
do zakończenia prac. Więc wybór dla 
całego sprzętu musi paść na najlepsze 
marki. A to oznacza Caterpillar do prac 
ziemnych, lub raczej do prac w piasku.”

Inna ważną przyczyną, dla której 
wybraliśmy maszyny Cata były 
szkolenia oraz wsparcie serwisowe. 
„Caterpillar wysyła swoich dwóch 
szkoleniowców z Wielkiej Brytanii co 
drugi tydzień w roku,” mówi Ghiath.
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„Zahid Tractor doradza nam w kwestii 
magazynu części zamiennych oraz 
zapewnia mobilny serwis – prowadzony 
przez ich techników.” Operatorzy we 
wszystkich sekcjach byli przeszkoleni 
przez szkoleniowców z Zahid. “Mamy 
– i będziemy mieć – nowo przyjętych 
operatorów z całego regionu: Egiptu, 
Sudanu, Jordanii i Indii oraz niedawno 
z Wietnamu i z Filipin,” mówi Ali 
Alomari, jeden z demonstratorów 
maszyn z Zahid. „Niektórzy z nich 
zupełnie nie mieli do czynienia z 
pracą maszynami, lecz Caterpillar jest 
łatwy do operowania i dodatkowo 
ma intuicyjne sterowanie. Większość z 
operatorów po 2 dniach szkolenia ma 
już kompetencje do pracy maszyną.”

lepieJ kiedy pada
W przeciwieństwie do krajów północnych, 
tutaj deszcz jest mile widziany – pomaga 
zwiększyć ładowność wozideł. Dlatego, 
że suchy piasek usypany wysoko powyżej 
boków wozidła rozsypuje się. Lecz kiedy 
jest mokry może być usypany wyżej i 
zwiększy tym samym ładowność maszyny. 
„Niestety,” mówi Ali ze zrezygnowanym 
uśmiechem, „to nie zdarza się często.”

za Jednym razem?
Potężna trakcja kolejowa ma być otwarta 
dla biznesu najpóźniej w 2011 roku. Diler 

Caterpillar w Zahid Traktor będzie nadal 
pracował dla tego projektu – będzie 
dostarczał sprzęt oraz usługi serwisowe aby 
pomóc kopalni i i statkom w dostarczaniu 
surowej rudy fosforanu i boksytu. Obietnice 
te są zadaniem bardzo długoterminowym. 
Na tym terenie znajduje się 3.1 miliarda 
ton fosforanów i 252 miliony ton rud 
boksytu. „Trakcja kolejowa jest duża,” mówi 
Awad Shilbayeh, manager projektu z firmy 
budowlanej Al Farad. „Lecz to jest tylko 
początek czegoś o wiele większego.”

Mohammad Abu-Snaineh, manager 
najbardziej wysuniętej na północ części 
projektu, podsumowuje, co to znaczy 
być częścią takiego przedsięwzięcia: 
„Na początku prac każdy jest ochoczo 
i entuzjastycznie nastawiony. Każdy, 
inżynierowie, kierownicy budowy 
i operatorzy. Wszyscy oczekują z 
niecierpliwością. Lecz są nieoczekiwane 
przerwy i przeszkody, to może obniżyć 
morale. Żeby się nie załamać, musisz 
cały czas pamiętać o tym, na co Twoja 
praca ma wpływ. A na koniec projektu 
będziesz dumny, że przyczyniłeś się 
do zbudowania trakcji kolejowej, którą 
docenia tak wiele osób. To właśnie 
pozwala mi iść dalej, i to ostatecznie 
właśnie pozwala każdemu iść na przód.”

Operatorzy pracują 12 godzin, po takim dniu 
picie herbaty jest prawdziwą przyjemnością.

Ciągle piasek i temperatury od -10 do +50ºC sprawiają, że warunki są trudne – nawet dla maszyn Cat.

prawdziwa współpraca na ogromną skalę

Ponad 400 maszyn zostało zakupionych 
na potrzeby tego projektu. Lokalny diler 
Cat, Zahid Tractor, udziela wskazówek 
co do maszyn, dostarcza i zamawia 
sprzęt oraz stale przeprowadza szkolenia 
serwisowe w miejscu budowy na odcinku 
2400 km tego 4 letniego projektu.

Cat Magazine chciał podziękować 
następującym organizacjom oraz 
ich pracownikom, bez których 
ten artykuł nie powstałby:
• Abdullah A. M. Al-Khodari
• Al Fahd Est.
• Al Omaier Co. for Trading & Contracting
• Al Rashed Trading Co.
• Mohammed Ali Al-Swailem Co.
• Public Investment Fund (PIF)
• Saudi Binladin Group
• Saudi Company for Railways (Saar)

Tymczasem. Pod koniec 12 godzinnego 
dnia Taufeeq Qasam i jego 4 
osobowy zespół popijają herbatkę 
miętową w swoim obozie. I planują 
wyzwania na kolejny dzień. n
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W porównaniu do poprzedniej serii

producent zmieniB budow� równiarki w

ponad 35%, oraz zastosowaB w niej ponad

100 patentów, które uczyniBy maszyn�
wszechstronn� i niepowtarzaln�.
Rewolucyjn� cech� tej serii jest niew�tpliwie
wyeliminowanie kierownicy i kilkunastu

dzwigni steruj�cych na dwa joystick�i dzi�ki
czemu uzyskano doskonaB� ergonomi�,
komfort, widoczno[� i mo|liwo[� sterowania
wieloma funkcjami jednocze[nie, a co si� z

tym wszystkim wi�|e nieporównywaln� na

rynku wydajno[�.

Mi�dzy wieloma innowacjami

zastosowanymi w tych maszynach nale|y
wspomnie� równie| o niezale|nych dwóch

pompach hydraulicznych nap�dzaj�cych
koBa przednie (przy wersji z nap�dem na

wszystkie koBa). Ten hydrauliczny

mechanizm ró|nicowy daje mo|liwo[�
ró|nej pr�dko[ci obu kóB (wyB�czanej
automatycznie powy|ej 8 km/h), a co si� z

tym wi�|e doskonaB� trakcj� podczas pracy

na pochyleniach i maBy promieD skr�tu
nawet podczas manewrowania na mi�kkim
podBo|u. W porównaniu do serii H ukBad
nap�du na wszystkie koBa, moment

obrotowy jest wi�kszy o 52%.

Poprawione zostaBo równie| serwisowanie

maszyn, Batwy dost�p do wi�kszo[ci
elementów i punktów obsBugowych.
ObsBuga i regulacja gBównego ukBadu
roboczego tj. obrotnicy, ramy i lemiesza

[rodkowego jest mo|liwa od góry co

skróciBo czas obsBugi o 77% w porównaniu

do serii H. Bezpo[rednie, bezsprz�gBowe
przeniesienie nap�du z silnika do skrzyni

biegów zapewnia staB� pr�dko[� jazdy,

ponadto silnik o zmiennej mocy

zwi�kszaj�cy moc o 5KM na ka|dym
kolejnym biegu, eliminuje �dziury mocy�.

Obie cechy zapewniaj� pBynn� i równ�
prac� maszyny.

W ukBadzie hydraulicznym serii M

wykorzystane zostaBy niezast�pione i

stosowane od wielu lat zawory PPPC. Ta

opatentowana przez Caterpillar technologia

umo|liwiaj�ca proporcjonalny przepByw w

ukBadzie hydraulicznym pozwala zapewni�
mo|liwo[� jednoczesnej pracy wieloma

funkcjami przy nieznacznym spadku czasu

reakcji i pr�dko[ci, jak równie| precyzyjnej i

wygodnej dla operatora pracy.

RRóówwnniiaarrkkii ddrrooggoowwee CCaatteerrppiillllaarr nnoowweejj sseerriiii MM
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Wynajem maszyn budowlanych w firmie Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. to usługa, której 
zalety docenia coraz szersze grono klientów. Co prawda ciągle w tej kwestii jesteśmy daleko 
w tyle za Europą Zachodnią, gdzie wynajem sprzętu jest usługą, z której firmy budowlane 
korzystają praktycznie na co dzień (30% nowego sprzętu we Francji i Niemczech trafia do 
wypożyczalni, w Wielkiej Brytanii – 80%), jednak i na polskim rynku wynajem maszyn bu-
dowlanych staje się on coraz popularniejszy. Skąd taka zmiana?

Wynajem maszyn się po prostu opłaca!

Wynajem się po prostu opłaca. Korzyści, 
jakie z tytułu wynajmu, uzyskują klien-
ci, są wymierne tak pod kątem finansów 

jak i możliwości operacyjnych przedsiębiorstwa.  
Do najbardziej oczywistych należy obniżenie kosz-
tów stałych, jakimi są wszelkiego rodzaju zobo-
wiązania finansowe (kredyty, umowy leasingowe, 
pożyczki itp.), które już na dobre zakorzeniły się 
na polskim rynku. Ponadto firma nie obciąża swe-
go bilansu nadmiernymi inwestycjami, z których 
zwrot może przecież zająć zająć długie lata. 

 Dodatkową zaletą jest brak kosztów związa-
nych z naprawami i przeglądami maszyn oraz ich 
magazynowaniem. Te obowiązki przejmuje wynaj-
mujący sprzęt (czyli w tym przypadku firma Ber-
gerat Monnoyeur Sp. z o.o.), zaś środki finansowe 
jakie dzięki temu zostają uwolnione firma może 
przeznaczyć na inne cele. Oferowana przez Dział 
Wynajmu jedna stawka za wynajem obejmująca 
też ubezpieczenie wynajmowanej maszyny, dosta-
wę i odbiór z / na plac budowy oraz jej przeglądy i 
ewentualne naprawy znacznie ułatwia budżetowa-
nie projektów, co jest niezwykle istotne przy sza-
cowaniu kosztów oferty przetargowej. Chętnie ko-
rzystają z tego polskie oddziały zagranicznych firm 
budowlanych. Wynajem maszyn budowlanych 
znacznie ułatwia też zarządzanie flotą i optymalny 
dobór wykorzystywanych maszyn pod względem 
ich parametrów technicznych, co z kolei przekła-
da się na elastyczne podejście do realizowanych 
przedsięwzięć i ich szybsze oraz sprawniejsze wy-
konanie; firma posiada na własność tylko część 
maszyn, które pracują i „zarabiają” na siebie przez 
cały lub prawie cały rok; pozostałą część niezbęd-
nych do wykonania prac maszyn przedsiębiorstwo 
wynajmuje sezonowo. 

 O tych zaletach przekonały się już duże 
przedsiębiorstwa budowlane; w ślad za nimi te ko-
rzyści docenia coraz szersze grono klientów. Najle-
piej świadczą o tym ich opinie:

„Nasza firma z nieskrywaną przyjemnością pra-
gnie zarekomendować usługę wynajmu ma-
szynCaterpillar z Działu Wynajmu firmy Bergerat 
Monnoyeur Sp. z o.o. Wynajmowane maszyny 
charakteryzują się bezawaryjnością oraz bardzo 
wysoką wydajnością pracy. Nienaganna obsługa 
serwisowa oraz opieka Przedstawiciela Handlo-
wego Działu Wynajmu zasługują na słowa uzna-
nia i powód do polecenia innym korzystanie z 
usług wynajmu Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.”

Firma Usługowa-Handlowa 
Jacek Malepszy, Leszno

„Walory użytkowe maszyn budowlanych Cater-
pillar oraz doskonała współpraca z Działem Wy-
najmu pozwalają mi na polecenie innym usługi 
najmu firmy Bergerat Monnoyeur Sp z o.o. ”

Pan Jacek Hegenbarth, 
Kierownik Zakładu P.W. AGROBUD Sp. z o.o., Opalenica

„……. firma Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. (…) 
wielokrotnie świadczyła usługi wynajmu na rzecz 
naszej firmy. Powierzone usługi wynajmu wykona-
ne zostały z należyta starannością i zachowaniem 
najwyższej jakości. Również organizacja i dyspo-
zycyjność były zgodne z naszymi oczekiwaniami.”

Pan Artur Strzałkowski,  
Właściciel Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego 

Robót Zmechanizowanych „Trans Arturex”, Brzeziny

Nasi przedstawiciele:
Krzysztof Mroczek tel.: 0601 370 597
Jarosław Ścisło  tel.: 0609 930 133

Mariusz Jaszczur  tel.: 0609 930 134
Paweł Mizgier  tel.: 0693 339 441

wynajem@b-m.pl



Koparko-Badowarki Caterpillar

NOWA SERIA, NOWY WYBÓR

SSzzee[[�� nnoowwyycchh mmooddeellii kkooppaarrkkoo--BBaaddoowwaarreekk CCaatt sseerriiii EE uuBBaattwwiiaa wwyybbóórr ooddppoowwiieeddnniieejj

mmaasszzyynnyy ddoo ookkrree[[lloonneeggoo rrooddzzaajjuu pprraaccyy �� ppoocczz��wwsszzyy oodd ppooddssttaawwoowweejj wweerrssjjii 442222EE ddoo

mmooccnneejj,, ddoosskkoonnaaBBeejj 444444EE..

Wszystkie koparko Badowarki CAT
wyposa|one s� w ukBad hydrauliczny czuBy
na obci�|enie (load-sensing), który pozwala

utrzyma� peBn� siB� narz�dzia przy ka|dej
pr�dko[ci obrotowej silnika. W standardzie

maszyny posiadaj� równie| system ride

control zapobiegaj�cy koBysaniu, oraz
funkcj� powrotu do pozycji kopania, która

pozwala na skrócenie czasów trwania cykli

roboczych.

Wszystkie modele koparko wyposa|ona s�
w nowe, udoskonalone ramie teleskopowe,

z wysuwana sekcj� zewn�trzn� ramienia,

dzi�ki czemu nakBadki cierne nie s�
nara|one na zabrudzenie i nie wymagaj�
cz�stej regulacji. W serii E uproszczono

równie| sam� procedur� regulacji nakBadek.

Wysi�gniki koparkowe maj� rozpoznawalny

wygi�ty ksztaBt i wi�ksz� funkcjonalno[� od

wysi�gników prostych (bliski zaBadunek
pojazdów na w�skiej drodze, omijanie

przeszkód). Maszyny 432E, 442E, 434E i

444E sterowane s� hydraulicznymi

joystickami, podobnymi do tych

stosowanych w koparkach. S� one bardziej

ergonomiczne, nie wymagaj� wysiBku ze

strony operatora i umo|liwiaj� pBynne
sterowanie maszyn�.

Na polskim rynku najbardziej popularnymi

modelami s� 428E i 432E. W ostatnim

okresie hitem sprzeda|y staB si�
szczególnie model 432E. W maszynie tej

zastosowana zostaBa skrzynia biegów Auto-

Shift. Wszystkie pi�� biegów do jazdy w

przód i trzy biegi wsteczne s� przeB�czane
automatycznie. Dzi�ki temu, |e w ukBadzie
sterowania nie wyst�puje dzwignia zmiany

biegów montowana w podBodze, operator
ma wi�cej przestrzeni do dyspozycji i mo|e
Batwiej wsiada� do kabiny przez prawe

drzwi. UzupeBnia to dodatkowo komfort

operatora i ergonomi� zapewnion� przez

now� udoskonalon� kabin� zastosowan� w

koparko Badowarkach Caterpillar serii E.

Oba wspomniane modele wyposa|one s� w

pompy osiowo-tBoczkowe o zmiennym

wydatku, przy czym w modelu 432E pompa

osi�ga wydajno[� 156 l/min przy 2200 obr/

min.

Caterpillar oferuje dwa modele koparko-

Badowarek na czterech równych koBach:
434E i 444E. Rozwi�zanie to zapewnia

doskonaBe wBa[ciwo[ci jezdne na mi�kkich
podBo|ach. Cech� odró|niaj�c� te dwie

maszyny od konkurencji jest caBkowicie
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niezale|ne sterowanie obydwoma

osiami, a przede wszystkim mo|liwo[�
blokady obu mostów.Wszystkie

modele koparko Badowarek CAT

mo|na kupi� w programie �peBne
rozwi�zanie� oferuj�cym w

atrakcyjnych cenach pakiety zBo|onej z
przedBu|onej gwarancji, kontraktu
serwisowago i finansowania w ramach

fabrycznego leasingu CAT FI nawet

przy koszcie 101% w ci�gu 3 lat !

OOffeerruujjeemmyy ::

AY{KI AADOWARKOWE I

KOPARKOWE

Bergerat Monnoyeur oferuje szerok�
gam� By|ek koparkowych wysokiej

jako[ci o szeroko[ci od 228 mm do 914

mm oraz wielofunkcyjne, otwierane

By|ki Badowarkowe o pojemno[ci od
0,96 m3 do 1,3 m3.

DODATKOWY OSPRZ�T
HYDROMECHANICZNY

Precyzyjny dobór narz�dzi
hydromechanicznych Cat pozwala

optymalnie wykorzysta� osi�gi
maszyny. Mo|liwe jest zamontowanie

narz�dzi na wysi�gniku koparki:

mBotów, [widrów, frezarek do asfaltu,

pByt wibracyjnych oraz osprz�tów
montowanych z przodu: szczotek

k�towych i szczotek zamiataj�cych z

pojemnikiem na [mieci.

SZYBKOZA�CZA KOPARKOWE I

AADOWARKOWE

SzybkozB�cza hydrauliczne

montowane na ramieniu Badowarki oraz
mechaniczne na ramieniu koparki

pozwalaj� na szybk� wymian�
narz�dzi, oszcz�dzaj�c czas,

pieni�dze i siBy.

WSPIERANIE KLIENTA W PEANYM
ZAKRE SIE

Naszym klientom oferujemy

kompleksowe i profesjonalne usBugi,
a|eby zmniejszy� koszty posiadania i

eksploatacji maszyny oraz zwi�kszy�
jej wydajno[�.

UMOWY SERWISOWE DLA

KLIENTÓW

Bergerat Monnoyeur oferuje trzy

rodzaje umów serwisowych

obejmuj�ych: przegl�dy, obsBugi
zapobiegawcze & wszystkie obsBugi i
naprawy.

FINANSOWANIE

Wybór jest bardzo szeroki i obejmuje

atrakcyjne pakiety finansowe,

dokBadnie dostosowane do wymagaD
klientów.

E.F.

KKlluucczzoowwee cceecchhyy SSeerriiii EE wwiiddoocczznnee nnaa ppiieerrwwsszzyy rrzzuutt ookkaa
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Droga Redakcjo,

Byłem pod ogromnym wrażeniem, kiedy kupiłem tę maszynę!

Po dwóch poważnych rozczarowaniach (oraz sporych wydatkach) z maszynami innych 

producentów, odwiedziłem fabrykę CATa w Leicester, w Wielkiej Brytanii. To było wyjątkowe 

doświadczenie! Alan (pracownik Finning – lokalnego dilera CATa) osobiście nas oprowadził oraz 

prawdziwie i szczerze opowiadał o maszynach. A operator (nie mogę sobie przypomnieć jego imienia, 

ale to był niezły gość) posiadał wyjątkową wiedzę na temat maszyn i był bardzo pomocny.

Wtedy właśnie po raz pierwszy kierowałem 444E i uświadomiłem sobie, że 

jest to dokładnie maszyna, jakiej potrzebuję – koparko-ładowarki o wyjątkowej 

wydajności. Kilka minut później podpisałem umowę kupna.

Pracujemy tą maszyną już od 4 tygodni i jestem wciąż oszołomiony wydajnością jej 

ładowania i kopania oraz precyzją pracy. Jej wyjątkowe cechy uderzały z każdej strony. 

Maszyny innych marek zaskakują czasami pod względem kopania czy ładowania. 444E 

zaskakuje pod każdym względem, również pod względem zasięgu kopania.

Hydrauliczny przesuw boczny, który przesuwa ramie koparkowe z tyłu maszyny, jest 

jedną z najbardziej przydatnych cech. Pozwala ona zaoszczędzić czas i sprawia, że kopanie 

jest wyjątkowo elastyczne. Poza tym pozwala ona przesuwać ramię kopiące więcej razy 

niż mógłbyś to robić, gdyby maszyna nie posiadała tej opcji. Tylko dlatego, że teraz jest 

to tak proste. Bez hydraulicznego przesuwu ramienia praca nie jest tak wydajna.

Każdy, kto zobaczy maszynę jest pod jej wrażeniem. Wszyscy moi klienci są nią 

zachwyceni, czy znają się na sprzęcie, czy nie. To po prostu jest dobre!

Moja firma jest 10-cio osobową spółką i zawsze jesteśmy dumni, kiedy nasz klient 

jest zachwycony. Dlatego też chcę powiedzieć, że my również jesteśmy zachwyceni 

– praca z nową koparko-ładowarką serii E jest prawdziwą przyjemnością.

Z poważaniem,

Dean Philips

Dyrektor Zarządzający

J.M. Philips & Sons

Z a s ko c Zo ny  w yd a j n o ś c i ą 
ł a d o wa n i a  i  ko pa n i a

O D  C Z Y T E L N I KÓ W
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Lepsza ochrona przed ścieraniem

Poza wydłużonym okresem wymiany oleju, 
nowa formuła oferuje większą ochronę zużycia 
wysokociśnieniowych pomp tłoczkowych, 
wirnikowych i zębatych, jak na zdjęciu 
powyżej. Wyjątkowe zdolności ochronne 
oleju „Cat® HYDRO Advanced 10” są wynikiem 
zrównoważonej kombinacji najwyższej jakości 
bazy olejowej i najnowszych dodatków. 
Właściwości zużycia są dodatkowo ulepszone, 
dlatego że olej posiada większą ilość anty-
ścieralnego cynku niż olej używany przez 
konkurencję. „Ale to nie jest tylko kwestia 
dodania większej ilości cynku” mówi Alex. 
„Aby osiągnąć lepszą ochronę, najważniejsze 
jest posiadać odpowiedni rodzaj cynku w 
połączeniu z bazą olejową i innymi składnikami. 
Wierzymy, że właśnie to osiągnęliśmy.” Poza 
tym szybkie odpowietrzanie oleju i wyjątkowe 
właściwości anty-korozyjne pozwalają 
dodatkowo chronić układ hydrauliczny.

„Nowy olej jest także łatwiejszy do filtrowania, 
pozostaje bardziej czysty i jaśniejszy w kolorze,” 
mówi Alex. „Poza tym, dodatki w oleju „Cat® 
HYDRO Advenced 10” nie mieszają się ze 
wzrokowo policzalnymi cząstkami używanymi 
przy analizie S•O•S. Osoba wykonująca test 
może przeprowadzić bardziej dokładny test 
zanieczyszczeń bez konieczności stosowania 
metody rozcieńczania (nie konieczne 
jest użycie metody z roztworem).” n

Krótsza droga do poradzenia sobie z 
zanieczyszczeniem wodą
Olej „Cat® HYDRO Advanced 10” zawiera 
emulgatory, które uniemożliwiają przedostanie 
się wody z pomp, silników i zaworów. 
Kiedy układ jest gorący, woda wyparowuje. 
To oznacza, że żadne zanieczyszczenie 
oleju wodą nie uszkodzi pracującego 
układu hydraulicznego. Większość 
olejów hydraulicznych stosowanych w 
przemyśle (często opisywanych jako anty-
ścieralne) nie zawierają emulgatorów, i są 

zbudowane w sposób, który odseparowuje 
wodę jak na rysunku poniżej.

W momencie, kiedy odseparowana w taki 
sposób woda przedostanie się do układu 
hydraulicznego może uszkodzić pompę i 
inne części. A kiedy ta woda zamarznie, może 
spowodować jeszcze większe zniszczenia.

Cat® HYDO™ Advanced 10 Zwykły olej hydrauliczny

Do tej chwili standardowy okres wymiany 
oryginalnego oleju (i innych olejów 
uznanych przez Cat) był oszacowany na 
2000 mtg. Lecz nowy olej – z ulepszaną 
formułą – może zwiększyć ten okres 
do 6000 mtg. Kiedy stosujesz analizy 
oleju S•O•SSM(Scheduled Oil Sampling) 
standardowy okres wymiany oleju jest 
zwiększony z 2000 mtg do 4000 godzin. 
Z S•O•S i nowym olejem „Cat HYDRO 
Advanced 10”, okres wymiany może 
wynosić nawet 6000 mtg. Dla wszystkich 
użytkowników maszyn Cat oznacza 
to mniejsze koszty eksploatacyjne i 
wydłużony czas gotowości pracy maszyny.

Nowy olej nazwany jest „Cat® HYDRO 
Advanced 10” – podczas wielu prób na 
placu budowy i w laboratorium olej 
miał dwukrotnie większą żywotność 
nawet w surowych warunkach, tak jak 
poprzednio rekomendowany olej: Cat® 
HYDRO 10W. „Wydłużona żywotność jest 
możliwa głównie dzięki zastosowaniu 
wyjątkowym dodatkom do bazy oleju,” 
mówi Alex Panov, z działu filtrów, 
płynów i S•O•S. „Nowe formuły często są 
wprowadzane do wszystkich rodzajów 
olejów. I prawie wszystkie nowe formuły 
poprawiają ich wydajność. Lecz nowy olej 
Cat zwiększa okres pomiędzy wymianą 
oleju jak również znacząco zmniejsza 
zużycie w układzie. To jest ogromny 
przełom dla właścicieli maszyn Cat.”

nowy oLej 
hydrauLiczny 
o dwuKrotnie 

Niższe koszty: Wydłużone okresy pomiędzy wymianą oleju oznaczają:
mniejszą ilość wymian, mniejszą ilość oleju do 
zakupienia i posiadania, krótszy czas przestoju

Woda

Olej

Woda

Olej

Test ze standardowym olejem 
został zakończony po 178 
godzinach po katastrofalnych 
zniszczeniach spowodowanych 
czynnikami ścierającymi.

Nowy Cat® HYDRO Advanced 
10 był testowany przez 
tę samą ilość godzin bez 
praktycznie żadnych 
uszkodzeń spowodowanych 
przez czynniki ścierające
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Walka z czasem na bieżni 16/34
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Lotnisko Klotem, Zurych, Szwajcaria 
Każdej nocy o 23:00 po wylądowaniu 
ostatniego samolotu flota maszyn 
budowlanych biegnie na bieżnię. Prowadzi 
drużyna koparek hydraulicznych, wozideł 
technologicznych oraz spycharka 
gąsienicowa D6N – maszyny należą 
do firmy Eberhard Construction AG.  

Ich misją jest zerwanie kolejnych 60 
metrów 40 letniej nawierzchni pasa 
startowego, położenie nowych kabli 
elektrycznych i położenie asfaltu o 
grubości 38 cm oraz szerokości 23 
metrów przez przylotem pierwszego 
porannego samolotu z Johannesburga.

więcej

00:15

23:00

01:30

23:20

02:30

00:30

03:00

01:00

03:40
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Prędkość i koordynacja prac są zasadnicze; 
muszą skończyć i usunąć się z pasa do 
04:00 rano, a świeżo położona warstwa 
asfaltu musi mieć jeszcze czas na 
wystudzenie do temperatury poniżej 
80°C. Jeśli firma, która podjęła się robót 
przekroczy termin, poranny rozkład 
lotów zostanie zaburzony, a ona zapłaci 
wysokie kary. Więc niezawodność jej 
floty maszyn odgrywa wyjątkowo 
istotną rolę; to ciężka praca i nie ma 
tu miejsca dla maszyn budowlanych, 
które nie staną na wysokości zadania.

„Prace rozpoczęły się w marcu i zostaną 
zakończone w październiku” mówi Ueli 
Huber, kierownik projektu z Eberhard: 
„Takiego rodzaju operacja została 
przedsięwzięta po raz pierwszy na świecie 

niezaWodność czyni 
znaczącą różnicę

Kierownik projektu z Eberhard Ueli 
Huber (po prawej), Andreas Mayer z 
Avesco - dilera CATa w Szwajcarii

i po raz pierwszy udało się przekonać 
władze lotniska, że jest to wykonalne.” 
Lecz oszczędności na asfalcie, o których 
mówi, są jasne: „W przeciwieństwie 
do betonu, nie ma pęknięć i połączeń, 
więc nawierzchnia nie wymaga 
uzupełniania i stałego utrzymania. Asfalt 
jest elastyczny, nie pęka, a dodatkowo 
jest dużo łatwiejszy w przypadku 
konieczności ewentualnych napraw.”

Więc każdej nocy młoty na koparkach 
Cat kruszą warstwę betonową, następnie 
kolejne maszyny wyposażone w specjalne 
łyżki usuwają materiał. Potem, przy 
użyciu spycharki D6N dla szybkości 
wykonania zadania, kładzione jest 

ponad 500 m sześciennych asfaltu. 
Kolejnej nocy, kiedy asfalt stwardnieje, 
wierzchnia warstwa asfaltu zostanie 
sfrezowana i położona nowa.

Lecz w międzyczasie, jak każdej 
nocy, nie ma czasu do stracenia. 
A z 3,7 kilometrowym odcinkiem 
asfaltu do położenia tylko ulewny 
deszcz może zatrzymać prace. n

04:0002:00

02:30 
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„Układ hydrauliczny jest bardzo szybki. Myślę, że to dzięki 
systemowi zarządzania mocą – Power Management System.”

„Bardzo łatwo pracuje się tą maszyna w wąskich miejscach – zmniejszony 
promień obrotu nadwozia jest naprawdę dużą zaletą – nie musisz 
się ciągle zatrzymywać i oglądać do tyłu. To szczególnie sprawdza się, 
kiedy maszyna pracuje w pobliżu rusztowań lub innych obiektów.”

Najlepsze w maszynie są … „Dłuższe gąsienice – one dają maszynie 
większą stabilność. Poza tym ustawienia fotela, bardzo łatwo 
możesz je zmienić i ustawić fotel tak, aby było Ci wygodnie. To 
jest bardzo istotne, szczególnie dla takiego gościa jak ja.”

„Osobiście testowałem 312D przez 7 dni, podnosząc 
2 –tonowe betonowe rury – głównie pracujemy 

w sektorze układania rur. Nawet z przedłużonym 
wysięgnikiem, stabilność maszyny jest wyjątkowa.”

„Byłem również pod wrażeniem siły łyżki. To naprawdę 
robi różnicę, kiedy robota jest szybciej skończona.”

„Generalnie komfort jest świetny. Podwyższona stabilność 
pozwala na wielogodzinna prace bez huśtania maszyny. 

Panel sterujący jest bardzo dobrze widoczny i łatwo 
dostępny, a świetna widoczność z kabiny oznacza, że nie 
musisz stale wyciągać się, żeby zobaczyć, gdzie jedziesz.”

„Bardzo podoba mi się też podgrzewane siedzenie 
– jest świetne na te zimne poranki.”

Niedawno Caterpillar wprowadził na rynek nową małą koparkę 
serii D. I tak jak tego oczekują czytelnicy, Cat Magazine 
przygotował podsumowanie wytrzymałości i wydajności maszyny 
– zajrzyj na stronę 12 i 13. Lecz zanim powiemy, co myślimy 
o tej nowej maszynie, może chciałbyś usłyszeć wypowiedzi 
2 klientów, którzy testowali maszyny przez kilka dni.

Nowa mała koparka 
hydrauliczNa serii d

311D LRR: „Jest bogato 
wyposażoNa i ma dużą moc”

312D L: „wyJątkowa 
stabilNość i komfort”

Phillipe Gallo
Kierownik Budowy, Midali Construction Company
Francja

Alec Morrison
Operator, Back & Francey

Northern Ireland
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Rozpocząć 
i skończyć 

pRacę na czas
Nowa seria D koparek hydraulicznych 

odnosi wielkie sukcesy wśród właścicieli i 
operatorów w całym segmencie budowlanym. 

Cat Magazine odkrywa dlaczego.
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„Tym razem czytaliśmy naprawdę w 
myślach klienta” mówi Marco Franchino, 
menadżer produktu odpowiedzialny 
za małe koparki Caterpillar. „Spytaliśmy 
klientów, czego oczekują, potem 
wprowadziliśmy dane do systemu, żeby 
im to następnie oddać w maszynie. 
Generalnie klientom zależało najbardziej 
na tym, żeby szybciej kończyć pracę, a 
przy tym mieć mniejsze koszty. Dlatego 
na przykład wbudowaliśmy system „On 
Demand Power Supply” – regulowany 
system dostarczania mocy – polegający na 
tym, że moc zwiększana jest w momencie 
kiedy jest potrzebna, natomiast jest 
odłączana, kiedy już nie jest. To pozwala na 
zaoszczędzenie bardzo dużej ilości paliwa.”

Regulowany system dostarczania 
mocy możliwy jest dzięki nowemu 
4 cylindrowemu, elektronicznie 
sterowanemu silnikowi z wyczuwaniem 
obciążenia. Elektroniczne sterowanie 
pozwala silnikowi i układowi 
hydraulicznemu komunikować i 
współpracować, zwiększając na żądanie 
moc przepływu i ciśnienia, lecz tylko w 
wartościach wymaganych dla szczególnych 
załadunków. To optymalizuje zużycie 
paliwa, ponieważ produkowana jest tylko 
niezbędna moc. Inną zaletą tego systemu 
jest zredukowane ryzyko zanieczyszczenia.

Żeby dodatkowo wzmocnić prędkość i 
wydajność automatyczna funkcja wyboru 
priorytetu dla wysięgnika i obrotu 
powoduje, że olej i ciśnienie podawane 
są tam, gdzie w danym momencie są 
potrzebne. To daje wrażenie, że maszyna 
automatycznie wybiera najlepszy tryb 
oparty na sterowaniu joystickami.

Większa niezaWodność
Niezawodność maszyny jest zawsze 
na najwyższym poziomie: nowy, 
czterocylindrowy silnik został 
przeprojektowany i przebudowany od 
podstaw. Zmiany to miedzy innymi 
poprawiona za pomocą sprawdzonych 
przez Cat części niezawodność wtrysku 
paliwa oraz zamontowanie trzeciego 

filtra paliwa. Niezawodność jest także 
zwiększona przez zaplanowane przeglądy 
serwisowe, widoczne na tablicy w kabinie 
oraz łatwiejszy codzienny serwis.

Dodatkowo klient otrzymuje wsparcie 
na światowym poziomie od dilera 
Cat – oferuje on szeroki zakres umów 
serwisowych, które zapewniają ciągłą i 
wydajną pracę maszyny, bez względu 
na trudność robót czy rodzaj projektu.

W efekcie te nowe 10 – 20 tonowe maszyny 
pozwalają na to, aby klienci podejmowali 
się bardzo zróżnicowanych prac, a co 
ważniejsze, aby je kończyli w terminie.

zRedukoWane koszty
„W nowej serii D chcieliśmy klientom dać 
jeszcze więcej niż w serii C – zwiększoną 
siłę kopania i podnoszenia oraz 
zwiększoną stabilność,” mówi Marco. 
„Chcieliśmy również zaproponować 
wybór pomiędzy taką samą wydajnością 
jak w serii C, lecz z niższymi kosztami. 
Zostało to osiągnięte przez zastosowanie 
„On-Demand-Power-Supply”, Tryb 
Ekonomiczny i czterocylindrowy 
silnik. Wybór takiej maszyny ma sens 
w momencie, kiedy są one używane 
jako użytkowe na placu budowy.”

upRoszczone seRWisoWanie
Kolorowy wyświetlacz upraszcza 
serwisowanie przez informowanie 
operatora na przykład o konieczności 
wymiany olejów i filtrów. Przed 
uruchomieniem maszyny wyświetlacz 
informuje również o poziomie oleju i 
płynów w silniku a także oleju w układzie 
hydraulicznym. Wyświetlacz pokazuje 
informacje w jednym z 27 języków, każdy 
więc będzie mógł z niego korzystać bez 
względu na to, gdzie maszyna pracuje.

MaksyMalna WszechstRonność
Dzięki systemowi kontroli osprzętu 
maszyna może być bardzo szybko 
dostosowana do zmieniających się 
warunków w miejscu robót. To umożliwia 
szybką i łatwą zmianę konfiguracji 

młotów, świdrów, chwytaków, 
narzędzi wielofunkcyjnych, nożyc 
hydraulicznych, rozdrabniaczy i płyt 
wibracyjnych. I co najważniejsze, 
wszystkie narzędzia są wymienne z 
pomiędzy maszynami serii C i D.

Opcjonalnie montowany uniwersalny 
hydrauliczny obwód do szybkozłącza 
pozwala na zamontowanie dwóch ich 
rodzajów: szybkozłącza standardowego 
i chwytającego za sworzeń.

Aby zoptymalizować komfort pracy 
operatora oraz utrzymać jego dobre 
samopoczucie oraz produktywność 
najdłużej jak to możliwe, kabina jest 
uszczelniona i o podwyższonym 
ciśnieniu. To uniemożliwia przedostanie 
się kurzu i utrzymuje w niej czyste 
powietrze. Dostępne są również 
ergonomiczny panel sterowania i 
szyba podzielona w proporcjach 70/30 
montowana we wszystkich modelach.

To wszystko przyczynia się do maksymalnej 
niezawodności, maksymalnej wydajności 
oraz zwiększa komfort operatora 
– przyczynia się również do szybkiego, 
skutecznego zakończenia pracy na czas. n

więcej 
Siła kopania
Udźwig
Stabilność
Niezawodność

311D LRR 312D/312D L 314D 315D L

Masa Robocza, kg 12 450 / 13 885 12 940 / 13 470 13 900 / 14 900 16 675 / 17 275

RoDzaj siLnika Cat C4.2 ACERT Cat C4.2 ACERT Cat C4.2 ACERT Cat C4.2 ACERT

Moc netto, kM 60 67 67 86

PRzePływ PoMPy hyDRauLicznej 2x, 1 Min. 117 127 127 150
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Na całym świecie Caterpillar zatrudnia ponad 100 000 ludzi 
– a jeszcze tysiące więcej pracuje u 182 dilerów Cat. Każda 
z tych osób może opowiedzieć historię o tym, co oznacza 
przynależność do ekipy Cat. W tym wydaniu usłyszymy 
historię Dimtry’ego Kouzmimina, spawacza z fabryki w 
Tosno, położonej niedaleko Petersburga, produkującej 
części i podzespoły do fabryk Caterpillar w całej Europie.

Spawacz 
ze złotym 
uśmiechem

Jakie trzeba mieć cechy, żeby 
być dobrym Spawaczem?
Myślę, że dobry spawacz musi zwracać 
uwagę na szczegóły i musi chcieć zrobić 
dobrą robotę. A, i także, trzeba być bardzo 
cierpliwym – jeśli coś nie wychodzi, należy 
odejść na chwilkę, uśmiechnąć się i wrócić 
do pracy z pozytywnym nastawieniem. 

Jak długo pracuJe pan dla caterpillara?
W fabryce w Tosno pracuję od sześciu 
lat. Mamy tu wiele spotkań pomiędzy 
pracownikami, omawiamy wtedy, co 
można ulepszyć w procesach, a także 
mówimy o nowych technologiach. 
Nie dziwne jest zatem, że znam ponad 
700 ludzi, którzy tutaj pracują.

a co oznacza dla pana, że pracuJe 
pan w ekipie caterpillar?
Po pierwsze praca jest stabilna, oraz, nie 
tak jak w przypadku spawaczy pracujących 
w innych firmach, nie obawiam się, 
że firma upadnie. Bardzo lubię swoją 
pracę i, jak wszyscy w Tosno, mam wiele 
możliwości. Jestem, na przykład, nie tylko 
spawaczem, ale również brygadzistą, 
szkoleniowcem, i członkiem kilku 
kółek zawodowych. Mogę wystąpić o 
szkolenie w innym zawodzie, ale ja jestem 
szczęśliwy, że jestem spawaczem. n

więceJ o fabryce w toSno
Fabryka w Tosno produkuje ponad 275 
różnych części do spycharek, koparek 
kołowych oraz do ładowarek kołowych. 
Strategiczne położenie fabryki niedaleko 
Petersburga pozwala na dostarczanie 
części transportem drogowym do fabryk w 
Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii i w Polsce.

Po wielu miesiącach wyjątkowej pracy 
zespołowej fabryka w Tosno ponownie 
otrzymała certyfikat fabryki Klasy A. 
Była to również okazja do świętowania 
375-tego dnia bez skaleczenia.

co JeSt naJlepSze w twoJeJ pracy?
Satysfakcja, kiedy widzę jak poszczególne 
części są składane w jeden komponent. 
Następnie inżynierowie odpowiedzialni 
za jakość sprawdzają zespawane części 
– najpierw wizualnie, a następnie 
spawy weryfikowane są systemem 
ultrasonograficznym. Bardzo miło 
jest wiedzieć, że zrobiło się dobrą 
robotę, że jakość twojej pracy jest 
mierzona, weryfikowana i doceniana.

Również podoba mi się różnorodność 
tej pracy. Części, nad którymi pracuję 
zmieniają się raz w tygodniu, a raz w 
miesiącu inżynierowie wprowadzają ich 
modyfikacje. To oznacza, że każdego 
dnia uczę się i odkrywam coś nowego.

Jak zoStał pan Spawaczem? 
Wszystko rozpoczęło się, kiedy byłem w 
wojsku. Pracowałem w odlewni w fabryce 
maszyn, a mój najlepszy przyjaciel był 
spawaczem. Bardzo interesowałem się 
technikami spawania, a on w czasie 
przerw obiadowych wszystko mi 
pokazywał. Bardzo mi się to podobało 
i myślałem wtedy: „To jest to, kiedy 
skończę wojsko, zostanę spawaczem.” I 
tak się stało, od 1989 roku nim jestem.

dmitry kouzmine

ludzie

Dimtry Kouzmine - Spawacz ze złotym uśmiechem
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Bergerat Monnoyeur sp. z o.o.
ul. Kolejowa 75
05-092 Łomianki

tel: +48 22 76 87 100
Email: b-m@b-m.pl
www.b-m.pl

niezaprzeczalny zwycięzca

przyjrzyjmy się bliżej
Seria e

koparko-ładowarek

caterpillar®432e
• Kabina “de Luxe”

• Niskie ciśnienie pilotujące

• Maksymalna prędkość jazdy 40 km/godz.

• System antykradzieżowy

w celu uzyskania dodatkowych informacji lub przetestowania 

modelu serii e prosimy o kontakt z Bergerat Monnoyeur

©2007 Caterpillar, Wszelkie Prawa zastrzeżone. CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor “Caterpillar Yellow”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi 
firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.



Jedyny oficjalny dealer maszyn budowlanych CATERPILLAR® w Polsce

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

Oddziały
Białystok: Porosły 42, 16-070 Choroszcz, tel.: (0-85) 871 26 00, fax: (0-85) 871 26 20,
Czeladź k. Katowic: ul. Wiosenna 2, 41-253 Czeladź-Piaski, tel.: (0-32) 363 27 60, tel. /fax: (0-32) 363 27 62,
Czosnów: 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, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska, tel.: (0-71) 364 77 41, fax: (0-71) 364 77 51

Biura regionalne i przedstawicielstwa
Ełk: ul. Suwalska 84, 19-300 Ełk, tel. kom.: 0 691 153 523,
Łódź: ul. Partyzancka 80/92, 95-200 Pabianice, tel. (0-42) 22 59 900, fax (0-42) 22 59 911,
Olsztyn: ul. Towarowa 9, 10-416 Olsztyn, tel. (0-89) 537 01 00, fax (0-89) 533 02 31,
Rzeszów: ul. Mikołaja Reja 16, 35-959 Rzeszów, tel. /fax (0-17) 852 73 98,
Szczecin: ul. Uczniowska 5a, 70-893 Szczecin, tel. (0-91) 469 48 40, fax (0-91) 469 48 69,
Toruń: ul. Wapienna 6/8, 87-100 Toruń, tel/fax: (0-56) 622 23 76,
Lublin: ul. Piasecka 202, 21-040 Świdnik, tel/fax (0-81) 751 58 60, 
Kielce: tel. kom.: 0 609 930 128,
Kraków: tel. kom.: 0 609 930 029

Więcej informacji o naszej firmie znajdziesz na www. b-m.pl
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