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ZASAdY
NAJMU *	 Warunki	standardowe

1.	Najem	maszyny	bez	operatora.
2.	Miesięczny	limit	motogodzin:	170-200*.
3.	Ubezpieczenie	oC/aC.
4.	koszt	dostawy	i	odbioru	maszyny**.
*	 limit	motogodzin	rozliczany	jest	co	2	miesiące.	

W	przypadku	przekroczenia	limitu,	naliczana	jest	dodatkowa	opłata	za	godziny	nadliczbowe.
**	 Długoterminowe	umowy	najmu	-	pow.	6	m-c,	koszt	transportu	pokrywa	Wynajmujący.

co obeJMUJe
cZYNSZ NAJMU

1.	kosztu	paliwa.
2.	kosztu	napraw	wynikających	z	niewłaściwej	

ekspoatacji	maszyny.

cZego Nie obeJMUJe
cZYNSZ NAJMU

1.	Spotkanie	z	klientem	i	omówienie	jego	potrzeb.
2.	Przygotowanie	i	podpisanie	umowy.
3.	Wydanie	maszyny	po	wpłacie	kaucji	w	wysokości	

jednego	czynszu	najmu	brutto.
4.	Fakturowanie	każdego	ostatniego	dnia	miesiąca.

od doRAdZtWA do WYdANiA*



wynajmuj
maszyny caT®

• wynajem KrÓTKoTerminowy 
• wynajem DŁuGoTerminowy
• ProGram wynajmij i KuP
• umowa ramowa maszyn w ofercie

Więcej szczegółów pod numerem infolinii lub u naszych przedstawicieli w regionach

SZeRoKA
ofeRtA WYdAJNość KoMpleKSoWA 

obSłUgA

elAStYcZNe 
WARUNKi

WYNAJMU

Szeroka	gama	produktów	
oraz	doradztwo	w	zakresie

konfiguracji

Maszyny	Cat®

we	flocie,
nie	starsze	niż	3	lata

Fachowe	doradztwo
techniczne,	opieka

serwisowa,	ubezpieczenie

oferta
dostosowana	do	potrzeb	

klienta



Model
Masa

eksploatacyjna	
(kg)

Długość
transportowa

(mm)

Szerokość
transportowa

(mm)	

Wysokość
transportowa

(mm)

Maksymalna
głębokość

kopania	(mm)

301.7D 1	845 3	855 990 2	290 2	200

302.4D 2	320 4	030 1	400 2	390 2	400

303.5E	CR 3	692 4	730 1	780 2	500 2	880

304E	CR 4	009 4	820 1	950 2	500 3	130

305E	CR 5	088 5	180 1	980 2	550 3	280

305.5E	CR 5	415 5	330 1	980 2	550 3	470

308E	CR 8	333 6	380 2	320 2	550 4	150

Dostosowujemy wyposażenie do potrzeb Klienta.

Minikoparki hydrauliczne Cat® serii E mają małe 
gabaryty i wysoką wydajność, dzięki czemu umożli-
wiają sprawną pracę na ograniczonej przestrzeni.

Wszystkie modele są wyposażone w dużą, zintegro-
waną przeciwwagę i charakteryzują się doskonałą 
stabilnością przy zachowaniu niewielkiego promie-
nia obrotu.

Nowy panel sterowania COMPASS udostępnia stan-
dardowo funkcje takie jak: zabezpieczenie systemu 
hasłem, tryb Eco, regulacja przepływu w dodatko-
wym układzie hydraulicznym oraz funkcja ciągłego 
przepływu.

MiNiKopARKi6



1 Najszersza na rynku oferta maszyn budowlanych na wynajem.
Ponad 200 maszyn w ofercie.

2
3

4
5

Wynajem niezawodnych i najbardziej wydajnych maszyn 
budowlanych marki CATERPILLAR.

Rozwiązania dostosowane do unikalnych potrzeb:
umowy krótkoterminowe, długoterminowe, możliwość
zakupu wynajmowanej maszyny na korzystnych warunkach.

Maszyny wyposażone w nowoczesną technologię monitorowania, 
pomagającą w optymalizacji i zwiększeniu efektywności poprzez 

dostęp do aplikacji internetowej VisionLink®.

Największa profesjonalna sieć serwisowa.
120 wykwalifikowanych mechaników na terenie całego kraju.



KopARKi gąSieNicoWe8

Model
Masa

eksploatacyjna
(kg)

Długość
transportowa

(mm)

Szerokość
transportowa	

(mm)

Wysokość
transportowa

(mm)

Maksymalna
głębokość

kopania	(mm)

311F 13	900 7	530 2	490 2	820 5	590

313F	lgC 14	600 7	700 2	490 2	830 6	030

320E	l 23	500 9	540 2	980 3	240 6	720

320E	lN 23	640 9	570 2	540 3	240 6	290

323F 24	200 9	540 2	980 3	130 6	710

330F 28	930 10	390 3	190 3	370 7	250

336F 37	900 11	160 3	190 3	510 7	490

Dostosowujemy wyposażenie do potrzeb Klienta.

Dzięki	 niskiemu	 zużyciu	 paliwa	 i	 wyjątkowej	
wszechstronności	 koparki	 Cat®,	 doskonale	
sprawdzają	się	w	różnych	zastosowaniach.

Wytrzymała	konstrukcja,	doskonałe	wyważenie	
koparek,	a	także	przemyślany	układ	hydraulicz-
ny,	zapewniają	wydajność,	precyzję	i	niezrów-
naną	kontrolę	nad	maszyną.

Funkcja	 SmartBoom	 upraszcza	 wykonywanie	
pracy	 i	 zmniejsza	 zużycie	 paliwa,	 gdyż	 wy-
sięgnik	porusza	się	swobodnie	bez	korzystania	
z	wydatku	pompy.	



Funkcja	prowadzenia	wysokości	łyżki,	widoczna	
na	 czytelnym	 wyświetlaczu	 zamontowanym	
w	 kabinie,	 dokładnie	 wskazuje	 położenie	 łyżki	
w	 czasie	 rzeczywistym.	 Szybko	 reagujące	
czujniki	 przekazują	 natychmiast	 informacje	
zwrotne,	 a	 przyciski	 na	 zintegrowanym	
joysticku	 ułatwiają	 szybką	 regulację	 osprzętu,	
pozwalającą	 tworzyć	 jednolite,	 dobrze	
wykonane	nachylenia.

Istnieje	 możliwość	 skonfigurowania	 alarmów	
ostrzegających	 operatora,	 gdy	 układ	
zawieszenia	osprzętu	lub	łyżka	osiągną	ustalone	
wcześniej	parametry	wysokości	lub	głębokości,	
na	 przykład	 podczas	 prac	 w	 obszarach	
z	 niskim	 stropem	 lub	 w	 pobliżu	 przewodów	
wodociągowych.	 Układ	 eliminuje	 konieczność	
stosowania	tradycyjnych	pomiarów	nachylenia	
powierzchni	i	palikowania	terenu,	zmniejszając	
liczbę	wymaganych	pracowników	i	zwiększając	
bezpieczeństwo	prac.

cAt® gRAde coNtRol
to fabrycznie wbudowany układ kontroli głębokości i nachylenia, 
pozwalający kontrolować położenie krawędzi łyżki w dwóch 
płaszczyznach, ułatwiając precyzyjne kopanie i tworzenie nachyleń.
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KopARKi KołoWe

Model
Masa

eksploatacyjna	
(kg)

Długość
transportowa

(mm)

Szerokość
transportowa

(mm)	

Wysokość
transportowa

(mm)

Maksymalna
głębokość

kopania	(mm)

M314F 15 670 8 445 2 540 3 280 5 790

M315D 16 790 8 480 2 540 3 990 5 590

M315F CR* 17 470 8 150 2 550 3 300 5 570

M316F 17 850 8 635 2 550 3 300 6 100

M318F 18 930 8 600 2 550 3 305 6 090

koPaRkI	Do	PRaC	PRzEłaDUNkoWyCh

MH3022 24 500 7 885 2 550 4 300 2 325

Maksymalna	wysokość	wysięgnika	(mm) 11	520

Wysokość	maszyny	z	podniesioną	kabiną	(mm) 5	775

Dostosowujemy wyposażenie do potrzeb Klienta. * Maszyna o zmniejszonym promieniu obrotu.

Dzięki zastosowaniu różnych ramion i wysięgników 
każda maszyna charakteryzuje się precyzyjnie 
dobranymi proporcjami zasięgu i sił kopania. 
Wysięgnik dwuczęściowy (VA) - zapewnia lepszą 
widoczność obszaru po prawej stronie maszyny 
i większą stabilność podczas jazdy po drogach. 
Wyróżnia się największą wszechstronnością przy 
pracy w ograniczonej przestrzeni i podnoszeniu 
ciężkich ładunków.
Duża prędkość jazdy pozwala skrócić czas przejazdu 
pomiędzy różnymi lokalizacjami. Regulacja czułości 
układu hydraulicznego umożliwia operatorowi 
dostosowanie charakterystyki roboczej maszyny do 
aktualnie wykonywanego zadania.

10



oferujemy maszyny, które umożliwią 
twojej firmie wykonanie nie tylko prac 
ziemnych i ogólnobudowlanych. Maszyny 
cat® doskonale znajdują zastosowanie 
w pracy między innymi na składowiskach 
odpadów, w przemyśle drzewnym, jak 
również na placach przeładunkowych.

W ofeRcie
MASZYNY cAt®

gotoWe do
KAŻdeJ pRAcYW tWoJeJ fiRMie



12 KopARKo-łAdoWARKi

Model
Masa

eksploatacyjna	
(kg)

Długość
transportowa

(mm)

Szerokość
transportowa

(mm)	

Wysokość
transportowa

(mm)

Maksymalna
głęabokość

kopania	(mm)

427F2 8	100 5	704 2	352 3	779 5	696

428F2 8	425 5	704 2	352 3	779 5	696

432F2 8	479 5	704 2	352 4	018 6	164

444F2 9	606 5	751 2	352 4	018 6	129

Dostosowujemy wyposażenie do potrzeb Klienta.

Koparko-ładowarki Cat® zapewniają moc i precyzję 
wymagane podczas pracy w miejscach, w których 
używanie większego sprzętu nie jest możliwe.

Ramiona ładowarki z funkcją podnoszenia 
równoległego gwarantują doskonałą widoczność 
z przodu i utrzymanie materiału podczas operacji 
podnoszenia i załadunku. Układ kontroli komfortu 
jazdy zapewnia większą wygodę operatora podczas 
przemieszczania się między miejscami pracy.

Układ powrotu do pozycji kopania doskonale 
sprawdza się podczas powtarzalnych cykli 
roboczych.



13MAłe łAdoWARKi KołoWe

Ładowarki kołowe Cat® charakteryzują się wysoką 
wydajnością, krótkimi czasami trwania cykli 
roboczych i wszechstronnością. Niezależnie od tego, 
czy zajmujesz się załadunkiem, czy transportem 
materiałów, ładowarki Cat® są najlepszym 
wyborem. 

Zoptymalizowany układ zawieszenia osprzętu 
typu “Z” zapewnia optymalną widoczność, 
produktywność i oszczędność paliwa. Wydajny tryb 
ekonomiczny automatycznie dostosowuje moment 
obrotowy i prędkość silnika do obciążenia układu 
napędowego i utrzymuje je w najbardziej wydajnym 
zakresie roboczym.

Dostosowujemy wyposażenie do potrzeb Klienta.

Model
Masa

eksploatacyjna	
(kg)

Długość
transportowa

(mm)

Szerokość
transportowa

(mm)	

Wysokość
transportowa

(mm)

Maksymalna	
wysokość	
ładowania

(mm)

Maksymalna	
wysokość	
ustawienia
wideł	(mm)

906h2 5	630 5	435 1	840 2	465 3	035 3	090

907h 5	810 5	435 1	840 2	585 3	035 3	090

910k 7	130 6	226 2	259 3	020 3	419 3	457

Pojemność	łyżki
(m3)

926M 13	050 7	451 2	540 3	340 3	907 1,9	-	5,0

930M 14	007 7	600 2	400 3	278 3	667 2,1	-	5,0

938M 16	427 7	656 2	675 5	273 4	550 2,5	-	5,0



caT® ProDucTion measuremenT (cPm) Dla ŁaDowareK KoŁowych
950m, 962m, 966m, 972m

MAKSYMAliZUJ WYdAJNość i efeKtYWNość pRoceSU:

•	 Skrócenie	czasu	postoju	ciężarówki	na	zakładzie
•	 Poprawny	załadunek	cieżarówki
•	 Właściwe	zarządzanie	materiałem
•	 optymalizacja	wykorzystania	floty

MiNiMAliZUJ KoSZtY:

•	 Poprawa	bezpieczeństwa
•	 Wyeliminowanie	kar	za	przeciążanie	aut
•	 Niższe	koszty	utrzymania	maszyn
•	 zmniejszenie	budżetów	paliwowych



Montowane w średnich ładowarkach kołowych 
silniki Cat® zostały zaprojektowane z myślą o jak 
najwyższej wydajności paliwowej i zwiększonej 
gęstości mocy przy zachowaniu zgodności 
z wymogami normy emisji Stage IV (UE). Ponadto 
średnie ładowarki Cat® zostały wyposażone 
w niezawodne i wytrzymałe mosty. Oś tylna może 
poruszać się w zakresie ±13 stopni, dzięki czemu 
wszystkie cztery koła utrzymują kontakt z podłożem, 
zapewniając stabilność i przyczepność nawet 
w najtrudniejszym terenie.
Dodatkowo intuicyjny i wygodny układ sterowania 
powoduje, że praca staje się mniej męcząca, 
a operator bardziej wydajny.

Model
Masa

eksploatacyjna	
(kg)

Długość
transportowa

(mm)

Szerokość
transportowa

(mm)	

Wysokość
transportowa

(mm)

Maksymalna	
wysokość	
ładowania

(mm)

Pojemność
łyżki
(m3)

950	gC 18	849 8	292	 2	822 3	458 4	188 2,90	-	4,4

950M 19	269		 8	242 2	822 3	446 4	027 2,50	-	9,2

962M 20	296 8	653 2	824 3	446 4	235 2,5	-	9,9

966M 23	220 8	630 3	220 3	810 4	235 2,5	-	9,2

972M 24	897 9	188 3	220 3	559 4	458 2,9	-	9,9

980M 30	090 9	493 3	297 3	813 4	539 4,2	-	12

15śRedNie łAdoWARKi KołoWe

Dostosowujemy wyposażenie do potrzeb Klienta.



16 WAlce

Model
Masa

eksploatacyjna
(kg)

Długość
transportowa

(mm)

Szerokość
transportowa	

(mm)

Wysokość
transportowa

(mm)

CB14 1	620 2	050 884 2	395

CC24 2	400 2	513 1	298 2	673

CC34 3	670 3	120 1	390 2	557

CD54 9	500 4	270 1	873 3	042

CS64B 12	100 5	850 2	330 3	110

Dostosowujemy wyposażenie do potrzeb Klienta.

Walce wibracyjne do asfaltu zostały zaprojektowane 
z myślą o zapewnieniu uniwersalności i mobilności. 
Kilka częstotliwości wibracji oraz opcjonalne obciąże-
nia zapewniają wszestronność zastosowań. Wydajny 
układ hydrauliczny zapewniający równomierną wydaj-
ność opraz zoptymalizowany układ przeciw poślizgowy 
gwarantujący dobrą przyczepność.

Walce do gruntu - doskonały układ napędowy dwóch 
pomp, to sprawdzony system, który zapewnia osiągi, 
kontrolę nad maszyną i wyjątkowe możliwości jezdne. 
Opcjonalny zestaw okołkowanych płaszczy zwiększa 
możliwości zastosowania i produktywność, umożliwia 
pracę z materiałem spójnym i półspójnym.



MAchiNe dRive poWeR (Mdp)
dostępny we wszystkich modelach 
walców do gruntu cat® serii b. 
także w konfiguracji z płaszczami 
okołkowanymi.

•	 Informuje	o	konsystencji	gleby	na	
podstawie	pomiaru	oporów	toczenia.

•	 Możliwość	użycia	w	przypadku	
każdego	rodzaju	gleby	-	zarówno	
o	dużej,	jak	i	małej	spoistości.

•	 Pomiar	najważniejszych	parametrów	
na	głębokości	zbliżonej	do	grubości	
warstwy	zagęszczanego	
materiału,	do	około	30-60	cm.

•	 Pomiar	głębokości	umożliwia	łatwiejsze	
skorelowanie	wyników	z	przenośnymi	
urządzeniami	pomiarowymi,	takimi	
jak	lekkie	deflektometry	czy	przyrządy	
spektroskopowe.

•	 ograniczanie	ryzyka	nadmiernego	
zagęszczenia	podczas	przejazdu	
wykańczającego,	ze	względu	na	brak	
konieczności	stosowania	wibracji	
bębna.
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Model
Masa

eksploatacyjna	
(kg)

Długość	
transportowa

(mm)

Szerokość
transportowa

(mm)

Wysokość
transportowa

(mm)

Wysokość	
podnoszenia	

(mm)

Maksymalny	
udźwig

(kg)

th414C 10	205 6	575 2	430 2	588 13	700 3	700

th417C 12	440 6	782 2	440 2	805 17	300 4	000

Dostosowujemy wyposażenie do potrzeb Klienta.

Dzięki dopracowanym rozwiązaniom technicznym 
i nowoczesnym funkcjom ładowarki Cat® 
charakteryzują się znakomitą widocznością 
i znakomitymi parametrami udźwigu i zasięgu.

Kompaktowe wymiary, trzy tryby pracy układu 
kierowniczego i mały promień skrętu powodują, 
że ładowarki mają znakomite właścwości jezdne 
i doskonałą zwrotność.

Najwyższe osiągi oraz wytrzymała konstrukcja 
przekładają się na niezawodność i trwałość.

łAdoWARKi teleSKopoWe
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Prostota i łatwość obsługi oraz komfort jazdy 
porównywalny z samochodem, w połączeniu 
z niezwykle wysoką wytrzymałością.

Automatycznie sterowany układ przeciwpoślizgowy 
(ATC) załączany i rozłączany podczas jazdy.

Zwiększająca wydajność strategia sterowania 
elektronicznego (APECS) zapewnia wiele korzyści, 
w tym płynniejszą zmianę biegów, szybsze 
przyśpieszanie i większą wydajność.

Model
Masa

eksploatacyjna
(kg)

Moc
silnika

kM/kW

Długość
transportowa

(mm)

Szerokość
transportowa

(mm)

Wysokość
transportowa

(mm)

Pojemność	
skrzyni	

ładunkowej
(m3)

730C 24	100 375/280 10	555 2	950 3	779 17,5

730C2 23	725 375/280 10	555 2	950 3	779 17,5

Dostosowujemy wyposażenie do potrzeb Klienta.

WoZidłA



caT® GraDe conTrol SLoPE ASSIST

System	 pozwala	 zaoszczędzić	 czas,	 zwiększyć	 jakość	 wyrównania	
i	 zmniejszyć	 wysiłek	 operatora.	 Doświadczeni	 operatorzy	 mogą	 pracować	
efektywniej,	 a	 mniej	 doświadczeni	 osiągać	 lepsze	 rezultaty	 w	 krótszym	
czasie.

cAt® gRAde coNtRol
SloPE	aSSISt

pomaga	 operatorom	 łatwiej	
uzyskiwać	wymaganą	orienta-
cję	 przechylenia	 i	 pochylenia	
lemiesza	 poprzez	 automatycz-
ne	utrzymywanie	kątów	lemie-
sza	względem	zbocza.
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Model
Masa

eksploata-
cyjna	(kg)

Moc
silnika

kM/kW

Długość
transportowa

(mm)

Szerokość
transportowa

(mm)	

Wysokość
transportowa

(mm)

Szerokość
lemiesza

(mm)

D6k2	Xl 13	271 160/119 5	630 2	364 2	958 3	196	VPat

D6k2	lgP 13	909 158/118 4	354 2	850 2	958 3	682	VPat

D6N	Xl 16	757 182/136 5	530 2	965 3	108 3	272	VPat

D6N	lgP 18	346 180/133 6	463 3	000 3	222 4	080	VPat

D6t	Xl 23	663 244/180 *4	250 2	690 3	185 3	260	SU

Dostosowujemy wyposażenie do potrzeb Klienta. * Bez lemiesza.

lemiesz o regulowanym kącie obrotu i przechyłu (vpAt)	pozwala	równocześnie	dostosować	wysokość,	
kąt	obrotu	i	nachylenie	lemiesza	tak,	aby	uzyskać	największą	produktywność.
Możliwość	złożenia	lemiesza	ułatwia	transport	maszyny	bez	konieczności	demontażu	lemiesza.
lemiesze półuniwersalne (SU) (tylko do wersji Xl)	przeznaczone	są	do	pracy	w	trudnych	warunkach,	
w	których	ważna	jest	dobra	penetracja	i	pojemność.	Dzięki	ramionom	pchającym	w	kształcie	litery	“l”	
lemiesz	znajduje	się	bliżej	maszyny,	co	zapewnia	jej	doskonałą	zwrotność	i	wyważenie.

SpYchARKi

Spycharki Cat® zyskały reputację maszyn 
niezawodnych, trwałych i charakteryzujących się 
niezrównaną wydajnością.

Tryb ECO automatycznie zmniejsza prędkość 
silnika podczas prac związanych z małym i średnim 
obciążeniem. Umożliwia on oszczędzanie do 25% 
paliwa w zależności od zastosowania.

Nasza oferta obejmuje duże i małe maszyny do 
różnych zastosowań, od prac górniczych po prace 
wykończeniowe.



product link	 to	 urządzenie	 telematyczne	 zbierające	
informacje	 o	 maszynie,	 na	 której	 jest	 zamontowane.	
Posiada	 nadajnik	 gPS,	 dzięki	 któremu	 możliwe	 jest	
śledzenie	aktualnej	 lokalizacji	maszyny.	Pl	połączony	jest	
z	komputerem	sterującym	maszyną,	dzięki	czemu	pobiera	
informacje	o	parametrach	pracy	maszyny	oraz	wynikłych	
problemach	 i	 usterkach.	 Urządzenie	 przesyła	 dane	 za	
pomocą	 sieci	 komórkowej	 gSM	 lub	 satelitarnej	 gPS,	
dzięki	czemu	możliwe	jest	śledzenie	maszyn	z	dowolnego	
miejsca.	Do	odczytu	danych	przesłanych	wykorzystywana	
jest	aplikacja	Vision	link,	która	wymaga	jedynie	połączenia	
z	internetem.	zbiera	ona	i	przetwarza	informacje	przesłane	
przez	 Product	 link,	 udostępniając	 podgląd	 całej	 floty	
maszyn	na	jednym	ekranie.

product link



W zależności od opcji dzięki product link otrzymujesz dostęp do 
takich informacji i możliwości jak:

•	 lokalizacja	oraz	wyznaczanie	obszarów	budowy	z	ostrzeżeniami	
o	 ich	przekroczeniu	poprzez	mail	 lub	sms,	dzięki	czemu	wiemy	
gdzie	dokładnie	znajduje	się	maszyna.

•	 aktualny	licznik	motogodzin	oraz	harmonogram	zaplanowanych	
przeglądów	z	możliwością	włączenia	ostrzeżeń	o	zbliżających	się	
terminach	oraz	szybkie	zamawianie	potrzebnych	materiałów.

•	 aktualny	 poziom	 paliwa	 umożliwia	 określenie,	 wymaganego	
tankowania.

•	 Stan	 maszyny,	 czyli	 kody	 błędów	 i	 zdarzeń	 informujące	
o	usterkach	i	nieprawidłowej	obsłudze	operatorskiej.

•	 historyczne	informacje	o	wykorzystaniu	maszyny,	pozwalające	
na	zoptymalizowanie	wykorzystania	maszyny	w	przyszłości.

•	 Ważne	informacje	diagnostyczne
•	 Jeśli	 maszyna	 została	 wyposażona	 w	 wagę	 –	 informacje	

o	 całkowitej	 masie	 przewiezionego	 ładunku,	 zliczanie	
cykli	 wykonanych	 w	 ciągu	 godziny	 i	 średnią	 masą	 ładunku	
przewiezioną	w	ciągu	godziny	itp.



KoRZYStAJąc Z ofeRtY ZYSKUJeSZ:
•	 Możliwość	zakupu	nowej	maszyny	w	atrakcyjnej	cenie	-	stawka	najmu	odliczana	w	70%	od	ceny	

maszyny	przez	cały	okres	trwania	umowy	*.
•	 Możliwość	przetestowania	maszyny	na	placu	budowy	przed	jej	zakupem.	
•	 Brak	dodatkowych	kosztów	związanych	z	wynajmem	maszyny	

(koszt	ubezpieczenia,	przeglądów	serwisowych,	napraw,	obciążenia	linii	kredytowej	w	okresie	najmu).
*	 Szczegóły	oferty	do	uzgodnienia	z	Przedstawicielem	handlowym.

MiNiKopARKi KopARKi
gąSieNicoWe

KopARKo-
łAdoWARKi WAlce SpYchARKi KopARKi

KołoWe



Sitech polANd	 jest	 oficjalnym	 wyłącznym	 dystrybutorem	
rozwiązań	 technologicznych	 tRiMble	 dedykowanych	 inży-
nierii	lądowej	w	Polsce.

W	swojej	ofercie	posiada:	
•	 systemy	sterowania	maszynami	
•	 systemy	pozycjonowania	
•	 systemy	do	kształtowania	nawierzchni	asfaltowych	
•	 kompleksowe	rozwiązania	do	zarządzania	terenem	budowy	
•	 systemy	monitorowania

tel.:	+48	12	354	19	01
e-mail:	biuro@sitech-poland.pl	
www.sitech-poland.pl

RÓWNiARKA

SpYchARKA

KopARKA

SYSteM 2d
lASeR

SYSteM 3d
UtS

SYSteM 3d
SiNgle gNSS

SYSteM 3d
dUAl gNSS

SYSteM Z poJedYNcZYM MASZteM SYSteM Z dWoMA 
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tel. 609 930 217

tel. 609 930 168

tel. 601 894 117

tel. 693 339 441

tel. 603 190 772

oddziały:

Warszawa:
ul.	Modlińska	11,	Izabelin-Dziekanówek,
05-092	łomianki,
tel.:	22	201	36	00,	fax:	22	201	36	21

białystok:
Porosły	42,	16-070	Choroszcz,
tel.:	85	676	74	00,	fax:	85	676	74	20

czeladź:
ul.	Wiosenna	2,	41-253	Czeladź-Piaski,
tel.:	32	363	27	60,	tel./fax:	32	363	27	62

poznań:
ul.	krzysztofa	kolumba	15,	
62-052	komorniki,
tel.:	61	827	61	61,	fax:	61	822	79	04

Wrocław:
ul.	Wymysłowskiego	5,
55-080	Nowa	Wieś	Wrocławska,
tel.:	71	364	77	41,	fax:	71	364	77	51

beRgeRAt MoNNoYeUR Sp. Z o.o.
ul. Kolejowa 75, 05-092 łomianki, tel.: 22 768 71 00, fax: 22 768 71 12, e-mail: b-m@b-m.pl


