
www.bm-cat.com/pl-pl



budowa
dróg

W Bergerat Monnoyeur mamy w swojej ofercie 

pełen zestaw maszyn Cat® do budowy i renowacji 

dróg. Żaden inny producent na świecie nie dysponuje 

takim wsparciem dla klientów skupiającym się na 

zwiększaniu wydajności, jakości i ekonomiczności.



Oferujemy klientom trwałe, niezawodne 

i uniwersalne maszyny oraz narzędzia obniżające 

ryzyko podczas pracy i umożliwiające uzyskanie 

nawierzchni o wysokiej jakości. Porównaj nasze 

produkty z konkurencją, a przekonasz się, że 

nasze maszyny znacząco się wyróżniają. Odwiedź 

już dzisiaj lokalnego dealera Cat® i dowiedz się, 

dlaczego to właśnie maszyny Cat® są najchętniej 

wybierane na całym świecie przez firmy zajmujące 

się układaniem nawierzchni.



rozściełacze
asfaltu serii f

Oferujemy klientom gamę rozściełaczy i stołów Cat®, 

czyli trwałe, niezawodne i uniwersalne maszyny 

umożliwiające uzyskanie nawierzchni o bardzo 

wysokiej jakości. Rozściełacze Cat® charakteryzują 

się łatwą obsługą, wysoką wydajnością 

i komfortowym stanowiskiem pracy operatorów.



TEChNOLOGIA
OPTYMALIZUjąCA MOC

SILNIKA

WbUdOWANY GENErATOr 
OSZCZędZAjąCY
CZAS I PALIWO

TEChNOLOGIA USPrAWNIAjąCA 
PrACę OPErATOróW

SYSTEM POdAWANIA
MATErIAłU ObSłUGIWANY 

jEdNYM dOTKNIęCIEM

WIęKSZA WYGOdA
I bEZPIECZEńSTWO

dLA ZAłOGI

UNIKALNE rOZWIąZANIA

bEZObSłUGOWE POdWOZIE MObIL-TrAC™
zapewniające doskonałą przyczepność zarówno
z gładkimi, jak i bieżnikowanymi gąsienicami

GąSIENICE STALOWE
Wyjątkowy układ wózków jezdnych zapewniający 
płynną jazdę

SYSTEM NIWELACjI CAT® GrAdE CONTrOL
ZINTEGrOWANY Z MASZYNą

ZALETY

WóZKI WAhLIWE
Łagodne pokonywanie nierówności

ZWrOTNOść
Łatwość poruszania się i manewrów

MObILNOść
Wysoka prędkość przejazdowa, 
podobnie jak w rozściełaczu kołowym

TrWAłOść
Gwarancja na gąsienice gumowe 4000 mth



duże walce do asfaltu

Rozbudowana oferta tandemowych walców wibracyjnych Cat® 

umożliwia odpowiednie dobranie rozmiaru maszyny do każdego 

rodzaju prac, od parkingów do głównych dróg.

Operatorzy z pewnością docenią bardziej komfortowe 

stanowisko pracy i lepszą widoczność. Mechanicy zwrócą 

uwagę na wydłużone okresy międzyobsługowe, a właściciele 

będą zadowoleni z wyższej wydajności i skróconego czasu 

przestojów.



dOSKONAłA WIdOCZNOść
I KONTrOLA

PłYNNIE dZIAłAjąCY
UKłAd NAPędOWY

SZErOKI WYbór
UKłAdóW WIbrACYjNYCh

UKłAd STErOWANIA
ZAGęSZCZANIEM CAT®

PrZOdUjąCY W brANżY
UKłAd NATrYSKU WOdY

NAjWYżSZA
dłUGOTErMINOWA WArTOść



pneumatyczne walce kołowe cw34

WYdAjNOść W KAżdYM ZASTOSOWANIU

Możliwość dostosowania pracy maszyny do zmiennych warunków oraz 

wykonywanych zadań. Łatwe dociążenie lub odciążenie w celu uzyskania 

odpowiedniej siły nacisku.

ZAPObIEGANIE GrOMAdZENIU SIę MATErIAłU

Oddzielne dysze natryskowe dla każdej opony. Standardowy układ 

ciśnieniowy w modelu CW34 obejmujący pompę wodną, potrójny filtr oraz 

regulowaną funkcję działania chwilowego.

SILNIKI I PrZEKłAdNIE

Należący do standardowego wyposażenia tryb ECO umożliwia oszczędzanie 

paliwa i zmniejsza poziom hałasu. Automatyczna regulacja prędkości 

umożliwiająca dostosowanie układu w celu uzyskania maksymalnej 

prędkości w niskim, średnim i wysokim zakresie.



KOMFOrT I KONTrOLA

Doskonała widoczność i pełna kontrola dzięki obrotowemu 

stanowisku operatora. Regulowany fotel oraz proste w użyciu 

elementy sterujące zwiększają wygodę pracy operatora.

WYdAjNOść ZAGęSZCZANIA

Opcjonalne narzędzie Air-on-the-Run dostępne w modelu CW34 

umożliwia automatyczną regulację siły nacisku opon.

ELASTYCZNE ObCIążENIE

Modułowe obciążenie stalowe, które można 

łatwo zakładać i zdejmować.



małe walce
do asfaltu

Walce wibracyjne do asfaltu sygnowane marką 

Cat® zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu 

uniwersalności i mobilności. Kilka częstotliwości 

wibracji oraz opcjonalne obciążenia zapewniają 

wszechstronność zastosowań.

Nowa gama walców wibracyjnych do asfaltu 

oferowanych przez firmę Caterpillar charakteryzuje 

się dużą manewrowością i zapewnia dobrą 

widoczność, co ułatwia obsługę maszyny i zwiększa 

wydajność pracy. Najnowsze modele wykazują 

jeszcze wyższą wydajność podczas pracy na 

pochyłościach, m.in. dzięki większej mocy silnika. 

Dodatkową zaletą tych maszyn jest niższe zużycie 

paliwa.



OPTYMALNA MOC
• Silniki Cat® o dużej mocy spisują się doskonale podczas pracy na pochyłości.
• Tryb Eco i elektroniczny układ sterujący pracą silnika zapewniają niższe 

zużycie paliwa.
• Wyższa prędkość jazdy zapewnia dobrą mobilność.

WYSOKA SKUTECZNOść ZAGęSZCZANIA
• Uniwersalność zapewniona dzięki dwóm lub trzem częstotliwościom 

wibracji, w zależności od modelu.
• Możliwość zastosowania opcjonalnego obciążenia zwiększa 

wszechstronność pracy oraz skuteczność zagęszczania.

NAjLEPSZY W SWOjEj KLASIE UKłAd NATrYSKU WOdY
• Duża pojemność zbiornika umożliwia pracę przez 12 godzin bez konieczności 

ponownego napełniania.
• Potrójna filtracja zapewnia niezawodną pracę i upraszcza serwisowanie.
• Zgarniaki sprężynowe z funkcją automatycznej regulacji rozprowadzają 

wodę i ograniczają jej zużycie.

PrZEMYśLANA KONSTrUKCjA
• Wytrzymałe podzespoły gwarantują długi czas pracy bez przestojów, 

obniżając koszty eksploatacji maszyny.
• Intuicyjne elementy sterujące zapewniają łatwość obsługi.
• Stanowisko operatora zapewnia komfortową pracę przez cały dzień

bębEN WIbrACYjNY
• Automatyczne wyłączenie 

po ustawieniu dźwigni układu 
napędowego w położeniu 
neutralnym.

• Możliwość włączenia wibracji 
w bębnie przednim, tylnym lub obu.

• Jedyny w swoim rodzaju wał 
z obciążnikiem mimośrodowym 
umożliwiający szybkie ruszanie 
i zatrzymywanie.

• Częstotliwość serwisowania 
łożysk wynosząca 3 lata 
lub 3000 godzin.



mamy w swojej ofercie
pełen zestaw maszyn cat®

do budowy i renowacji dróg. 





frezarki do nawierzchni

Frezarki do nawierzchni Cat® PM620 i PM622 są wynikiem wieloletnich 

doświadczeń, przeprowadzonych badań i analiz. Każdy układ 

i element został zbadany, udoskonalony i zoptymalizowany. Efektem 

jest zaawansowana, światowej klasy frezarka do nawierzchni. Korzyści 

dla wykonawców są natychmiastowe: obniżone koszty eksploatacji 

i zwiększona produktywność w połączeniu z niezawodnością firmy Cat® 

i legendarnym wsparciem technicznym dealerów firmy Caterpillar.

PM620 PM622

SZErOKOść CIęCIA - 2010mm SZErOKOść CIęCIA - 2235mm



PrOSTA ObSłUGA
Dzięki zautomatyzowanym funcjom i przej-
rzystym wyświetlaczom LCD z ekranem 
dotykowym.

WYGOdNE STANOWISKO OPErATOrA
Przestronna platforma oraz podwójne kon-
sole operatora z ergonomicznym układem 
sterowania.

SILNIK 
Cat C18 ACERT™ spełniający normy emisji 
spalin US EPA Tier 4 Final oraz UE etap IV.
Elektroniczny moduł sterujący (ECM) 
monitorujący osiągi silnika i dostarczający 
operatorowi danych diagnostycznych.

UKłAd NAPędOWY
Cztery gąsienice wykorzystujące spraw-
dzone, wytrzymałe komponenty i rozwią-
zania konstrukcyjne Cat®. Zaawanso-
wany układ kierowniczy zapewniający 
płynne skręcanie i zmniejszający zużycie 
zewnętrznej warstwy klepek gąsienicy. 
Zmienny hydrostatyczny napęd ze zrów-
noważoną siłą napędową.

AUTOMATYCZNA KONTrOLA
ObCIążENIA
System kontroli obciążenia dopasowują-
cy prędkość jazdy do obciążenia silnika 
i pomagający zapobiegać blokowaniu.

WYdAjNA PrACA
Układ automatycznego sterowania obciążeniem wykrywający 
zmiany obciążenia układu wirnika i dostosowujący prędkość 
napędu w celu uniknięcia gaśnięcia i zoptymalizowania 
produkcji

PM620: 178 końcówek tnących
PM622: 193 końcówek tnących

PM622

SZErOKOść CIęCIA - 2235mm



stabilizatory gruntu

Wprowadzone udoskonalenia i ogromna wszechstronność przekładają 

się na wytrzymałość i niezawodność maszyny. Wysoka produktywność 

oraz znakomita jakość wykonywanych prac łączą się z niskimi kosztami 

eksploatacji i konserwacji. Dostępne wirniki i układy natrysku pozwalają 

dostosować maszynę do specyfiki wielu różnych zadań.



NAPęd

Napęd na wszystkie koła oraz cztery tryby 
kierowania zapewniające doskonałą 

przyczepność, precyzyjne utrzymywanie 
prędkości i znakomitą zwrotność

WSZEChSTrONNOść ZASTOSOWAń

Do wyboru są trzy rodzaje wirników i trzy 
prędkości pracy wirnika. Odpowiadający 

za napęd wytrzymały układ napędu wirnika 
pozwalający prowadzić różnego rodzaju 

prace

WYGOdA I PEłNA KONTrOLA

Dźwignia układu napędowego z elementami 
sterującymi obsługiwanymi kciukiem

UKłAd NAPędOWY O dUżEj 
WYTrZYMAłOśCI

Silnik Cat® C 15 ACERT™ z modułem 
oczyszczania gazów spalinowych 

wyróżniający się płynnym dostarczaniem 
mocy i niskim poziomem spalania



Układ Cat® Grade Control to wbudowany fabrycznie system prowadzenia maszyny 

ułatwiający uniknięcie nieregularności nawierzchni i kontrolowanie jej grubości, 

co przekłada się na większą wydajność, niższe koszty operacyjne i większe zyski.

Fachowcy z Bergerat Monnoyeur dysponują gruntowną wiedzą na temat 

dostosowania ustawień maszyny do warunków na miejscu pracy, dzięki czemu 

projekty przebiegają szybko i sprawnie.

Cat® Grade Control zwiększa efektywność pracy maszyn i całej załogi. 

Integracja systemu z maszyną pozwala na uzyskanie jeszcze lepszych efektów.

• Łatwość obsługi

• Precyzja sterowania

• Wysoka niezawodność

• Jeden dostawca

• Najlepsze wsparcie posprzedażowe na rynku

cat® grade control

FAbrYCZNA INTEGrACjA • łATWA ObSłUGA • WIęKSZA PrECYZjA



Aplikacja Kalkulator Amplitudy Rozściełania 

to narzędzie przeznaczone dla specjalistów 

z branży budowy dróg, umożliwiające określenie 

poprawnego ustawienia amplitudy walców do 

asfaltu, które zapewniłoby największą wydajność 

zagęszczania materiału.

• Obsługa pomiarów w jednostkach metrycznych 

i angielskich

• Aplikacja zawiera dostępne modele rozściełaczy 

Cat®, co ułatwia obliczenia

Aplikacja Kalkulator Produkcji Rozściełania 

to narzędzie przeznaczone dla specjalistów 

z branży rozściełania nawierzchni, pomagające 

w oszacowaniu zapotrzebowania na ciężarówki, 

przewidywanych prędkości rozściełania, stopnia 

zagęszczania oraz innych czynników.

• Stworzone na podstawie popularnej aplikacji 

Production Calculator dostępnej na płytach CD

• Obsługa pomiarów w jednostkach metrycznych 

i angielskich

• Możliwość zapisywania parametrów każdego 

zadania do późniejszego wglądu

• Funkcja wysyłania podsumowania zadań 

przez e-mail z urządzenia

pomocne, bezpłatne aplikacje mobilne

KALKULATOr AMPLITUdY rOZśCIEłANIA KALKULATOr PrOdUKCjI rOZśCIEłANIA



TWój NIEZAWOdNY PArTNEr
W ZAKUPACh MASZYN CATErPILLAr!

• dostępność 
Źródło finansowania inwestycji niezależnie od zmieniającej się koniunktury 
gospodarczej.

• Elastyczność 
Dobór produktów finansowych dopasowywanych do aktualnych potrzeb 
przedsiębiorców.

• Zaufanie 
Kilka tysięcy Klientów współpracujących z Cat® Financial 
od 15 lat.

• świadomość Wspólnego Celu 
Nasza przyszłość oparta jest na przyszłości naszych Klientów.

finansowanie

jESTEśMY bLISKO, MOżESZ NA NAS LICZYć 

• Pewność – oryginalne części, kadra ponad 150 wyspecjalizowanych 
pracowników serwisu, centrum szkoleniowe, warsztaty specjalistyczne

• Fachowość – 15 konsultantów ds. serwisu i części

• dostępność – 14 przedstawicielstw regionalnych, 120 mechaników, 90 
samochodów serwisowych 

• Szybkość reakcji – dostawa części w 24h

• System PartStore umożliwiający dostęp do katalogów online zawierających 
ponad 8000 oryginalnych części Cat® (www.b-m.pl/partstore)

• Możliwość zamawiania części przez Call Center, telefonicznie lub e-mailem, 
całodobowo, 7 dni w tygodniu z dostawą w 24 lub 48 godzin 
(61 82 82 400, czesci@b-m.pl)

Ponad 120 
wykwalifikowanych
Mechaników w Polsce

serwis / części cat®



GWArANCjE NA MASZYNY UżYWANE

• wiarygodność 
Wszystkie maszyny mają zweryfikowane pochodzenie i historię całego 
okresu eksploatacji.

• niezawodność 
Maszyny przygotowane do pracy przez ekspertów.

• elastyczność 
Odkup, zamiana maszyn Klienta.

• bogata oferta 
Dostęp do zasobów maszyn używanych w sieci dealerskiej Cat® na całym 
świecie.

maszyny używanewynajem maszyn cat®

maszyn w ofercie

Więcej szczegółów pod numerem infolinii
lub u naszych przedstawicieli w regionach

• WYNAjEM KróTKOTErMINOWY 
• WYNAjEM dłUGOTErMINOWY
• PrOGrAM WYNAjMIj I KUP
• UMOWA rAMOWA

• Szeroka oferta - Bogata gama produktów oraz doradztwo w zakresie konfiguracji.

• Wydajność - Maszyny CAT® we flocie, nie starsze niż 3 lata.

• Kompleksowa obsługa - Fachowe doradztwo techniczne, opieka serwisowa, 
ubezpieczenie.

• Elastyczne warunki wynajmu - Oferta dostosowana do potrzeb klienta.



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

www.sitech-poland.pl

kompleksowe rozwiązania trimble®

do prac bitumicznych

SITECh Poland jest oficjalnym wyłącznym dystrybutorem rozwiązań technologicznych 
Trimble® dedykowanych inżynierii lądowej w Polsce.

W swojej ofercie posiadamy m.in. systemy do kształtowania nawierzchni asfaltowych dla:
• frezarek
• walców do asfaltu
• rozściełaczy do asfaltu i betonu

Rozwiązania technologiczne Trimble są kompatybilne ze wszystkimi producentami 
sprzętu do inżynierii lądowej. Wiele maszyn Cat® posiada opcję Trimble Ready™, 

co oznacza że są fabrycznie przygotowane do montażu systemów. 

Zalety naszych systemów:
• praca na systemie odbywa sie w oparciu o projekt 3D, umożliwia to uzyskanie gładszej 

i dokładniejszej powierzchni w porównaniu do tradycyjnych metod
• milimetrowa dokładność systemu przekłada się  na znaczne oszczędności na materiale
• skracają czas realizacji projektu
• system Trimble CCS900 3D do walców gwarantuje osiągnięcie wymaganego 

jednolitego zagęszczenia na całej powierzchni przy mniejszej ilości przejazdów, co 
przekłada się na oszczędność paliwa

• brak konieczności stosowania linki referencyjnej 

SITECh Poland w uzupełnieniu programu sprzedaży, proponuje różne formy
wynajmu systemów do kształtowania nawierzchni asfaltowych:
• WYNAJEM KRÓTKOTERMINOWY I DŁUGOTERMINOWY
• PROGRAM WYNAJMIJ I KUP
• WYNAJEM SYSTEMU WRAZ Z OBSŁUGĄ NA BUDOWIE 

już dzisiaj odwiedź SITECh - dystrybutora technologii Trimble dla inżynierii lądowej,
aby dowiedzieć się, jak wykorzystać technologię, która poprawi dokładność

i obniży koszty Twoich robót budowlanych.  



W NASZEj OFErCIE
NAjSZErSZA GAMA MASZYN
dO PrACY W KAżdEj brANżY

rOLNICTWO

ArChITEKTUrA KrAjObrAZU

SKłAdOWISKA OdPAdóW

WYbUrZENIA

PrZEMYSł GórNICZY

KAMIENIOłOMY

bUdOWNICTWO

drOGOWNICTWO

PrACE ZIEMNE

PrZEMYSł drZEWNY

PrZEMYSł CIężKI

TrANSPOrT - LOGISTYKA



www.bm-cat.com/pl-pl

oddziały:

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

gdańsk:
ul. Galaktyczna 34
80-299 Gdańsk
tel.: 58 769 36 66
fax: 58 769 36 67

poznań:
ul. Krzysztofa Kolumba 15
62-052 Komorniki
tel.: 61 827 61 61
fax: 61 822 79 04

warszawa:
Izabelin-Dziekanówek
ul. Modlińska 11
05-092 Łomianki
tel.: 22 201 36 00
fax: 22 201 36 21

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

biura regionalne:

bydgoszcz:
ul. Szubińska 67
86-005 Białe Błota k. Bydgoszczy
tel. kom.: 603 939 628 

ełk:
ul. Suwalska 84,19-300 Ełk
tel. kom.: 691 153 523
fax: 87 621 00 45

kraków:
Góra Libertowska 34
30-444 Kraków
tel./fax: 12 270 34 14

lublin:
ul. Choiny 5B/5C
20-816 Lublin
tel.: 603 880 931

łódź:
ul. Łódzka 83
95-054 Ksawerów
tel.: 42 225 99 00
fax: 42 225 99 11

olsztyn:
ul. Budowlana 2a
10-424 Olsztyn
tel.: 89 537 01 00
fax: 89 533 02 31

rzeszów:
ul. Zawiszy Czarnego 41A
35-082 Rzeszów
tel./fax: 17 852 73 98

szczecin:
ul. Tartaczna 9
70-893 Szczecin
tel.: 91 469 48 60
fax: 91 469 48 69

przedstawicielstwa:

kielce:
tel. kom.: 601 895 035

oddział górniczy:

katowice:
ul. Porcelanowa 19
40-246 Katowice
tel.: 32 441 21 99
fax: 32 441 21 95

centrala:

ul. modlińska 11, izabelin dziekanówek
05-092 łomianki
tel.: 22 768 71 00, fax: 22 768 71 12
e-mail: b-m@b-m.pl

bergerat monnoyeur sp. z o.o. jest wyłącznym, 
autoryzowanym dystrybutorem maszyn budowlanych 
Cat® w Polsce. Sprzedaż maszyn Cat® prowadzona jest 
przez sieć regionów i biur regionalnych rozlokowanych 
na terenie całego kraju.

Więcej informacji o produktach Cat®, usługach oferowanych przez autoryzowanych dostawców oraz rozwiązaniach branżowych można znaleźć w internecie pod adresem www.bm-cat.com/pl-pl
Materiały i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Maszyny przedstawione na zdjęciach mogą mieć zamontowane wyposażenie dodatkowe. Aby uzyskać informacje o dostępnym 
wyposażeniu dodatkowym, skontaktuj się z naszym przedstawicielem.


