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Dziś potrzebujesz więcej, niż tylko doskonałej maszyny. Dlatego Bergerat Monnoyeur oferuje doradztwo 
przy zakupie sprzętu, maszynę, finansowanie, usługi serwisowe oraz gwarancję w trzech elastycznych 
pakietach do wyboru. W rezultacie otrzymujesz pełne biznesowe rozwiązanie indywidualnie dopasowane 
do twoich potrzeb. Nazywamy je „360° – pełne rozwiązania”. 
Dlaczego? 
Ponieważ są najlepsze pod każdym kątem.
Sprawdź naszą nową ofertę!

Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 75, 05-092 Łomianki k/Warszawy 
tel.: (0-22) 768 71 00, fax: (0-22) 768 71 12

e-mail: b-m@b-m.pl
www.b-m.pl

Indywidualne, biznesowe, Pełne Rozwiązania 360° 

SkoNceNtruj Się Na SWojej DziałalNości, My zaPeWNiMy SPrzęt!

Maszyny Caterpillar® są znane ze swojej 
niezawodności, trwałości i wyjątkowych osiągów.

Caterpillar Financial, godny zaufania partner  
specjalizujący się w usługach finansowych,  

oferuje elastyczne i atrakcyjne opcje 
 finansowania sprzętu.

Dla zapewnienia jak 
najwyższej gotowości  

i sprawności  
Bergerat Monnoyeur  

oferuje pełny wachlarz  
usług serwisowych 

oraz kontrakty serwisowe 
dostosowane do potrzeb 

każdego klienta.

Bergerat Monnoyeur oferuje  
nieograniczone, elastyczne  
i konkurencyjne warunki  
gwarancji, dostosowane  

do indywidualnych  
wymagań Klienta.
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znacznie więcej wiadomości i opinii. Jeżeli macie Państwo jakieś 
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z naszym wydawcą na adres: CatMagazine@cat.com.
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d r O d Z Y  C Z Y T E L N I C Y,
Witamy w najnowszym wydaniu 
CAT Magazine - jedynym 
czasopiśmie omawiającym 
najnowsze rozwiązania 
stosowane w maszynach 
Caterpillar®. 
 

 Wszystkie te ulepszenia wpływają na podniesienie 
produktywności sprzętu i wydłużają jego trwałość. 
Na kolejnych stronach będą Państwo mogli zapoznać 
się z nową serią D ładowarek gąsienicowych, z 
nowym, wyjątkowo wszechstronnym nośnikiem 
narzędzi serii H oraz z gamą mini-koparek. Poza 
tym opowiemy o tym, jak Caterpillar przyczynia 
się do realizacji motto: „postęp czynić możliwym”. 
Przeczytacie również o ambitnym, 10 letnim 
projekcie renowacji terenu w Niemczech oraz o 
przygotowaniach do realizacji projektu „7 milionów 
ton” w Czechach. 
 

Powyższe i inne historie opisane w tym numerze 
odzwierciedlają ducha Caterpillar: „chcieć to móc” 
 

Z poważaniem,

Gilles FLOHIC
Dyrektor Generalny Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.
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Podróżując po Chinach, w dużych miastach takich jak 
Beijing i Szanghaj, można spotkać wiele bilbordów 
Caterpillar. Można również natknąć się w prasie na 
ogłoszenia. Hasłem przewodnim tej kampanii jest: ŚWIAT 
W CIĄGŁYM ROZWOJU. Mówią one o tym, że Caterpillar 
z dumą przyczynia się do olbrzymiego rozwoju chińskiej 
infrastruktury. Kampania ta ma na celu zwiększenie 
lojalności klientów oraz pracowników. Wiele osób napisało 
nawet jak są dumni z tego, że tworzą zespół Caterpillar’a.

ŚWIAT W CIĄGŁYM ROZWOJU

Cat w liczbach

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Κ ΥΛ Ι Σ Η Σ 

Π Ρ Ο Ω Θ Η Τ Η  Σ Ε  Σ Κ Α Φ Ο Σ !
Οι περισσότεροι αναγνώστες γνωρίζουν ότι το σύστημα κύλισης SystemOne 

της Caterpillar για τους προωθητές D6 έχει σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια 

ζωής από τα συμβατικά συστήματα κύλισης. Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι 

μπορεί να μειώσει τις δαπάνες συντήρησης των συστημάτων κύλισης 

κατά 30 έως 70%. Γνωρίζατε όμως ότι το SystemOne εγκαταστάθηκε 

πρόσφατα σε ένα σκάφος-βυθοκόρο στην Ολλανδία; Ο Arie Westenbrink 

από την PON - την αντιπροσωπεία μας στην Ολλανδία - εξηγεί.

“Το εν λόγω σκάφος έχει μήκος 90 μέτρων και σκάβει 

το βυθό της Βόρειας Θάλασσας βγάζοντας άμμο - η 

άμμος πωλείται στη συνέχεια στην κατασκευαστική 

βιομηχανία,” λέει ο Arie. “Το σύστημα κύλισης 

SystemOne αποτελεί στην πραγματικότητα τμήμα 

του συστήματος εκφόρτωσης υψηλής ταχύτητας που 

ωθεί την άμμο προς την ακτή με ρυθμό 3.000 τόνων 

την ώρα.” Πρόκειται για μια μοναδική εφαρμογή 

- είναι το μόνο σκάφος-βυθοκόρος στον κόσμο που 

διαθέτει τέτοιο σύστημα αυτοεκφόρτωσης με υψηλή 

ταχύτητα. Είναι επίσης μια ιδιαίτερα απαιτητική 

εφαρμογή, καθώς το σκάφος λειτουργεί πρακτικά 

συνεχώς, υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

Γιατί επιλέχτηκε το SystemOne;

“Παλιά χρησιμοποιούσαμε συνηθισμένες αλυσίδες 

D4” λέει ο Bert den Herder, ιδιοκτήτης του 

σκάφους. “Όμως αυτές με είχαν απογοητεύσει - δεν 

διαρκούσαν όσο περιμέναμε. Τότε ο Arie μου έδειξε 

ένα μοντέλο με τη νέα σχεδίαση SystemOne.” 

Ήταν σαφές ότι οι ευθύγραμμοι σύνδεσμοι θα 

βελτίωναν την οδήγηση των ερπυστριών και οι 

στρεφόμενοι πείροι (που διαθέτουν εφ’ όρου ζωής 

στεγανοποιημένες αρθρώσεις) θα εξαλείψουν την 

ανάγκη περιστροφής των πείρων. Καθώς δεν υπάρχει 

κίνηση μεταξύ του οδοντωτού τροχού και του πείρου δεν 

υπάρχει κυριολεκτικά καμία φθορά στους οδοντωτούς 

τροχούς - και καμία δαπάνη αντικατάστασης.

Είναι ο Bert ικανοποιημένος με το SystemOne;

“Απολύτως,” λέει ο ιδιοκτήτης του σκάφους. “Κανονικά 

έπρεπε να αλλάζουμε τους οδοντωτούς τροχούς μετά από 

100 ώρες λειτουργίας, αλλά το SystemOne λειτουργεί για 

πολύ περισσότερο χρόνο χωρίς κανένα σημάδι φθοράς.”

Οι ναυτιλιακές εφαρμογές δεν είναι κάτι καινούριο για 

την Caterpillar. Οι κινητήρες της χρησιμοποιούνται σε 

πλοία σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην πραγματικότητα, 

το σκάφος του Bert χρησιμοποιεί επτά συνολικά 

κινητήρες Caterpillar - για πρόωση, για τους ελιγμούς 

του σκάφους, για την απόξεση του βυθού, για την 

εκφόρτωση και για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος.

“Το σύστημα έχει πολύ 
μεγαλύτερη διάρκεια 

ζωής γιατί η φθορά των 
οδοντωτών τροχών έχει κυριολεκτικά εκμηδενιστεί.”
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I l  c a r r o  d I  u n  t r at to r e 

s u  u n ’ I m b a r c a z I o n e !

La maggior parte dei lettori sa che il nuovo carro Caterpillar SystemOne ha una 

durata notevolmente maggiore di un carro tradizionale. I test sul campo hanno 

dimostrato che la riduzione dei costi operativi è compresa tra il 30% ed il 70%. 

Ma sapevate che recentemente un carro SystemOne è stato installato su una 

draga in Olanda? Arie Westenbrink, del dealer olandese PON, ci spiega perché.

“L’imbarcazione in questione è una draga lunga 90 metri 

che aspira dal fondo del mare del Nord la sabbia che 

poi è venduta al settore delle costruzioni,” dice Arie. “Il 

carro SystemOne gioca un ruolo importante nel sistema 

di carico che deposita 3.000 tonnelate di sabbia ogni 

ora sulla sponda.” E’ un’applicazione unica; questa è 

la sola draga al mondo ad avere una tale velocità ed 

un simile sistema di carico. L’applicazione inoltre è 

particolarmente impegnativa, in quanto la draga lavora 

24 ore al giorno, in qualsiasi condizione climatica.

Perché è stato scelto il carro SystemOne?

“Prima usavamo le catenarie del D4 con boccola 

rotante, ma non sigillata”, dice Bert den Herder, 

proprietario della draga. “Non avevano la durata 

che volevamo. Allora Arie mi ha parlato del nuovo 

carro SystemOne, spiegandomi come funziona.”

E’ stato subito chiaro che le nuove catenarie avrebbero 

migliorato la guida. Inoltre, i nuovi giunti rotanti a 

cartuccia, sigillati in fabbrica, che sostituiscono perni 

e boccole, oltre ad eliminare la necessità di rotazione 

manuale, garantiscono una maggiore tenuta. L’usura 

risulta molto inferiore, non solo per l’assenza del classico 

movimento tra ruota motrice e boccola, ma anche 

perché le ruote folli hanno una superficie di contatto 

centrale senza appoggiare sulle maglie. Di conseguenza 

la durata è molto maggiore ed i costi d’esercizio inferiori. 

Bert, è contento del SystemOne?

“Assolutamente,” dice il proprietario della draga. 

“Noi sostituivamo le ruote motrici mediamente ogni 

100 ore, mentre il SystemOne sta già lavorando da 

più tempo e non c’è ancora alcun segno d’usura.”

Non è certo una novità che Caterpillar sia presente 

anche in applicazioni marine. I motori Cat equipaggiano 

molte navi in ogni parte del mondo. Di fatto, anche 

la draga di Bert usa un totale di sette motori Cat 

per la propulsione, la manovra, il dragaggio, lo 

scarico e la fornitura di energia elettrica. 

“Il sistema dura più a 

lungo perché l’usura è 

virtualmente eliminata.”

Page: 340_21
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U n  t r a i n  d e  r o U l e m e n t 
s U r  U n  b at e aU  !

La plupart de nos lecteurs savent que le train de roulement SystemOne 

de Caterpillar pour les Tracteurs à chaînes D6 dure bien plus longtemps 

que les trains de roulement traditionnels. Des essais ont démontré qu’il

diminue les frais d’entretien de 30 à 70 %. Mais saviez-vous que SystemOne 

a récemment été installé sur un bateau de dragage aux Pays-Bas ? Arie 

Westenbrink, de PON – notre concessionnaire hollandais – nous en dit plus.“Le bateau en question est un dragueur de 90 mètres de 

long qui extrait du sable du fond de la mer du Nord – ce 

sable étant ensuite vendu au secteur de la construction,” 

affirme Arie. “Le train de roulement SystemOne fait 
partie du système de déchargement à grande vitesse qui 

propulse le sable sur le rivage, à raison de 3000 tonnes 

par heure.” Cette application est unique en son genre ; 

il s’agit du seul dragueur au monde disposant d’un tel 

système de déchargement automatique à grande vitesse. 

Ce travail est particulièrement exigeant, puisque le navire 

fonctionne en quasi-permanence et par tous les temps.Pourquoi a-t-on choisi SystemOne ?
“Auparavant, nous utilisions des chaînes à bagues 
tournantes D4 ordinaires,” précise Bert den Herder, 
propriétaire du dragueur. “Mais ce système m’a
déçu; les chaînes ne duraient pas aussi longtemps 
que nous le souhaitions. Arie m’a ensuite montré 
un modèle du nouveau concept SystemOne.” Il ne faisait aucun doute que les maillons droits allaient 

améliorer le guidage des chaînes et qu’il ne serait 
plus nécessaire de retourner les bagues grâce aux 
bagues rotatives (qui comportent des cartouches 
étanches). Sans aucun mouvement entre le barbotin 

et la bague, il n’y a pratiquement pas d’usure du 
barbotin, et les frais de remplacement disparaissent.

Bert est-il satisfait de SystemOne ?“Absolument,” répond le propriétaire du bateau. “Nous 

devions normalement changer les barbotins toutes les 

100 heures, mais SystemOne fonctionne depuis bien 

plus longtemps et nous ne notons aucun signe d’usure.”Caterpillar n’est pas un nouveau venu dans les 
applications marines ; ses moteurs équipent des 
bateaux dans le monde entier. En fait, le bateau 
de Bert utilise au total sept moteurs Caterpillar: 
pour la propulsion, la manœuvre, la drague, le 
déchargement et l’alimentation électrique.

“Le système dure tellement plus longtemps grâce à l’absence quasi totale d’usure du barbotin.”

Page: 351_12(English Master P13)
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لس��فلي  لهي��كل ا تركي��ب ا

ف��ة عل��ى مرك��ب! ا للجر

يظل قيد اخلدمة لفترة  D6 في فئة اجلرافات SystemOne ويعلم معظم املشغلني أن الهيكل السفلي

أطول بشكل ملحوظ من الهياكل السفلية التقليدية. وقد أظهرت االختبارات أنه ميكن أن يقلل من تكاليف 

مت تركيبه  SystemOne باملائة. ولكن هل تعلم أن هيكل إلى 70 صيانة الهيكل السفلي بنسبة 30

مؤخًرا في مركب لرفع األوحال في هولندا؟ ويشرح لنا األمر آري ويستنبرنك، من بون - موزع كاتربلر.

متًرا ويقوم  يقول آري، “مركب رفع األوحال املعني يبلغ طوله 90

بالتقاط الرمل من قلع بحر الشمال - ويتم بيع الرمل بعد ذلك 

SystemOne إلى شركات املقاوالت. وميثل الهيكل السفلي

في احلقيقة جزًءا من نظام التفريغ عالي السرعة والذي يدفع 

طن في الساعة.” وهذا  الرمل إلى الشاطئ مبعدل 3.000

التطبيق ُيعد فريًدا من نوعه؛ وهذا املركب هو مركب رفع األوحال 

الوحيد الذي يتمتع بهذه السرعة العالية ونظام التفريغ الذاتي. 

وهذا التطبيق هو تطبيق ملح على نحو خاص، ألن املركب 

يعمل طوال الوقت بال انقطاع وفي كافة ظروف الطقس.

ملاذا مت اختيار هيكل SystemOne؟

يجيب بيرت دين هيردر، مالك مركب رفع األوحال، “لقد 

اعتدنا على استخدام سالسل دوارة ذات بطانة معدنية 

العادية. لكن هذه السالسل أحبطتني  D4 من الفئة

- فهي لم تستمر طوياًل كما توقعنا. وبعدها عرض 

 ”.SystemOne علّي آري طراًزا جديًدا من هيكل

وكان من الواضح أن الوصالت املستقيمة تعزز من توجيه 

اجلنزير وكانت البطانات املعدنية الدوارة )املدمجة في وصالت 

الهيكل املغلق ذي مدة اخلدمة املمتدة( تغلبت على احلاجة 

إلى عمليات إدارة البطانة املعدنية. وبدون احلاجة إلى التحرك 

بني العجلة املسننة والبطانة املعدنية، فلن يظهر تآكل في 

العجلة املسننة - مما ال يفرض تكاليف استبدال إضافية.

هل بيرت راض عن استخدام هيكل SystemOne؟

طررنا بطبيعة احلال 
ويرد مالك املركب، “بالتأكيد. لقد اض

ساعة، لكن هيكل  إلى تغيير العجالت املسننة كل 100

ظل يعمل لدينا لفترات أطول بكثير من  SystemOne

غيره، ولم تظهر أي عالمة تآكل به على اإلطالق.”

كاتربلر حديثة العهد بالتطبيقات البحرية، 
وهكذا لم تكن 

فمحركاتها تستخدم في املراكب في كافة أنحاء العالم. 

وفي واقع األمر، يستخدم بيرت في املركب عدد محركات 

اتربلر يبلغ سبعة محركات إجمااًل - من أجل الدفع واملناورة 
ك

باملركب ورفع األوحال والتفريغ وإمداد الطاقة الكهربية.

“يستمر النظام قيد اخلدمة 

لفترات أطول بكثير ألن 

تآكل العجالت املسننة قد 

اختفى منه فعلًيا.”

Page: 12
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23 to liczba języków, w których wydawany jest CAT 

Magazine. Dzięki niemu ludzie z Europy, Bliskiego 

Wschodu oraz z Afryki poznają maszyny CAT i dealerów

Powyższe ogłoszenie pokazuje jak maszyny CAT pomogły 
wybudować szkołę oraz jak generatory prądotwórcze CAT 

dostarczają prąd po oddaniu obiektu do użytkowania.

Sz yb ciej,  gładziej, 
b ezpieczniej

Legendarny tor wyścigów Monza Racetrack we Włoszech 
od niedawna ma nową nawierzchnię. Wszystko to 
dzięki firmie Betonvilla oraz nowej frezarce Caterpillar 
PM-200. Pierwsze opinie kierowców mówią, że tor jest 
gładszy, szybszy i bezpieczniejszy. Frezarka PM-200 
frezowała nawierzchnie o długości 3000 m, szerokości 
5,5 m oraz głębokości 4 cm. Całkowita ilość frezowanego 
materiału szacuje się na 16500 m3 – czyli 1585 ton.23
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D wuk rotnie  z większona 
w ydajność –  zmniejszone 
o p ołowę zuż ycie  pal iwa
Z systemem AccuG radeWapaniałe opinie czytelników

Na początku tego roku zapytaliśmy czytelników, 
co sądzą o Cat Magazine … Informacja, którą 
otrzymaliśmy była jednoznaczna i prosta: „Jest 
super!” – odpowiedziała większość z ankietowanych. 
Prawie każdy kto wziął udział w ankiecie uznał, że 
w swojej pracy wykorzystuje informacje zawarte w 
czasopiśmie. Takie opinie wpływają na to, że zespół 
pracujący nad Cat Magazine jest jeszcze bardziej 
zdeterminowany do przygotowania kolejnych wydań.

G aleria 
Kl ientów

I Ty możesz być na tym 
miejscu! Wyślij nam swoje 
zdjęcie z maszyną Cat i 
napisz, co się Tobie w niej 
najbardziej podoba.

To są oficjalne dane – testy maszyn 
przeprowadzone w terenie wykazują, 
że w przypadku zastosowania systemu 
AccuGrade wydajność maszyn wzrasta o 
100% a zużycie paliwa zmniejsza się o 43%. 
Testy polegały na wybudowaniu dwóch 
identycznych odcinków dróg w Hiszpanii: na 
je jednej wykorzystano system palikowy, na 
drugiej AccuGrade. Droga miała 80m długości 
była zróżnicowana powierzchniowo, na odcinku 
występowały również różnice poziomów.

“Zwykle bardzo trudno jest dokonać porównania 
w rzeczywistości, dlatego że każda robota 
jest inna”, powiedział Marylin Murphy, Szef ds. 
Rozwiązań Zwiększających Wydajność w Caterpillar. 
„Lecz nad naszymi badaniami mieliśmy kontrolę: 
drogi były budowane w tej samej okolicy, jedna 
obok drugiej, a do ich budowy użyto identycznych 
materiałów. Poza tym na drogach pracowały takie same 
modele maszyn kierowane tymi samymi operatorami. 
Wszystko odbywało się w takich samych warunkach 
pogodowych. Jedyną różnicą był system AccuGrade.

Więcej informacji: www.Cat.com/news

NAjwyższA w EurOpIE

Niedawno wkroczyła do akcji najwyższa europejska maszyna do 
wyburzeń – ma ona trzyczęściowy teleskopowy wysięgnik o 
zasięgu 62 m. Zbudowana została przez holenderską firmę 
zajmującą się wyburzeniami Beelen Sloowpwerken na bazie 
koparki Cat 385 Ultra High Demolition, która miała zasięg 39,5 
m. PON - dealer maszyn Caterpillar w Holandii przygotowała 
wspólnie z firmą wyjątkową specyfikację i współpracowała nad 
projektem ze specjalistami oraz innymi partnerami. Wszystko 
po to, aby ta najwyższa konstrukcja została zbudowana. 
Standardowa koparka 385 UHD waży 100 ton – lecz z 
wydłużonym wysięgnikiem ten olbrzym osiąga wagę ponad 
150 ton.



(English Master Pxx)
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Nie łatwo jest dziś funkcjonować na rynku budownictwa. Coraz trudniej też 
jest znaleźć dobrych operatorów. Podatki i składki ubezpieczeniowe wydają 
się stale rosnąć, a inwestorzy chcą, aby roboty były zrobione szybciej i taniej. 
Nad to wszystko, jeśli wykonawcy przekraczają terminy, płacą kary. Więc 
kiedy Petr Brezina dowiedział się, że musi czekać 6 tygodni, aby rozpocząć 
roboty (zachowując oczywiście termin realizacji) zrobił to, co robi większość 
osób w tym biznesie: zmienił terminarz operatorów i maszyn i zaczekał 
do momentu, w którym mógł rozpocząć roboty. Potem łatwo poradził 
sobie z tym zadaniem – pracowal 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu.

„Roboty, które przy normalnym trybie prac zajmują 9 miesięcy musiały być 
zrobione w 7” mówi Brezina, współwłaściciel czeskiej firmy budowlanej 
APB Plzen. „Lecz opóźnienie wydania pozwoleń zabrało nam kolejne 6 
tygodni. Na szczęście, dzięki mojej ekipie oraz dealerowi Caterpillar Phoenix 
Zeppelin, jesteśmy dziś w połowie projektu i planujemy skończyć roboty w 
terminie. Ale oczywiście nie bez nieprzewidzianych niespodzianek.”
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Wyjątkowo błotniste warunki
Plan przewidywał wykonanie największej 
ilości robót w okresie zimowym, kiedy 
ziemia jest zmarznięta, glina jest twarda 
i pozwala na poruszanie się wozideł 
przegubowych. Lecz zima nie przyszła. 
Natomiast przyszedł ulewny deszcz – cały 
teren robót zamienił się w 200 hektarową 
(2 miliony metrów kw.) błotnistą breję.

650,000 m3 wierzchniej warstwy gruntu 
zostało wybrane w listopadzie zgodnie 
z planem, rozwiezione następnie do 
gospodarstw znajdujących się w promieniu 
15 km. Po tym, dostano się do gliny, która 
po opadach deszczu i pod naciskiem 60 
maszyn do robót ziemnych zamieniła się 
w błoto. „Wozidła przegubowe zakopywały 
się w błocie i spycharki D11 musiały je 
z niego wypychać”, mówi Brezina. „To 
oczywiście zmniejszało wydajność. Ale 
dealer szybko zareagował i dostarczył nam 
nowe, mocniejsze wozidła przegubowe. 
To była niezła sztuczka”. Dodatkowo, 
Phoenix Zeppelin wybudował warsztat na 
terenie robót i zapewnił 5 mechaników. 
Caterpillar natomiast przysłał specjalistów 
od wozideł przegubowych z Centrum 
Szkoleniowego i Pokazowego z Malagi, 
aby przeprowadzili szkolenia operatorów. 
To był wysiłek całego zespołu.

Naprawdę potężny projekt
Plac budowy to 200 ha powierzchni, 
najwyższy punkt był położony 16 m 
wyżej od najniższego. Cała powierzchnia 
musiała być wyrównana i utwardzona. 
Zainstalowano specjalne oświetlenie 
illuminacyjne pozwalające na prace 24 
godz. na dobę. Każdego dnia zużyto więcej 
niż 500 ton wapna i spalano ponad 50 
000 litrów paliwa. Poza tym trzeba było 
przesadzić ponad 1000 drzew. Przez 6 
miesięcy, dzień i noc pracowało ponad 
300 mężczyzn – 180 w ciągu dnia i 120 
w ciągu nocy – wszyscy po 12 godz.

Ludzie pracujący na tej budowie przybyli 
z innych realizowanych przez firmę 
robót rozlokowanych na terenie całych 
Czech. Żeby zapewnić im mieszkania, 
firma APB wynajęła 12 piętrowy blok. 
Większość ludzi pracowało w trybie 
8 dni pracy – 6 dni wolnych.

Dom dla Hyundai’a
W miejscu tym prawdopodobnie postanie 
fabryka całkowicie nowych samochodów 
Hyundai. Koreański koncern wybrał to 
miejsce ze względu na bliskie położenie 

Polski, która może dostarczyć większość z 
3000 pracowników potrzebnych fabryce. 
Jest to również idealne położenie ze względu 
na jej firmę siostrę. Kia Motors ma swoją 
fabrykę tuż za granicą. Wspólnie mogą 
dzielić koszty związane z dostarczeniem 
części zamiennych i surowców. 
Rozpoczęcie pełnej produkcji w nowej 
fabryce przywidziane jest na rok 2009. 

Dlaczego APB wygrało ten kontrakt?
 „Wygraliśmy ten kontrakt, ponieważ 
udowodniliśmy, że jesteśmy bardziej 
elastyczni niż międzynarodowe koncerny”, 
mówi Brezina. „Jak w większości wypadków, 
pracowałem z moimi managerami na 
miejscu. Inwestor mógł od ręki i w każdym 
momencie przedyskutować wszystkie 
zmiany – modyfikowaliśmy odpowiednio 
umowy oraz przygotowywaliśmy nowe 
harmonogramy prac. Byliśmy w stanie 
samodzielnie poprowadzić te roboty i nie 
byliśmy zmuszeni do uzależnienia się od 
podwykonawców. To oznaczało z kolei, 
że mogliśmy dotrzymać terminów.”

Brezina dodał również, że posiadanie w 
swojej flocie tak wiele maszyn Cat wpłynęło 
na większą wiarygodność jego firmy w 
oczach inwestora „Hyundai” i przemówiło 
na jego korzyść. „Maszyny Cat pomogły 
mi wygrać wiele projektów” A z pomocą 
Phoenix’a mogę zawsze uczciwie i jasno 
oszacować koszty i termin realizacji.”

Jednym z przykładów elastyczności firmy 
APB jest szybka budowa 2 kilometrowego 
odcinka drogi: Prezydent koncernu 
Hyundai był oczekiwany na terenie 
robót, aby uczestniczyć w uroczystości 
rozpoczęcia inwestycji. Miał przybyć 
helikopterem w wyznaczone miejsce, 
lecz na dwa dni przez uroczystością 
APB dowiedziało się, że przyjedzie 
samochodem. Brak drogi dojazdowej na 
teren budowy mógł stanowić problem. 
Ale nie dla APB, firma wybudowała drogę 
1 dzień przed przyjazdem Prezydenta.

Komfort i wydajność Caterpillar 
preferowany
Na początku projektu firma APB miała 
w swojej flocie wozidła przegubowe Cat 
oraz maszyny innych marek. Ale już 
po pierwszych dniach było jasne dla 
operatorów, że wozidła Caterpillar dużo 
łatwiej się prowadziło dzięki specjalnemu 
zawieszniu oraz amortyzowanym 
pneumatycznie fotelom. “W wozidłach 
CAT operatorzy nie są rzucani z 

jednej strony na drugą, ani w górę i w 
dół” mówi Brezina. “Wydaje się, że to 
niezbyt wielka różnica, lecz po 12 godz. 
pracy operator może czuć się fizycznie 
wyczerpany lub tylko zmęczony!”

Różnice w komforcie między maszynami 
CAt a maszynami innych marek były 
również zauważone przez managerów. 
Operatorzy, którzy na nich pracowali 
wydawali się bardziej czujni i bardziej 
skoncentrowani na czasach trwania cyklów 
w ciągu całej zmiany. Odzwierciedliło 
się w wyższej wydajności pracy.

Również maszyny CAT udowodniły 
większą wydajność dzięki systemowi 
cyrkulacji spalin podgrzewającego skrzynię 
wyładowczą i ułatwiającego wysuniecie 
materiału podczas wyładunku.

„Nie często dostaje się tak duże projekty 
jak ten,” mówi Jiri Petr z Phoenix Zeppelin. 
„Można powiedzieć, że taka okazja trafia 
się raz w życiu. Dlatego jesteśmy dumni, 
że pracujemy z APB. Większość z ich 
floty to maszyny Caterpillar i jesteśmy 
dumni, że rozplanowane są wszystkie.” n
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Nawe maszyny Caterpillar zakupione 
do realizacji projektu:

• Wozidła przegubowe  – 35
• Średnie koparki gąsienicowe – 15
• Duże koparki gąsienicowe – 8
• Spycharki – 13
• Walce do gruntu – 8
• Maszyny do stabilizacji gruntu – 4
• Ciągnik rolniczy ze zgarniarką – 3
• Wozidła sztywnoramowe-4

„Bardzo ważne jest, aby woziła były 
wygodne. Tylko w takich warunkach moi 

operatorzy nie czuja zmęczenia i dają z 
siebie wszystko. Dlatego zdecydowaliśmy, że 

będziemy mieć 100% wozideł Caterpillar”
Petr Brezina, współwłaściciel APB Plzen 

W przeciwieństwie do innych wozideł, w 
kabinie wozidła Cat obok fotela operatora 
jest siedzenie dla instruktora – to znacznie 
ułatwia i przyspiesza szkolenie.
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(English Master Pxx)

Tak opisuje dwie nowe maszyny Caterpillar 
serii D Philippe Christen, specjalista ds. 
ładowarek gąsienicowych. Zostały one 
zaprezentowane na największych na 
świecie targach Bauma. Podczas siedmiu 
dni cała światowa prasa podziwiała 
pokazy mocy i wszechstronności 
sprzętu oraz skrzętnie notowała długą 
listę imponujących zalet maszyn.

Więcej mocy
Nowa ładowarka 953D ma o 15% więcej 
mocy niż jej poprzedniczka, bardzo 
popularna maszyna serii C. Natomiast 963D 
jest mocniejsza o prawie 20%. Ponadto oba 
modele dostarczają stałą moc netto. „Na 
przykład oznacza to, że nie ma straty mocy 
przy podnoszeniu i pchaniu kiedy załącza 
się wentylator chłodnicy” mówi Philippe.

Większa wszechstronność
Ładowarki gąsienicowe zawsze były 
wszechstronne, lecz dziś ta cecha jest 
na jeszcze wyższym poziomie, dzięki 
elektrohydraulicznemu systemowi 
sterowania. Pozwala to na precyzyjną 
kontrolę łyżki za pomocą obracanych 
kciukiem przełączników umieszczonych 
na joystick’u. Ponadto szeroka 

gama osprzętu roboczego zwiększa 
wszechstronność ładowarek.

Krótsze czasy pracy
Dzięki wykrywaniu pozycji siłowników, 
można zaprogramować rozpoczęcie 
i zakończenie cyklu. Zaawansowany 
automatyczny system zapewnia 
najbardziej efektywną jazdę: płynny 
start, przyspieszenie i zatrzymanie. 
Standardowo programowany automatyczny 
„odrzut” (gwałtowny ruch) łyżki zwiększa 
płynność oraz wydajność podczas 
załadunku i rozładunku – pochylenie i 
podniesienie są zaprogramowane poprzez 
pozycjonowanie łyżki lub innego osprzętu 
roboczego i ustawienia przełącznika.

Większy komfort – większa wydajność
Nowa kabina zaprojektowana jest w 
sposób zapewniający operatorowi komfort 
podczas przemieszczania się, pozostawania 
w pogotowiu oraz w czasie pracy. Kabinę 
cechuje nowe rozmieszczenie elementów 
kabiny, pneumatycznie amortyzowany fotel 
oraz automatyczna klimatyzacja. Dzięki 
nowym wykończeniom operator ma świetną 
widoczność na łyżkę, gąsienice oraz zrywak.

Łatwa obsługa serwisowa – dłuższa 
żywotność maszyny
Wszystkie punkty codziennej obsługi 
serwisowej są umieszczone z prawej 
strony maszyny, a wszystkie filtry są 
dostępne z poziomu gruntu. Montowana w 
standardzie, zatrzaskowa, odchylana kratka 
o podwyższonej wytrzymałości skraca 
czas przestoju maszyny, koszty czyszczenia 
oraz przeglądu układu chłodzenia. 
Możliwe jest dokonanie przeglądu 
serwisowego układu hydraulicznego lub 
napędowego w warunkach polowych 
poprzez odchylenie kabiny używając 
dodatkowej ręcznej pompy hydraulicznej.

Poza wszystkimi wymienionymi powyżej 
cechami, dziennikarze na Baumie 
zwrócili uwagę na udoskonalone wejście 
do kabiny i jej wygląd oraz na nowe 
podwozie SystemOne® z gwarancją. 

Poza tym dostępne są specjalne 
uszczelnienia, elementy ochronne oraz 
osprzęt, które sprawdzają się w wyjątkowo 
zanieczyszczonym środowisku, np. na 
wysypiskach czy przy wyburzeniach. n

G dyby  ta  m a s z yn a 
był a  s p o r to w c e m ,

„Jedna maszyna, która może wykonać 

wiele zadań znacząco obniża koszty 

eksploatacyjne. Dlatego nowe ładowarki 

gąsienicowe Cat® 953D i 963D wykonują 

wyjątkowo dużą ilość zadań – od kopania 

i ładowania po czyszczenie i spulchnianie 

terenu, pace przeładunkowe i wiele innych. 

I możesz być pewien, że roboty zostaną 

wykonane nawet w najtrudniejszych 

warunkach pogodowych i ziemnych.”
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Dzięki hydrostatycznemu napędowi, podczas skrętu moc 
przekazywana jest na obie gąsienice, co daje doskonałą 
manewrowość maszyny nawet na miękkim gruncie.

Podnoszona kabina ułatwia dostęp do układu napędowego 
- czynności przeglądowe i naprawcze są prostsze.

N o wa  ł a D o wa r k a 
g ą S I E N I Co wa  S E r I I  D  J E S t:

2 ko Pa r k ą

2 z a S y Py wa r k ą

3 ł a D o wa r k ą  g ą S I E N I Co wą

4 M a S z y N ą  C z yS zC z ąC ą 

5  z ry wa k I E M

6 r ó w N I a r k ą

7 ł a D o wa r k ą  I  t r a N S P o r t E r E M

8 M a S z y N ą  D o  P r z E ł a D u N kó w

9 M a S z y N ą  D o  w y b u r z E ń

10 w z M o C N I E N I E M  t r a kC J I 
I N N E J  M a S z y N y

Nie jest tak szybka jak ładowarka kołowa, czy 
mocna jak spycharka gąsienicowa, nie może 
również kopać tak głęboko jak koparka – ale 
może wykonywać pracę tych wszystkich maszyn. 
to jedna maszyna a 10 rodzajów prac. I tak jak 
dziesięcioboista na olimpiadzie, jest dobra we 
wszystkich konkurencjach – perfekcyjna dla tych, 
którzy potrzebują oryginalnej wszechstronnej 
maszyny.

Nowa większa szyba zapewnia doskonałą 
widoczność na łyżkę, gąsienice oraz zrywak.
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	 Jednym	z	ważniejszych	i	długoletnich	naszych	
partnerów	jest	Firma	MIRBUD S.A.	ze	Skierniewic.	
Historia	Firmy	rozpoczyna	się	w	roku	1988,	ale	jej	
dynamiczny	rozwój	obserwujemy	od	drugiej	po-
łowy	lat	90-tych.	Współpracę	z	CAT’em	i	Bergerat	
Monnoyeur	 Mirbud	 rozpoczął	 w	 roku	 2000.	 Od	
tego	czasu	konsekwentnie	rozbudowuje	park	ma-
szynowy	bazując	na	maszynach	Caterpillar.

Obecnie	 z	 uwagi	 na	 profil	 oferowanych	 usług	
budowlanych	 posiada	 sprzęt	 będący	 prak-
tycznie	 przekrojem	 zakresu	 produkcji	 CAT’a.		

Są	to:
•	 koparko	ładowarki	różnych	typów	(9	sztuk);
•	 koparki	kołowe	(M315)	i	gąsienicowe	(322);
•	 ładowarki	teleskopowe	TH360B,	
	 TH460	(8	sztuk);
•	 spycharki	D5N	i	D6N;	
•	 ładowarki	962H	(2	sztuki);
•	 walce	do	gruntu	CS563D	(1	sztuka)	
	 CS563E	(2	sztuki)	i	PS300B	(1	sztuka);
•	 równiarka	120H;
•	 stabilizatory	gruntu	RM300	i	SS250B.

	 Łącznie	Mirbud	eksploatuje	31	maszyn	Cater-
pillar.	 Taka	 liczba	 maszyn	 wymaga	 oczywiście	
profesjonalnej	obsługi	serwisowej.	Na	tym	polu	
kierownictwo	Mirbudu	nie	stosuje	żadnych	dróg	
„na	skróty”	i	analizuje	szczegółowo	koszty	i	ko-
rzyści,	a	nie	tylko	ceny.	Z	tego	też	powodu	ścisła	
współpraca	służb	technicznych	Mirbudu	i	serwi-
su	Bergerat	Monnoyeur	ma	charakter	komplek-
sowy	polegający	na	niemal	codziennych	kontak-
tach	 umożliwiających	 szczegółowe	 planowanie	
przeglądów	i	napraw.	

	 Mirbud	konsekwentnie	stosuje	dla	wszystkich	
maszyn	 długoterminowe	 umowy	 serwisowe,	
a	 dla	 maszyn	 eksploatowanych	 bardzo	 inten-
sywnie	także	przedłużone	gwarancje	na	układy	
napędowe	i	hydrauliczne.	Dzięki	temu	maszyny	
Mirbudu	są	zawsze	gotowe	do	pracy,	a	ich	stan	
techniczny	 nawet	 po	 kilku	 latach	 eksploatacji	
umożliwia	 wymiany	 sprzętu	 na	 nowy	 na	 zasa-
dach	„trade-in”	realizowanych	we	współpracy	z	
Działem	Maszyn	Używanych	Bergerat	Monnoy-
eur.	 Jest	 to	 także	 ułatwione	 z	 uwagi	 na	 finan-
sowanie	 większości	 maszyn	 przez	 Caterpillar	
Financial	Services	Polska.

sukcesy naszych klientów

Od kilku lat wyraźnie można zaobserwować tendencję do dominacji na ryn-
ku budowlanym firm dużych, konsekwentnie rozwijających swój zakres 

usług, inwestujących w sprzęt i działających nie tylko na rynkach lokalnych, 
ale na terenie całej Polski. 

 inwestując w sprzęt budowlany firmy te kierują się wieloletnią strate-
gią polegającą na współpracy z małą liczbą dostawców sprzętu, korzystaniu z 
profesjonalnych serwisów i wyspecjalizowanych instytucji finansowych, dłu-
goterminowym planowaniu zakupów i wymian sprzętu. z reguły firmy takie 
w bardzo krótkim czasie stają się kluczowymi klientami dla autoryzowanych 
dealerów sprzętu budowlanego.

Bergerat Monnoyeur	i	tym	samym	Caterpillar	mają	już	w	Polsce	wielu	takich	partnerów	
biznesowych,	jako,	że	słowo	klient	nie	do	końca	oddaje	zakres	i	poziom	współpracy.

Prezes MIRBUD S.A.
Pani Halina Mirgos 



Budowa	osiedla	domków	jednorodzinnych	w	Walendowie	pod	Warszawą

sukcesy naszych klientów

	 Lata	 współpracy	 między	 naszymi	 firma-
mi	pozwoliły	na	wypracowanie	bardzo	do-
brych	zasad	współdziałania.	Pozwalają	one	
na	 wykorzystywanie	 wszelkich	 możliwości	
oferowanych	 przez	 Bergerat	 Monnoyeur	 i	
Caterpillar	 (programy	 marketingowe	 i	 ser-
wisowe),	a	 także	na	konstruktywne	rozwią-
zywanie	 pojawiających	 się	 niekiedy	 (tak	 to	
bywa	 nawet	 wśród	 przyjaciół)	 konfliktów	 i	
problemów.

	 Dzięki	 tak	 układającej	 się	 współpra-
cy	 z	 Bergerat	 Monnoyeur	 Sp.	 z	 o.o.	 firma	
MIRBUD	 S.A.	 podejmuje	 realizację	 nawet	
najtrudniejszych	 zadań.	 Pierwszą	 dużą	 in-
westycją	 realizowaną	 przez	 firmę	 była	 bu-
dowa	magazynu	wysokiego	składowania	w	
Mszczonowie	dla	FM	Logistic.	Od	początku	
lat	dziewięćdziesiątych	Mirbud	wybudował	
dziesiątki	obiektów,	między	innymi	centrum	
handlowo-wystawiennicze	 ASG	 oraz	 cen-
trum	 handlowo-logistyczne	 GD	 II	 w	 Wólce	

Kosowskiej,	 magazyny	 logistyczne	 RB-Lo-
gistic	w	Olkuszu,	Fabrykę	Opakowań	Styro-
pianowych	KNAUF	PACK	w	Adamowicach,	
liczne	 supermarkety	 w	 Skierniewicach,	 sa-
lon	 sprzedaży	 Opla,	 bloki	 mieszkaniowe	 w	
Żyrardowie,	Skierniewicach	 i	w	Rawie	Ma-
zowieckiej	oraz	szkoły	 i	obiekty	użyteczno-
ści	publicznej.	Poza	robotami	budowlanymi,	
Mirbud	 zajmuje	 się	 kompleksową	 budową	
dróg,	 od	 stabilizacji	 gruntu	 do	 położenia	
nawierzchni	asfaltowej.	W	tym	zakresie	wy-
konał	obwodnicę	Skierniewic,	przebudowę	
drogi	wojewódzkiej	w	Rawie	Mazowieckiej,	
liczne	 drogi	 leśne	 w	 nadleśnictwach	 w	 za-
chodnio-pomorskim	oraz	rondo	w	Skiernie-
wicach.	 Poza	 parkiem	 maszyn	 Caterpillar,	
którymi	Mirbud	wykonuje	wszystkie	zlecone	
roboty,	firma	posiada	20	samochodów	cię-
żarowych	 z	 naczepami,	 którymi	 zapewnia	
dowóz	materiałów	na	miejsce	budowy.	
W	chwili	obecnej	Mirbud	S.A.	realizuje	jed-
nocześnie	15	robót	na	terenie	całej	Polski.



Jesteśmy na zachód od Ronneburga, 
małego miasta we wschodnich Niemczech. 
Pustynny krajobraz. Powietrze aż gęste 
od radioaktywnych zanieczyszczeń. 
Ziemia jałowa. Nie ma tam życia.

To rezultat 40 lat intensywnej eksploatacji 
kopalni odkrywkowej rud uranu. Ale są 
nie tylko złe wiadomości. W najbliższym 
czasie niemiecki rząd opracuje ambitny 
plan renowacji tego terenu. Celem jest 
zebranie, wywiezienie i zutylizowanie 
dziesiątek milionów metrów sześciennych 
radioaktywnych odpadów, a następnie 
przywrócenie krajobrazowi jego dawnej 
świetności. Projekt ten jest jednym 
z największych wyzwań renowacji 
krajobrazu. Ma on również ogromne 
znaczenie polityczne: jeśli zostanie 
popełniony błąd, radioaktywny pył może 
rozprzestrzenić się na wschód, północ, 

Podczas prawie 10 lat wozidła Caterpillar 
przetransportowały ponad 120 milionów 
m3 odpadów z kopalni. Żeby to wykonać 
w zgodzie z naturalnym środowiskiem, 
użyto specjalnych biopaliw.

kierującej projektem – Zeppelin 
dostarcza 46 dużych maszyn Caterpillar. 
Wszystkie maszyny sprzedane są z 
pełnymi kontraktami serwisowymi, 
które zapewnią, że najważniejsze 
prace nie będą niespodziewanie 
przerwane. Poza tym, Zeppelin i 
Caterpillar opracowują specjalny 
system filtrów do kabiny zapewniający 
pełne bezpieczeństwo operatorów.

południe oraz zachód Europy. Rząd 
dopiero co zjednoczonych Niemiec 
nie ma wyboru. Nadaje projektowi 
numer jeden na liście priorytetów i 
rozpoczyna poszukiwania wysoko 
wykwalifikowanych partnerów. 

Wybrany zostaje Zeppelin, dealer maszyn 
Caterpillar w Niemczech. Oferuje on 
swoje ponad 40 letnie 
doświadczenie w robotach ziemnych 
- wie jak wspomóc plany w tak 
ogromnym projekcie, jaki sprzęt będzie 
potrzebny, jak go zdobyć i uruchomić 
oraz jakie szkolenia dla operatorów 
będą konieczne. Jest również w stanie 
zapewnić maszyny oraz serwis niezbędne 
do zrealizowania tak potężnego projektu.

W kolejnych latach po spotkaniu 
Wismut – organizacji rządowej 

Powrót do 1990 roku

Od  p u s t kow i a  d o
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Ponad 120 milionów metrów sześciennych 
materiałów zostało przetransportowane 
maszynami Cat® - wypełniono nieużywane 
i niebezpieczne korytarze kopalni. Cały 
teren został przekształcony – posadzono 
rośliny i przywrócono przyrodę. Projekt 
odniósł ogromny sukces – w 2007 
roku na terenach kopalni odbyły się 
niemieckie targi „Hoticultural BUGA”. n

Teraz szybkie przejście do 2007

Z d O l n O ś ć  d O 
p r Z e t r wa n i a  
Projekt Wismut jest wspaniałym przykładem tego, jak 
maszyny Caterpillar przyczyniają się do podtrzymania 
rozwoju naturalnego środowiska zaspokajając 
potrzeby teraźniejsze oraz przyszłych pokoleń.

Dodatkowo Caterpillar jest dumny z tego, że stale 
stwarza nowe rozwiązania dotyczące ograniczenia 
emisji spalin, oszczędności energii i paliwa oraz wpływu 
pracy maszyn na środowisko. W ciągu ostatnich 10 
lat Caterpillar wydał ponad 10 miliardów $ na rozwój 
technologii związanych z ochroną środowiska, między 
innymi wyprodukował silniki wykonane w technice 
ACERT, która znacząco obniżają emisję spalin.

1 5
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„Zdecydowaliśmy się wypróbować 
CAT’a ponieważ dealer Caterpillar 
– PON Norwegia – był bardzo 
pomocny,” mówi Tore Ralmo, 
dyrektor firmy Ramlo Sandtak. 
„Od 15 lat kupowaliśmy 
ładowarki kołowe innej firmy. 
Ale zespół PON przekonał nas do 
wypróbowania nowej ładowarki 
serii H. Byłem zaskoczony jak ta 
maszyna zużywa mało paliwa.”

Maksymalny czas wykorzystania 
maszyny
PON Norwegia wspólnie z firmą 
Ramlo Sandtak bardzo precyzyjnie 
określiło specyfikację maszyny, tak 
żeby mogła ona spełnić oczekiwania 
klienta. Oczekiwania nie były małe 
– 600 000 ton piasku, żwiru i kruszyw 
każdego roku. Dodatkowo dealer 
zaproponował skrojony na miarę 
kontrakt serwisowy (umowa CSA), 
zaplanował obsługę i konserwację, tak 

aby zapewnić maksymalny czas pracy 
maszyny. „Niezawodność maszyny 
jest dla nas kluczowa,” mówi Tore, 
„Obsługujemy dwie fabryki cementu 
w regionie, mają one bardzo duże 
wymagania co to terminów dostaw 
i jakości. Aby utrzymać tego klienta 
potrzebujemy niezawodnego sprzętu.”

Przejście z rodzinnej marki 
ładowarek kołowych na Caterpillar 
było niezbędne biorąc pod uwagę 
napięte terminy oraz srogie warunki 
pogodowe. Lecz jak wyjaśnił 
wcześniej Tore: „Bardzo nam się 
podobają maszyny Caterpillar”

Co mówią operatorzy?
Wszyscy operatorzy chwalą 
ładowarkę Cat 966H, która w ciągu 
roku pracuje 3200 mtg od 2 do 3 
zmian napełniając kruszarkę. „W 
porównaniu do innych maszyn, na 
których pracowałem, Cat jest bardzo 

G o rą ce  p ow i t a n i e  p r z y  - 3 0 º C
No r we s k i e  ż w i row n i e  p r ze c h o d z ą  n a  Cate rp i l l a r ’a

wygodny” mówi Steiner Renaa, 
operator ładowarki. „Elementy 
sterowania zamontowane w fotelu 
są świetne, a układ hydrauliczny 
bardzo mocny. Skrzynia biegów 
również jest doskonała, a przełączniki 
bardzo płynne. Generalnie jest to 
bardzo wyważona maszyna.” n

Zwyczajowo norweska firma Ramlo Sandtak zawsze kupowała ładowarki kołowe znanego skandynawskiego 

producenta – miała ich 14. Lecz w ostatnim roku firma zdecydowała się wziąć maszynę Caterpillar na testy i … 

kupiła ładowarkę Caterpillar 966H. W momencie dostarczenia maszyny przygotowano jej gorące powitanie, 

co było szczególnie potrzebne na zmarzniętej ziemi, gdzie temperatury sięgają 30ºC poniżej zera.

„Aby sprawić, żeby nasi klienci byli zadowoleni, 
potrzebujemy niezawodnych maszyn – sprzętu, 

który wytrzyma srogie warunki pogodowe.” 
Tore Ramlo, dyrektor firmy

„W porównaniu do innych maszyn, na których 
pracowałem, Cat jest bardzo wygodny. Elementy 

sterowania zamontowane w fotelu są świetne, 
a układ hydrauliczny bardzo mocny.

Steiner Renaa, operator ładowarki
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M i n i ko pa r k i 
M a ł a  p r z e s t r z e ń , 
w i e l k i e 
M o ż l i w o ś c i
Prawie każdy, kto mieszka w mieście widział minikoparki. 
Najczęściej, spośród wszystkich maszyn do prac ziemnych, można 
je spotkać jak pracują na obrzeżach miejskich dróg. Należą do 
najstarszych z grupy maszyn do robót ziemnych, tak starych jak 
piramidy egipskie: prymitywne, małe drewniane koparki były 
wykorzystywane za czasów Faraonów do pogłębiania Nilu. Lecz 
ich siła podnoszenia pochodziła raczej z rolek i siły ludzkich 
mięśni niż z silnika i układu hydraulicznego. Dziś minikoparki 
używane są do wszystkich rodzajów robót budowlanych włączając 
w to poziomowanie, zasypywanie oraz równanie i rozkruszanie. 
Dlatego Caterpillar oferuje 10 różnych rodzajów maszyn. Każdy 
z nich zaspokaja inne potrzeby klienta dostarczając skrojone na 
miarę rozwiązania jednocześnie zapewniając wszechstronność. 
Wymienione cechy czynią z nich faworytów na wymagającym rynku 
budowlanym.

Od 1 do 2 ton
Modele 301.6C, 301.8C i 302.5C idealne dla prac sezonowych 
są bardzo popularne na rynku wynajmu maszyn. I tak, 301.6C i 
301.8C o szerokości mniejszej niż 1 m sprawdzają się w wąskich 

przestrzeniach, ogrodach i przy ścianach budynków. Model 
301.8C oferowany jest z rozszerzanym podwoziem. Można więc 
nim pracować na małych przestrzeniach a następnie rozszerzyć 
podwozie dla uzyskania lepszej stabilności maszyny i większej 
siły podnoszenia. Maszyna szczególnie sprawdza się w przypadku 
mniej doświadczonych operatorów oraz przy pracy na zboczach.

Od 2 do 6 ton
303C CR, 303.5C CR, 304C CR i 305C CR – wymienione modele 
maszyn są idealne dla operatorów – właścicieli, którzy wykonują 
dłuższe projekty używając maszynę przez cały dzień, szczególnie w 
określonej aplikacji. Jakie można mieć oczekiwania w stosunku do 
tej grupy maszyn? Aby operator był w stanie spędzić w maszynie od 
8 do 10 godzin dziennie. Dlatego w opcji dostępne jest dodatkowe 
wyposażenie, takie jak pneumatyczny fotel i klimatyzacja. Szybkozłącze 
oferowane również w opcji optymalizuje wydajność maszyny.

Od 6 do 7 ton 
Modele 307C ze sztywnym lub obrotowym ramieniem i 308C 
CR ze sztywnym ramieniem są najcięższymi maszynami w 
klasie minikoparek. Znajdują one zastosowanie na większości 
placów budowy i mają wystarczającą moc do pracy przy 
wyburzeniach. Tak jak wszystkie modele od 2 do 5 ton, 308C 
CR jest maszyną Compact Radius – o zmniejszonym promieniu 
obrotu nadwozia, która sprawdza się w ciasnych obszarach.

Wybierz swoją koparkę
Gama minikoparek z 2007 roku jest najbardziej wszechstronna w 
historii firmy Caterpillar. Dodatkowo, poza wyborem 10 głównych 
modeli, istnieje możliwość wyboru odpowiedniej konfiguracji 
maszyny. Bez wątpienia tak szeroka gama odzwierciedla 
potężną wszechstronność tych małych maszyn. n
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Zgodnie z obietnica z poprzedniego numeru Cat 
Magazine kontynuujemy cykl artykułów opisu-
jących doświadczenia naszych klientów związa-
nych z wynajmowanym sprzętem budowlanym 
marki Caterpillar oferowanym przez Dział Wy-
najmu Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.

Tym razem przedstawiamy firmę WODKAN-KA 
Krzysztof Andrzejczyk i Syn S.C. z Warszawy.

Już od ponad 15 lat przedsiębiorstwo działa na 
rynku mazowieckim realizując prace z zakresu in-
westycji dotyczących budowy oraz przebudowy 
zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych.

Obecnie jest jednym z podwykonawców przy bu-
dowie Metra Warszawskiego - STACJA BIELANY 
A21 STACJA WAWRZYSZEW A22 SZLAKI B21 
i B22. Prowadzone tam prace to przebudowa ka-
nału kanalizacyjnego przy budowie metra. Wykop 
miał sięgać do głębokości ok. 10 m. Co prawda 

firma WODKAN-KA dysponowała własną koparką 
marki Caterpillar M313, ale zastany rodzaj podło-
ża – glina, błoto, szlam – uniemożliwiło dojazd tej 
maszyny na miejsce i stawiało pod znakiem zapy-
tania prawidłową realizację prac. Firma zdecydo-
wała się skorzystać z przedstawionej przez nasze-
go przedstawiciela handlowego oferty wynajmu 
koparki gąsienicowej Caterpillar 315 CL.

Jak twierdzi pan Jerzy Przyborowski odpowie-
dzialny w firmie Wodan-ka za transport, realizację 
zamówień oraz bazę sprzętową - była to bardzo 
trafna decyzja. Maszyna była odpowiednio dobra-
na do charakteru prac i rodzaju podłoża, bardzo 
dobrze przygotowana; sprawowała się bez zarzu-
tu. Dzięki jej zastosowaniu mogliśmy kopać głębiej 
i prace posuwały się w szybkim tempie – dodaje. 
Zadowolony z maszyny był też jej operator – pan 
Jarosław Fydrych. To bardzo dobra maszyna. 
W końcu CAT to CAT – mówi. 

sukcesy naszych klientów

Dział Wynajmu

Jeśli wynajem to tylko
w Dziale wynajmu
Bergerat Monnoyeur!

Umów się na spotkanie z naszym przedstawicielem:
Jacek Stefański - tel. 601 370 597 
Jarosław Ścisło - tel. 609 930 133 
Tomasz Gochnio - tel. 609 930 023

lub napisz na adres e-mail: wynajem@b-m.pl



MASZYNY UŻYWANE CATERPILLAR W POLSCE

Koordynatorzy ds. Maszyn Używanych Bergerat Monnoyeur na terenie kraju:

Region Centralny (Czosnów k./ Warszawy) tel. 022 732 16 20 lub  0 601 816 723
Region Północny - Wschód (Białystok) tel. 085 652 01 92 lub 0 603 933 709
Region Południowy -Wschód (Czeladź k./Katowic) tel. 032 363 27 60 lub 0 601 894 117
Region Bałtycki (Gdańsk) tel. 058 769 36 66 lub 0 603 933 559
Region Północny - Zachód (Poznań) tel. 061 825 80 90 lub 0 603 933 244
Region Południowy - Zachód (Nowa Wieś k./Wrocławia) tel. 071 364 77 41 lub 0 603 939 618

DUŻO  - ponad 150 maszyn - różne modele, specyfikacje i roczniki  

BLISKO - wszystkie maszyny znajdują się w Polsce, rozlokowane w 10 miejscach na terenie całego kraju

PRZYGOTOWANE  - oferujemy maszyny gotowe do pracy   

GWARANCJA  - maszyny objęte Gwarancją na 3, 6, a nawet 12 miesięcy 

FINANSOWANIE  - Cat Fi na maszyny używane, korzystny leasing  

Wrocław

Katowice Rzeszów

Toruń

Czeladź k./ Katowic

Szczecin

Poznań

Wrocław

Łódź

Czosnów k./Warszawy

Gdańsk

Białystok

Rzeszów

Toruń



D laczego war to nalegać na 

or yginalne części  zamienne?

1. Najwyższa wartość Najlepszej jakości materiały i ich 

specjalne przetwarzanie sprawiają, że są bardziej długotrwałe i w 

konsekwencji tańsze w przeliczeniu na godzinę pracy maszyny.

2. Większy zysk Oryginalne części maksymalizują czas gotowości 

maszyny do pracy oraz jej wydajność: części są niezawodne 

dzięki rygorystycznym procedurom produkcyjnym.

3. Niższe koszty eksploatacyjne  Większa niezawodność 

(mniejsza ilość nieplanowanych napraw) i większa trwałość 

(mniejsza ilość zaplanowanych przeglądów) sprawiają, 

że maszyna ma niższe koszty eksploatacji.

4. Większe bezpieczeństwo  Kiedy kupujesz część 

wyprodukowaną specjalnie do danej aplikacji, istnieje 

mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia usterki.

5. Wyższa wartość przy odsprzedaży maszyny Kiedy maszyna 

jest pod opieką autoryzowanego dealera maszyn CAT, który używa 

oryginalnych części CAT’a, sprzęt pozostaje w 100% CAT. Nowy właściciel 

zdaje sobie sprawę jaką to ma wartość i jest gotowy za nią zapłacić.

Dlaczego są tak trwałe?
Ponieważ do ich produkcji używane są tylko najwyższej 
jakości materiały. Stal, kauczuk, stopy metali i wszystkie inne 
materiały są dobierane ze szczególną uwagą, poddawane 
próbom, testowane tak aby sprawdzały się w najtrudniejszych 
warunkach pracy maszyny. Części wykonane z takich 
materiałów mogą być droższe niż nieoryginalne części Cat’a. 
Lecz charakteryzują się dłuższą żywotnością, co w przeliczeniu 
na godzinę, w rezultacie obniża koszty eksploatacji sprzętu.

Świetne dopasowanie
Oryginalne części Cat’a świetnie sprawdzają się w różnych 
aplikacjach. Ponieważ tylko inżynierowie Caterpillar wiedzą 
jak najlepiej je wykonać. Tylko oni wiedzą, jakie dokładnie 
naciski muszą wytrzymać i jakie przenieść obciążenia. 
Z taką wiedzą, inżynierowie Cat’a stworzyli części, które 
doskonale pasują do reszty maszyny zapewniając, że będą 
pracować jako element zintegrowanego rozwiązania.

Dlaczego Caterpillar przykłada taką wagę?
To jest jeden z głównych celów biznesowych Caterpillar: 
„pomóc klientom w osiągnięciu większych zysków”. Jeśli 
klientom uda się ten cel osiągnąć z maszyną Cat’a pozostanie 
wobec tej marki lojalny. Dlatego Caterpillar chce być pewien, 
że jego części są niezawodne i długotrwałe. Pozwalają one, aby 
maszyna osiągała maksimum swojej wydajności i rentowności. 
Sukces Caterpillar zależy od zadowolenia jego klientów 
– robi więc wszystko, co w jego mocy aby to osiągnąć. 

Caterpillar zdaje sobie sprawę, że musi robić wszystko co jest 

możliwe, aby wydłużyć interwały obsługowe i zminimalizować 

czas przestoju maszyny. Bo kiedy maszyna jest niezawodna, 

klienci pozostają wierni marce Caterpillar. Dlatego oryginalne 

części zamienne są projektowane do zachowania wyjątkowo 

długiej trwałości, większej niż innych dostawców. 

Pr z yk ład
Oba łożyska pasują do maszyny Caterpillar. Oba spełniają Standardy 
Przemysłowe: MU1308. Jednak łożysko Cat (na prawo) posiada:
Mocniejszą budowę zwiększającą niezawodność
Specjalne profile rolek wydłużające żywotność 

i zwiększające prędkość
Specjalne wykończenia powierzchni wydłużające 

żywotność i zwiększające prędkość
Odpowiednie hartowanie zapewniające długotrwałe 

użytkowanie bez uszczerbków
Unikalnie zaprojektowana obudowa dostosowana do dużych obciążeń

Generalnie większość łożysk w maszynach Cat są ocenione 
wyżej niż przewidują standardowe zalecenia w przemyśle.

Dlaczego oryginalne części 
Caterpillar są trwalsze?
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Wyjątkowo wszechstronny – w 

czasie testów u jednego z klientów 

nośnik narzędzi rano został 

wykorzystany jako odśnieżarka, a 

po południu zamontowano na nim 

10 m3 łyżkę do transportu trocin.

Świetna widoczność 

– w przeciwieństwie do innych 

ładowarek, siłownik pochyłu 

wysięgnika znajduje się poza 

polem widzenia. Natomiast 

jest on zamontowany po obu 

stronach mocowania łyżki 

/ osprzętu. Również węże 

hydrauliczne są poprowadzone 

w sposób niezasłaniający 

pola widzenia operatora.

Równoległe podnoszenie 

– dzięki mocowaniu narzędzi 

zbudowanego z 8 elementów, 

zamiast z 2, nowy nośnik narzędzi 

jest idealny do składowania palet.

Ostatni model średniego zintegrowanego nośnika 
narzędzi Caterpillar jest zaprojektowany w taki 
sposób, aby możliwe było zamontowanie każdego 
rodzaju narzędzia roboczego z szybkozłączem. 
Wszystko dzięki możliwości wyboru wersji 
szybkozłącza: z mocowaniem pionowym lub 
poziomym. Co więcej, ładowarka ta charakteryzuje 
się równoległym podnoszeniem, które bardzo 
dobrze sprawdza się w składowaniu palet. Poza 
tym, daleki zasięg, duża siła pochylania wysięgnika, 
większa stabilność maszyny i lepsza widoczność z 
kabiny – te cechy dowodzą, dlaczego nowy nośnik 
narzędzi Caterpillar IT62H zachował swoją reputację 
jako wielozadaniowy podnośnik o wyjątkowej 
wszechstronności. Cat Magazine przygląda się 
bliżej tej nowej wszechstronnej maszynie.

Szersze zastosowanie – ta maszyna zawsze będzie 
miała coś do zrobienia: można na niej zamontować 
prawie każde narzędzie z szybkozłączem. A 
dzięki płynnej hydraulice i trybowi precyzyjnej 
modulacji operator może łatwo zmienić osprzęt 
z jednego na kolejny i kolejny, i kolejny.

Większa wydajność – nowy nośnik ma o 
27% cięższą przeciwwagę w porównaniu do 
poprzedniego modelu IT62G II. To sprawia, że 
maszyna jest łatwiejsza w obsłudze, bardziej 
stabilna, wygodniejsza i co za tym idzie 
bardziej wydajna. Ma na to wpływ również:
• zdolnoścć do równoległego podnoszenia
• większa siła pochyłu przy maksymalnym 

podnoszeniu dla zastosowań w leśnictwie
• programowane z kabiny „odrzuty”
• szybkość zmiany osprzętu

• większość narzędzi może być zmieniona bez 
konieczności opuszczania kabiny przez operatora

• narzędzia hydrauliczne zmieniane szybko za 
pomocą szczelnych szybkozłączek hydraulicznych

• większy komfort wewnątrz kabiny, 
operator pracuje dłużej i wydajniej

Zwiększona widoczność – dzięki 
wkomponowanym przewodom i umieszczonym 
z boku siłownikom pochyleń.

Łatwiejsze operowanie maszyną – płynna 
hydraulika i precyzyjna modulacja ułatwia kontrolę 
nad dokładną zmianą narzędzi roboczych

Mniejsze zużycie paliwa – do 5% mniejsze 
zużycie paliwa dzięki systemowi „load sensing” 
– wykrywaniu obciążenia w układzie hydraulicznym 
oraz technice ACERT, w której wykony jest silnik

Ułatwiona codzienna obsługa serwisowa 
– zgromadzone w jednym miejscu oraz dostępne 
z poziomu podłoża punkty serwisowe

Udowodniona niezawodność – choć IT62H jest 
nowym nośnikiem narzędzi, zbudowany jest 
na bazie ładowarki kołowej 962H. Zachowuje 
więc większość ze sprawdzonych elementów 
i podzespołów. Poza ty w celu wypełnienia 
najnowszych norm emisji spalin, ładowarka 
wyposażona jest w silnik wykonany w technice 
ACERT – również wykorzystywany w dziesiątkach 
tysięcy ciężarówek drogowych (TIR). n

S p o t k a n i e  z  n ową  s e ri ą  H  z i nte g rowa n e g o  n o ś n i k a  n a r zę d z i

To wózek widłowy, odśnieżarka, 
maszyna do przeładunku i więcej
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Nicole GhosnLU
DZ

IE

Nicole Ghosn jest jedną z dziewięciu osób z siedziby Caterpillar 

w Szwajcarii odpowiedzialnych za koordynację zamówień 

nowych maszyn. Jednym z jej zadań jest zapewnienie, żeby 

nowa maszyna została wyprodukowana i dostarczona zgodnie z 

zamówieniem dealera. Lecz to nie tylko praca administracyjna, 

jak odkrył Cat Magazine, to również stały kontakt z ludźmi.

Jak możliwe jest widzenie więcej niż 
tylko maszyny?
Więc, jak na pewno wiesz, każda maszyna 
Cat jest unikalna – ma swoją określoną 
konfigurację, dopasowany rozmiar 
łyżki, opon oraz moc silnika. Powyższa 
specyfikacja określona jest przez 
klienta, oczywiście z uwzględnieniem 
wskazówek dealera i wysłana do 
fabryki. Ale jeśli klient zmieni zdanie i 
będzie jeszcze odpowiednio wcześnie, 
może poprosić o inną konfigurację 
– lub też jeśli zmieni się miejsce 
dostawy – wtedy wkraczam do akcji.

Interweniuję, jeśli dealer nie wie, jak 
wprowadzić zmiany lub jeśli transakcja jest 
w specjalnym finansowaniu: przygotowuję 
odpowiednie dokumenty i czuwam, 
aby wszystko sprawnie przebiegło. 
Generalnie jestem w kontakcie z dealerem 
od momentu złożenia zamówienia 
do dnia dostarczenia maszyny.

Czy możesz wprowadzać zmiany w 
każdym momencie?
Nie. Nie można wprowadzić zmian 
od momentu rozpoczęcia montażu 
maszyny. Doradzamy również 
dealerom, aby nie zmieniali miejsc 
dostarczenia maszyn w ostatniej chwili, 
ponieważ to powoduje opóźnienia.

Co najbardziej podoba Ci się w Twojej 
pracy?
Ludzie. Zdecydowanie. Nawiązałam 
setki kontaktów z ludźmi od dealerów 
Caterpillar oraz z ludźmi z fabryk 
na całym świecie. Z niektórymi się 
zaprzyjaźniłam. Lecz poza przyjaciółmi 
nie spotkałam większości z nich. 
Mogłabym nazwać ich „tele-przyjaciele”.

Co najbardziej zmieniło się w ciągu tych 
20 lat?
Technologia komunikacji. Obecnie 
wszystko dzieje się dużo szybciej. Kiedy 
rozpoczynałam pracę w Caterpillar 

Widzieć więcej niż tylko nową maszynę pisałam na maszynie i wysyłałam 
telefaksy. Dziś mamy komputery i 
emaile. Każdy pracownik terenowy 
ma telefon komórkowy, więc prawie 
każdy jest zawsze dostępny.

Czy prowadziłaś kiedyś maszynę 
Caterpillar?
Tak, to było wspaniałe – ogromne wozidło 
technologiczne Caterpillar w Centrum 
szkoleniowo-demonstracyjnym Cat’a w 
Hiszpanii. To była tak ogromna, mocna 
i niespotykana maszyna - zapierające 
dech w piersiach doświadczenie. 
Myślę, że dość łatwo się ją prowadziło. I 
powiedziałabym, że wbrew pozorom, to 
małe maszyny są trudniejsze w obsłudze.

I na koniec, gdybyś była Prezydentem 
świata na jeden dzień, co byś zrobiła?
Dałabym każdemu dzień wolny i 
kazała cieszyć się życiem. n

„Po 20 latach rozmawiania z 
ludźmi przez telefon, nawiązałam 
naprawdę fajne przyjaźnie – lecz 

niestety nie miałam szczęścia 
spotkać wszystkich osób.”
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EPP – EquiPmEnt ProtEction Plan jest jedyną usługą oferująca najwyższa ochronę nowej maszyny CAT i zabezpieczenie  
przed nieprzewidzianymi kosztami napraw. 

Dla klientów, którzy chcieliby przedłużyć 12-miesięczną standardowa gwarancję Bergerat Monnoyeur  
oferuje 3 poziomy przedłużonej gwarancji:
3 gwarancja na zespól napędowy
3 gwarancja na zespól napędowy i hydraulikę
3 gwarancję na cała maszynę

Przedłużoną gwarancję można zakupić razem z nową maszyną lub w czasie 12 miesięcy od daty otrzymania sprzętu CAT.
Aby przedłużona gwarancja była ważna maszyna powinna być poddawana zalecanym przeglądom okresowym określonym  
w „Instrukcji eksploatacji i obsługi”, a wszystkie faktury i raporty serwisowe powinny być zachowane i przedstawione na prośbę BM.

Przedłużona Gwarancja – EPP

n ZEsPół naPędowy

• Silnik;
• Mechanizm różnicowy;
• Elementy układu kierowniczego;
• Elementy mostu napędowego;
• Elektroniczne sterowanie silnika;
• Elementy układu wtryskowego;
• Chłodnica oleju hydraulicznego;
• Silnik hydrauliczny;
• Tłokowe pompy oleju;
• Wewnętrzne elementy układy hamulcowego;
• Elementy sterowania układem sprzęgieł;
• Przekładnia hydrokinetyczna;
• Skrzynia rozdzielcza mocy;
• Skrzynia biegów
• Transmisyjna pompa oleju;
• Zawory elektro-hydrauliczne;
• Pompa i silnik wibracji;
• Pompa hydrauliczna wtrysku jednostkowego

n ZEsPół naPędowy + Hydraulika

• Akumulatory hydrauliczne;
• Hydrauliczne cylindry;
• Filtry oleju hydraulicznego;
• Pompy i silnik hydrauliczne;
• Zawory hydrauliczne zmiany ciśnienia;
• Zbiorniki hydrauliczne;
• Zawory hydrauliczne i kontrolne;
• Pompy i chłodnice układu sterownia; 

• Silnik;
• Mechanizm różnicowy;
• Elementy układu kierowniczego;
• Elementy mostu napędowego;
• Elektroniczne sterowanie silnika;
• Elementy układu wtryskowego;
• Chłodnica oleju hydraulicznego;
• Silnik hydrauliczny;
• Tłokowe pompy oleju;
• Wewnętrzne elementy układy hamulcowego;
• Elementy sterowania układem sprzęgieł;
• Przekładnia hydrokinetyczna;
• Skrzynia rozdzielcza mocy;
• Skrzynia biegów;
• Transmisyjna pompa oleju;
• Zawory elektro-hydrauliczne;
 • Pompa i silnik wibracji;
• Pompa hydrauliczna wtrysku jednostkowego;

n cała masZyna:
Najbardziej wszechstronna opcja przedłużonej gwaran-
cji, zawiera komponenty zespołu napędowego i  hydrau-
liki oraz dodatkowo pokrywa komponenty elektryczne i 
konstrukcyjne.

• Osłony nadwozia;
• Kabina operatora;
• Zawieszenie;
• Sterowanie elektroniczne układ napędowego;
• System elektroniczny osprzętu hydraulicznego;
• Sterowanie elektroniczne maszyną;
• Zabezpieczenia i alarmy;
• Zewnętrzne węże;
• Tłumik;
• Chłodnica;
• Stałe elementy podwozia;

• Akumulatory hydrauliczne;
• Hydrauliczne cylindry;
• Filtry oleju hydraulicznego;
• Pompy i silnik hydrauliczne;
• Zawory hydrauliczne zmiany ciśnienia;
• Zbiorniki hydrauliczne;
• Zawory hydrauliczne i kontrolne;
• Pompy i chłodnice układu sterownia; 

• Silnik;
• Mechanizm różnicowy;
• Elementy układu kierowniczego;
• Elementy mostu napędowego;
• Elektroniczne sterowanie silnika;
• Elementy układu wtryskowego;
• Chłodnica oleju hydraulicznego;
• Silnik hydrauliczny;
• Tłokowe pompy oleju;
• Wewnętrzne elementy układy hamulcowego;
• Elementy sterowania układem sprzęgieł;
• Przekładnia hydrokinetyczna;
• Skrzynia rozdzielcza mocy;
• Skrzynia biegów;
• Transmisyjna pompa oleju;
• Zawory elektro-hydrauliczne;
• Pompa i silnik wibracji;
• Pompa hydrauliczna wtrysku jednostkowego;

ZalEty PrZEdłużonEj gwarancji:

3 wzrost wartości maszyny w przypadku sprzedaży,

3 przedłużona gwarancja może być sprzedana z maszyną,

3 zagwarantowana niezawodność i wydajność maszyny,

3 ustalony koszt utrzymania maszyn 
 i uniknięcie nieprzewidzianych kosztów napraw.

www.b-m.pl

Gwarancja nie obejmuje wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz zniszczeń 
spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, stosowaniem niewłaściwego lub 
zużytego oleju, brakiem odpowiedniego smarowania, pożarem i kataklizmem. Do-
jazd do maszyny lub jej transport do punktu serwisowego nie jest objęty przedłu-
żoną gwarancją, a koszt czasu postoju nie jest zwracany przez BM. Gwarancja nie 
obejmuje również wszelkiego rodzaju modyfikacji maszyny przeprowadzonych 
przez klienta lub uszkodzeń spowodowanych użyciem nieoryginalnych części CAT 
oraz uszkodzeń spowodowanych korozją.
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Gdańsk: ul. Galaktyczna 34, 80-299 Gdańsk, tel.: (0-58) 769 36 66, fax: (0-58) 769 36 67,
Katowice: ul. Wiosenna 2, 41-253 Czeladź-Piaski, tel.: (0-32) 363 27 60, tel. /fax: (0-32) 363 27 62,
Poznań: ul. Miętowa 20, 61-680 Poznań-Umultowo, tel.: (0-61) 827 61 61, fax: (0-61) 822 79 04,
Wrocław: ul. Wymysłowskiego 5, 55-070 Nowa Wieś Wrocławska, tel.: (0-71) 364 77 41, fax: (0-71) 364 77 51

Biura regionalne i przedstawicielstwa
Łódź: ul. Partyzancka 133/151, pok. 106, 95-200 Pabianice, tel. (0-42) 22 52 511, fax (0-42) 22 52 512,
Rzeszów: ul. Mikołaja Reja 16, 35-959 Rzeszów, tel. /fax (0-17) 850 91 00,
Szczecin: ul. Uczniowska 5a, 70-893 Szczecin, tel. (0-91) 462 15 93, fax (0-91) 462 21 82,
Toruń: ul. Wapienna 6/8, 87-100 Toruń, tel/fax: (0-56) 622 23 76,
Lublin: tel. kom.: 0603 933 364, Kielce, Kraków: tel. kom.: 0-603 089 336

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

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