
L e k k a  p ł y t a  d y n a m i c z n a
T E R R A T E S T  4 0 0 0  U S B  z
połączeniem kablowym fascy-
nuje bezkonkurencyjnym peł-
nym wyposażeniem i sensa-
cyjną relacją ceny do wydaj-
ności. Urządzenie jest szcze-
góln ie  lub iane dz ięk i  n ie -
skomplikowanej obsłudze. W
ciągu dwóch minut nawet nie-
fachowiec może już po krótkim

wprowadzeniu określać jakość
zagęszczania na budowie.
Elektronika pomiarowa płyty
dynamicznej jest wyposażona
w drukarkę, system GPS, pen-
drive USB (a nie kartę SD) i
wyświetlacz graficzny. Wszyst-
kie komponenty są zasilane
centralnie s i lnym i  bardzo
wydajnym akumulatorem (a nie
bateriami). Odporna na czyn-

niki atmosferyczne
skrzynka chroni
elektronikę pomia-
rową przy  n ieko-
rzystnych warunkach
na budowie. Dzięki
dużej szybie wzierni-
kowej i zewnętrznemu
przyciskowi miernik
może pozostawać pod-
czas pomiarów zamknię-
ty. Elektronika pomiaro-
wa  p ły ty  TERRATEST
4000 USB była poddana
kontroli i certyfikacji na
okoliczność klasy ochrony
IP. Daje to pogląd, na jakie
zewnętrzne niekorzystne
czynniki środowiska, takie
jak woda i kurz, odporny jest
komputer pomiarowy. Zdol-

ność do pracy urządzeń na zew-
nątrz była potwierdzona klasą
ochrony IP 53.

TERRATEST 4000 USB była nie-
dawno certyfikowana przez
TÜV-Rheinland znakiem TÜV-GS.
Urządzenie jest produkowane w
Niemczech i wszystkie standardy
jakości i bezpieczeństwa są
przez producenta zachowane
i udokumentowane.
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Bliskość klienta programem
Falko Weiss szkoli klientów w obsłudze lekkiej płyty dynamicznej

Niedościgniona cena i wydajność
Kablowy TERRATEST 4000 USB światowym szlagierem sprzedaży 
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Dominikana:
VINCI zamawia 2
TERRATEST 4000 USB
Vinci Construction Grands
Projets jest oddziałem koncernu
VINCI, odpowiedzialnym za
management i wykonawstwo
kompleksowych projektów.
TERRATEST ® dos ta rcza  na
budowę kanalizacji gminy Villa
Vasquez (Rep. Dominikańska)
frachtem lotniczym dwie płyty
dynamiczne TERRATEST 4000 USB
z połączeniem kablowym. Prace
budowlane obejmują obecnie
jeden z odcinków. Przy wykona-
niu całego projektu do 2038
roku zainwestowanych zostanie
około 100 mln euro.

USA:  
Humboldt sprzedaje
płyty TERRATEST®

TERRATEST® współpracuje w
USA z renomowaną i znaną na
całym świecie firmą Humboldt
Mfg. z Chicago. Humboldt to
producent i dystrybutor sprzętu
pomiarowego. „Cieszymy się
z certyf ikacj i  UL urządzeń
TERRATEST® na rynku USA i z
certyfikacji CSA na rynku Kanady.
Pozwoli to na silne wsparcie
sprzedaży naszych płyt dyna-
micznych”, mówi John Lamond
prezes Humboldt Mfg. Koope-
racja z Humboldt istnieje już od
roku 2012.

Made in Germany
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WŁOCHY: 
Wielka budowa sta-
wia na TERRATEST®

Płyta dynamiczna TERRATEST
5000 BLU jest używana na naj-
więkej budowie we Włoszech.
"Superstarda Pedemontana Veneta"
ma połączyć w 2020 roku miasta
Vicenza i Treviso. "Jesteśmy
szczególnie dumni, że tutaj w pół-
nocnych Włoszech stawia się na
dynamiczną płytę TERRATEST
5000 BLU" powiedziała Pieranna
Rossetto, kierowniczka sprzedaży
TERRATEST® we Włoszech, „bo
w końcu dotyczy to jednego z naj-
większych w Europie projektów
budownictwa drogowego o war-
tości około 2,5 mld euro". Super-
strada u podnóży Alp nie jest kla-
syczną autostradą, ale jedyną we
Włoszech płatną drogą szybkiego
ruchu i na długości 95 km będzie
miała cztery pasy ruchu z dwoma
pasami ruchu w każdym kierunku
plus pas awaryjny.

Zespół z firmy Proyectos y Estudios sprzedaje
urządzenia TERRATEST® w Meksyku

MEKSYK: 
Nowa kooperacja
zaczęta pomyślnie
TERRATEST® współpracuje od
marca 2015 roku z Proyectos y
Estudios Ferroviarios z Mexico
City. Przedsiębiorstwo zajmuje
się projektowaniem i nadzorem
budowlanym w sektorze budow-
nictwa kolejowego i drogowego.
TERRATEST® dostarczył dwie
płyty dynamiczne na budowę
zakładu produkcyjnego BMW w
San Luis Potosi w celu efektywnej
i oszczędnej kontroli zagęszcze-
nia przy robotach ziemnych.
Eksperci z zespołu nadzoru tech-
nicznego BMW planują, że przy
pracach ziemnych na obszarze
około 300 ha będzie wykonanych
11.000 pomiarów nośności lekką
płytą TERRATEST® 5000 BLU.
Zakład będzie produkować
150.000 pojazdów rocznie.

Jedna z największych budów w Europie: również
przy budowie Pedemontana Veneta stawia się na
urządzenia pomiarowe TERRATEST®

CHINY:
TERRATEST® dostarcza
na trasę Pekin-Szanghaj
Urządzenia TERRATEST® zostały
zastosowane przy budowie kolei
dużych prędkości Pekin- Szanghaj.
Łącznie w ciągu ostatnich kilku
lat TERRATEST® dostarczył do
Chin ponad 100 lekkich płyt
dynamicznych. 

Delegacja chińskich przedsiębior-
ców odwiedziła na początku sier-
pnia siedzibę TERRATEST® w
Oranienburgu, aby zintensyfi-
kować współpracę handlową.
Shanghai Lrel Instruments Co. Ltd.
sprzedaje od sierpnia 2014 roku
płyty dynamiczne TERRATEST® w
Państwie Środka. Chiny należą
do państw o największym zakre-
sie robót budowlanych.

Pan Lrel Shanghai prezes Lrel Instruments Co.
Ltd. i Frank G. Schulz, prezes TERRATEST®

Falko Weiss (49) z Berlina jest
od lat etatowym sprzedawcą w
TERRATEST® i szkoli klientów
w obsłudze lekkich płyt dyna-
micznych.

TERRATEST®-NEWS: Panie Weiss,
prosimy opisać naszym czytelni-
kom Pana zadania w TERRATEST®.

Falko Weiss: Do moich zadań
należą szkolenia klientów w
praktycznej obsłudze lekkiej
płyty dynamicznej i oprogramo-
wania „TERRATEST 2.0“.

TN: Jakie są szczególne wyzwa-
nia w pańskiej pracy?

FW: Szczególne jest to, żeby
każdemu klientowi dostarczyć
lekką płytę dynamiczną szybko
i punktualnie. Urządzenia są
często potrzebne na budowie
„na wczoraj”. Pogoda, czy korki
na drogach nie obchodzą klien-
ta. Jest to czasami spore wyz-
wanie.

TN: Jak można wyobrazić sobie
dokładnie takie szkolenie lub
instruktaż?

FW: Sukces naszych urządzeń po-
lega na prostocie obsługi. Najpierw
objaśniam, na co należy zwrócic
uwagę przy pomiarach. Później
każdy pracownik wykonuje kilka
pomiarów i już nie ma problemu
z fachową obsługą urządzenia.
Wielu klientów jest zaskoczonych,
jak łatwo obsługuje się urządzenie.
Później instaluję oprogramowanie
„TERRATEST 2.0“ i wyjaśniam
ocenę danych pomiarowych na
komputerze.

TN: Co przynosi szczególne
zadowolenie w Pana pracy?

FW: Ostatnie dostawy do oddzia-
łów Goldbeck przynoszą wiele
zadowolenia. Podczas spotkania
przedstawiam urządzenie za
pomocą prezentacji Powerpoint,
a uczestnicy pokazują zaintere-
sowanie i zaangażowanie.

TN: Czy denerwują Pana czasami
liczne kilometry przejechane na
autostradach?

FW: Jazda po autostradach sprawia
mi przyjemność. Myślę, że to trze-
ba mieć we krwi. I wie Pan, jestem
już żonaty od 25 lat i cieszę się
na spotkanie z żoną po tygodniu
pracy w czasie weekendu.

Falco Weiss znalazł swoje powołanie:
Jako etatowy pracownik sprzedaży od lat w drodze,
w terenie dla TERRATEST® szkoli klientów w
praktycznej obsłudze lekkich płyt dynamicznych
TERRATEST® i wyjaśnia oprogramowanie na PC.


