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Jedyna z certyfikatem TÜV
Płyta dynamiczna z firmy TERRATEST® jest
nawet certyfikowana znakiem TÜV-GS.
Ważne kryterium zakupu nowej płyty
dynamicznej, strona 2.

10 wskazówek
przy zakupie
Podajemy 10 cen-
nych wskazówek,
k t ó r ych  na l eży
b e z w z g l ę d n i e

przestrzegać przy zakupie nowego
u rządzen ia .  GPS  i  d ruka rka  t o
między innymi dwa ważne kompo-
nenty, strona 2.

TERRATEST®

w Meksyku 
Od marca 2015
roku TERRATEST®

wzmacnia eksport
p ły t  dynamicz -

nych do Meksyku. Umożliwia to
nowa kooperacja z Proyectos y
Es tud ios  Fe r rov ia r io s  z  mias ta
Meksyk, strona 4.

Bliskość klienta
jest programem
Falco Weiß jako
pracownik etatowy
TERRATEST® jest
c o d z i e n n i e  w

drodze. Szkoli klientów na budo-
wach  w  p r ak t yczne j  ob s ł udze
lekkiej płyty dynamicznej i opro-
gramowania na PC, strona 4.

Płyta dynamiczna bezprzewodowa
TERRATEST® produkuje pierwszą lekką płytę z technologią Bluetooth®

Łatwa kontrola zagęszczenia: Lekka płyta dynamiczna Terratest 5000 BLU jest pierwszym na świecie urządzeniem z technologią Bluetooth®.

TÜV-Rheinland przyznał niedawno płycie certyfikat TÜV-GS.

Płyta z bluetooth z wygrawerowanym logo
Goldbeck: również ochrona przed kradzieżą

Goldbeck sprawdza z
TERRATEST 5000 BLU
Grupa GOLDBECK z siedzibą w
Bielefeld należy do aktywnych
podmiotów sektora budownictwa
przemysłowego i komunalnego
w Niemczech. Przedsiębiorstwo
zatrudniające 3.300 pracowni-
ków wypracowało  w roku
2012/13 obroty w wysokości
1,3 mld. Kierownicy budów
Goldbeck kontrolują prace
z a g ę s z c z e n i o w e  n a  n i e -
mieckich budowach płytami
TERRATEST 5000 BLU. „Już od
około dwóch lat posiadamy
cz t e r y  p ł y t y  dynamiczne
TERRATEST 5000 BLU na naszych
budowach. Płyty dynamiczne
wspierają kierowników budów w
optymalizacji wewnątrzzakłado-
wej kontroli jakości zagęszczenia.
Bluetooth® zachwyca na całej
linii, kabel nie jest już kulą u nogi. 
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Przekonuje nas codziennie
szybkie nawiązywanie połącze-
nia i niezawodna transmisja
danych oraz niezwykle mocny
akumulator .  Decydującym
k r y t e r i u m  w y b o r u  p ł y t y
TERRATEST® była korzystna
cena, wygodne oprogramowa-
nie i  przyjazna dla klienta
obsługa. Dostawom towarzy-
szyło gruntowne przeszkolenie“.
M. Ruland, koordynator budow-
nictwa ziemnego GOLDBECK
Nord GmbH.

Arnd Igelbusch, Pomiary 
Eurovia Teerbau GmbH ZS Xanten

Made in Germany

EUROVIA inwestuje
w płyty TERRATEST®

Eurovia Vinci jest ze swoimi
licznymi filiami wszechobecna
w budownictwie komunikacyj-
nym. Firma wygospodarowała
w 2014 roku w Niemczech
dzięki  3300 pracownikom
ponad 700 milionów euro na
około 1.700 budowach i jest tym
samym ósmą co do wielkości
niemiecką firmą budowlaną.
Eu rov ia  V inc i  uży tku je  w
swoich oddziałach w Berlinie,
Stuttgarcie i w Xanten dziewięć
lekkich płyt dynamicznych
TERRATEST 5000 BLU. Płyty
obciążające urządzeń były już
w fazie produkcji wygrawero-
wane znakiem f i rmowym.
Dostawa urządzeń dla Eurovii
była we wszystkich 3 filiach
po łączona  z  g run townym
przeszkoleniem pracowników w
stosowaniu płyty dynamicznej,
oraz wprowadzeniem do obsługi
software, strona 3.

T E R R A T E S T ® n a
największym lotnisku 
Turecki partner TERRATEST®

f i r m a  A G T  M e b r o  L t d .
dostarcza na budowę nowego
stambulskiego lotniska „Istanbul
Yeni Havalimani” 3 lekkie
płyty dynamiczne TERRATEST
5000 BLU. Urządzenia będą
głównie stosowane przy pracach
ziemnych na sześciu pasach
startowych. 150 mln pasażerów
rocznie będzie odprawianych
na największym od 2020 roku
l o t n i s k u  p a s a ż e r s k i m  n a
świecie. Projekt wart około
siedmiu miliardów euro jest
realizowany na terenie 9.000 ha
w odległości 35 km od centrum
Stambułu. Lotnisko powinno
rozpocząć swą działalność
już w 2018 roku z przepusto-
wością  90 mln pasażerów
rocznie.

Michael Ruland, koordynator budownictwa
ziemnego GOLDBECK Nord GmbH
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Lekka płyta dynamiczna jest
optymalną metodą kontroli
zagęszczenia gruntu na budowie.
W ciągu dwóch minut użytkownik
może samodzielnie po krótkim
wprowadzeniu określać jakość
zagęszczenia na budowie.
Urządzenia charakteryzują się
długowiecznością i mimo tego,
że ciągle narażone są na nie-
sprzyjające warunki atmo-
sferyczne. Mechanika urządze-
nia jest wykonana w większości
z wytrzymałej stali. Elektronika
pomiarowa znajduje s ię  w
mocnej skrzynce, która jest
odporna na niekorzystne warunki
w terenie i chroni elementy
elektroniczne przed deszczem,
kurzem i piachem. Dotychczas
jedynym słabym punktem było
połączenie kablowe. Kabel pomia-
rowy łączy płytę obciążającą
z elektroniką pomiarową i stale
leży na ziemi. Przy każdym
pomiarze komponenty urzą-
dzenia muszą być na nowo
podłączane kablem. Połączenie

kablowe jest jak gdyby „piętą
achillesową” tego poza tym
solidnego urządzenia. Berlińska
firma TERRATEST® jest pierwszym
na świecie producentem posia-
dającym w ofercie oprócz płyty
TERRATEST 4000 USB z kablem
również urządzenie przekazujące
dane pomiarowe bezprzewodowo
za pomocą Bluetooth®. Przez
naciśnięcie przycisku płyta
obciążająca łączy się automa-
tycznie z elektroniką pomiarową.
Miernik znajduje się w odpornej
na czynniki atmosferyczne
obudowie i może być obsługi-
wany przez przycisk znajdujący
się na zewnątrz skrzynki. Dzięki
temu urządzenie pozostaje
chronione na budowie przed
deszczem i kurzem. Wypo-
sażenie obejmuje system GPS,
drukarkę do wydruków w terenie,
pendrive USB i tryb wprowa-
dzania tekstu. Status połączenia
Bluetooth® na bardzo jaskrawych
diodach LED jest zawsze widoczny
nawet przy silnym nasłonecz-

nieniu. Oprócz tego TERRATEST
5000 BLU dysponuje nawigacją
głosową, która wyraźnie wypo-
wiadanymi instrukcjami kieruje
działaniami operatora i  na
zakończenie pomiaru ogłasza
wynik. Praca urządzenia jest
niezwykle prosta. Gwarantuje to,
że osoby nie znające płyty już po
krótkim przeszkoleniu mogą ją
obsługiwać. TERRATEST® dodat-
kowo oferuje aplikację w syste-
mie Android. Tym samym płyta
TERRATEST 5000 BLU może
być wygodnie obsługiwana za
pomocą smartfona. Wszystkie
protokoły pomiarowe mogą być
więc przekazywane w czasie
rzeczywistym z budowy do
zleceniodawcy lub do biura jako
pliki PDF. Oprócz tego zdjęcie
wykonane aparatem fotograficznym
smartfona może być wstawione
do protokołu. Wielu zlecenio-
dawców żąda załączenia obok
współrzędnych GPS również
dokumentacji fotograficznej
punktu pomiarowego.
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Otwórz oczy kupując płytę
Ważne kryteria podejmowania decyzji  przy
zakupie lekkiej płyty dynamicznej

Wielu klientów czuje niepewność,
na co należy zwrócić uwagę
podczas nabywania nowej płyty
dynamicznej. Poniżej przedsta-
wiamy kryteria decyzyjne, które
powinny być uwzględniane w
każdym przypadku.

CERTYFIKAT TÜV-GS
Lekka płyta dynamiczna powinna
posiadać certyfikat TÜV-GS. Tylko
wtedy jest gwarantowane, że
wszystkie standardy dotyczące
jakości i bezpieczeństwa są
zachowane i udokumentowane.
I jest to ważne nie tylko przy
ewentualnych wypadkach: wtedy
ubezpieczyciel może sprawdzić,
czy podczas zakupu urządzenia
wzięto pod uwagę przepisy
bezpieczeństwa i higieny pracy.

WEWNĘTRZNY SYSTEM GPS
Urządzenie powinno bezwzględ-
nie posiadać wewnętrzny (a nie
dołączany) system GPS, który
równocześnie z zapisywaniem
pomiarów zachowuje współrzęd-
ne GPS. Coraz więcej zlecenio-
dawców dopuszcza pomiary
tylko wtedy, jeśli przedstawione
są dane GPS punktu pomiaro-
wego. I jeśli dojdzie do sporu:
udokumentowanie bez lokali-
zacji punktu nie jest wystarcza-
jącym dowodem przed sądem!

ZINTEGROWANA DRUKARKA
Urządzenie winno być wypo-
sażone w każdym przypadku w
wewnętrzną drukarkę. Wielu
zleceniodawców nalega na wy-
druk protokołów bezpośrednio
na budowie. Drukarka bezwa-
runkowo powinna być zintegro-
wana, dzięki temu jest zasilana
centralnie za pomocą wydajnego
akumulatora i nie potrzebuje żad-
nych dodatkowych akumulatorów
lub baterii.

ODPORNA ELEKTRONIKA
Elektronika pomiarowa winna
być niewrażliwa na czynniki
atmosferyczne i posiadać od-
porny na uderzenia duży wzier-
nik,  który można zamknąć
podczas pomiarów. Operując
zewnętrznym przycisk iem
chronimy tak urządzenie przed
niekorzystnymi warunkami na
budowie.  

KLASA OCHRONY IP
Płyta dynamiczna winna posiadać
klasę szczelności IP 53 przeciw
niekorzystnym działaniem
wody i kurzu lub piachu. Tylko
wtedy zagwarantowana jest stała
ochrona komputera pomiaro-
wego przed trudnymi warunkami
na budowie.
UWAGA: Proste urządzenia
ręczne odpowiadają jedynie
klasie IP 20 i są jedynie warun-
kowo przydatne do pracy w
terenie!

TYLKO JEDEN AKUMULATOR
Urządzenie winno posiadać
tylko JEDEN wbudowany wyso-
kowydajny akumulator zasilający
centralnie wszystkie kompo-
nenty. Duża pojemność akumu-
latora zapewnia długi czas
pracy urządzeń. Poza tym ładu-
jemy tylko jeden jedyny akumu-
lator, a nie akumulatory osobno
w elektronicznym mierniku,
osobno w drukarce i w urzą-
dzeniu GPS.

PENDRIVE USB
Należy zważać na to, czy urzą-
dzenie wyposażone jest w pen-
drive USB, a nie w kartę SD.
Pendrivy mogą być bezpośred-
nio wkładane do komputera.
Karty SD wymagają zewnę-
trznych czytników mogących
stwarzać dodatkowe kompli-
kacje w przesyłaniu danych.

POWŁOKI
Lekkie płyty dynamiczne są
przez wiele lat narażone na
budowach na wpływ czynni-
ków atmosferycznych. Należy
uważać na wysokowartościowe
powłoki chemicznie niklowane.
Powłoki chemicznie niklowane
są s tosowane w przemyśle
samochodowym przy produkcji
pomp paliwa. Pokazuje to, jak
cenne i  t rwałe  są  powłoki
chemicznie niklowane. Opty-
malne dla Waszej lekkiej płyty
dynamicznej dla warunków
budowlanych.

INSTRUKTAŻ/ SZKOLENIA
Przy dostawie lekkich płyt
dynamicznych należy zważać
na  uzy skan ie  g run towne j
wiedzy na temat urządzenia od
fachowca, a najlepiej od produ-
centa. Nigdy nie kupuj lekkiej
pł yty dynamicznej bez odpo-
wiedniej dokumentacji tech-
nicznej i instruktażu w języku
polskim

OPROGRAMOWANIE NA PC
Jakość i łatwość obsługi opro-
gramowania winny stanowić
ważne kryterium decyzyjne
przy zakupie. Oprogramowanie
na PC winno być dostarczone w
cenie urządzenia i nie powodować
dodatkowych kosztów. Należy
na to zwrócić uwagę!

CENA / SPRZEDAŻ
Kupuj urządzenie bezpośrednio
od producenta. Gwarantuje to, że
wyczerpujące materiały instruk-
tażowe i techniczne otrzymasz
z pierwszej ręki. Ponadto unikaj
bardzo kosztowych i zbędnych
prowizji pośredniczących ogniw
handlowych i sprzedawców
urządzeń z drugiej ręki. Może
to mieć wpływ również na
obniżoną jakość i gorsze wyko-
nanie urządzenia.

Płyty dynamiczne teraz z certyfikatem TÜV
Lekkie płyty TERRATEST® zostały certyfikowane przez TÜV-Rheinland

Organizacja kontrolna TÜV-Rhein-
land certyfikowała ostatnio
lekkie płyty obciążane dynamicz-
nie TERRATEST 4000 USB i TERRA-
TEST 5000 BLU znakiem TÜV-GS.
Tym samym TERRATEST® jest
jedynym na świecie producentem,
którego urządzenia dysponują
certyfikatem TÜV-GS. 

„Dzięki renomowanej świato-
wej marce niemieckiego znaku
TÜV-GS dajemy naszym klientom,
zwracająym uwagę na jakość,
ważną wskazówkę decydującą
o wyborze produktu”, powiedział
Frank G. Schulz prezes zarządu
TERRATEST®. „W końcu jakość i
bezpieczeństwo urządzenia są
szczególnie istotnymi kryteriami,
na które należy zwrócić uwagę
przy zakupie”, kontynuuje Schulz.
Certyfikat TÜV-GS zaświadcza,
że wszystkie ważne kryteria
bezpieczeństwa zostały wypeł-
nione i przy produkcji zostały
zachowane europejskie normy i
standardy. Ponadto lekkie płyty
dynamiczne TERRATEST® zostały
poddane nawet szczególnie
wymagającej procedurze certyfi-
kacyjnej UL według norm pół-
nocnoamerykańskich (certyfi-
kacja UL) dla Stanów Zjednoczo-
nych i dla Kanady (certyfikacja
CSA). UL oznacza skrót od Under-
writers Laboratories. UL założona
w 1894 roku jest niezależną,
operującą na całym świecie,
niepaństwową organizacją
działającą w obszarze nauk
dotyczących bezpieczeństwa.
„Certyfikacja oznacza, że nasze
lekkie płyty dynamiczne odpo-
wiadają najważniejszym normom
międzynarodowym. I  to na
całym świecie. Jesteśmy z tego

szczególnie dumni”, mówi Erik
Söhring, kierownik produkcji w
TERRATEST® Berlin.

Sp rawdzona  k l a s a  I P
Ponadto lekkie płyty dynamiczne
TERRATEST® poddane były pro-
cedurze kontrolnej i certyfika-
cyjnej wg klas ochrony IP (Inter-
national Protection). Zdolność
do pracy urządzeń na zewnątrz
była potwierdzona klasą ochro-
ny IP 53. Kod rodzaju ochrony
urządzenia wskazuje na jakie
zewnętrzne niekorzystne czyn-
niki środowiska, takie jak woda
i kurz, odporny jest komputer
pomiarowy. Zaświadczono, że
komputer pomiarowy TERRA-
TEST® po badaniach w komorze
pyłowej ma odporność klasy IP5,
co odpowiada „pełnej ochronie
przed kontaktem dotykowym,
ochronie przed szkodliwymi
osadami wewnątrz”. Kontrola
szczelności przed wilgocią
komputera pomiarowego płyty
dynamicznej została określona
współczynnikiem ochrony IPX3,
co oznacza „chroniony przed
strumieniem wody (do 60 stopni
od pionu). „Klienci powinni
przy zakupie lekkiej płyty dyna-
micznej bezwzględnie brać pod
uwagę klasę ochrony i szczel-
ności IP i uważać, czy skontro-
lowano to niezależnie i po-
twierdzono certyfikatem. Proste
urządzenia ręczne odpowiadają
jedynie klasie IP 20 i są jedynie
warunkowo przydatne do pracy
w terenie, w trudnych warun-
kach zewnętrznych”, podkreśla
Schulz.  

N a j w y ż s z a  j a k o ś ć  i  
MADE IN GERMANY!
TERRATEST® już podczas prac
rozwojowych i konstrukcyjnych
przy lekkich płytach dynamicz-
nych zwraca baczną uwagę na
standardy jakości. Urządzenia
odpowiadają najwyższym stan-
dardom jakościowym i są pro-
dukowane w Niemczech.

Użytkownicy inwestują przy
zakupie urządzeń TERRATEST®

w dojrzałą ,  war tośc iową i
trwałą technologię budowlaną.
Made in Germany!

TÜV-Rheinland zaświadcza firmie TERRATEST®,
że urządzenia wypełniają wszystkie ważne
kryteria bezpieczeństwa

Komputer pomiarowy TERRATEST® posiada
klasę ochrony IP 53 przed kurzem i penetru-
jącą wilgocią

Organizacja TÜV-Rheinland skontrolowała
wszystkie komponenty płyt dynamicznych
TERRATEST® i certyfikowała je znakiem
TÜV-GS. Lekkie płyty dynamiczne 
TERRATEST® są tym samym jedynymi
urządzeniami z certyfikatem TÜV-GS. Made in Germany



Firma TERRATEST® oferuje jako
pierwszy producent na świecie
aplikację Androida do sterowa-
nia lekkiej płyty dynamicznej.
TERRATEST 5000 BLU przeka-
zuje dane przez Bluetooth® z
lekkiej płyty obciążającej rów-

nież do smartfona. Zaleta jest
oczywista: komputer pomiarowy
nie musi być ustawiany podczas
pomiarów obok urządzenia
mechanicznego. Tak więc ope-
rator ma obie ręce wolne do
obsługi płyty. W trybie pomiaru

ciągłego komunikacja z użytkow-
nikiem odbywa się za pomocą
diod LED płyty, bez koniecz-
ności dotykania i obsługi smart-
fona. Komórka może więc wygod-
nie pozostawać w kieszeni. Wyniki
pomiarów mogą być wysyłane
ze smartfona do zleceniodawcy
lub do biura w czasie prawie
rzeczywistym przez e-maila jako
plik PDF. Teksty, takie jak zle-
ceniodawca, nazwa projektu,
lokalizacja budowy itd. mogą być
wpisane do smartfona. Przez
funkcję aparatu fotograficznego
smartfona istnieje możliwość
włączenia zdjęć punktu pomiaro-
wego bezpośrednio do protokołu.

3

T E R R A T E S T - N E W S  · 9 / 2 0 1 5

EUROVIA bada bezprzewodowo
Urządzenia z Bluetooth® dla filii w Berlinie, Stuttgarcie i Xanten

Dostawa trzech płyt dynamicznych TERRATEST 5000 BLU z mobilnym systemem pomiaru CARRELLO i skrzyniami transportowymi MEDIOLAN do
Eurovia Teerbau NL Xanten. Pracownicy byli szkoleni we właściwej praktycznej obsłudze lekkich płyt dynamicznych podczas każdej dostawy.

Deutsche 
Reihenhaus AG
mierzy z TERRATEST®

Ponad 5.000 rodzin znalazło
dotychczas swój nowy dom
w Deutsche Reihenhaus AG.
Ta niemiecka f i rma budo-
wlana tworzy wysokiej jakości
domy pod k lucz  w ca łych
Niemczech, często rewitali-
zowane  są  ca łe  dz ie ln ice
miast. Oczywiście zapewnie-
nie jakości tych projektów
budowlanych jest najwyższym
priorytetem. Aby efektywnie
dokonywać samokontrol i ,
Deut sche  Re ihenhaus  AG
zainwestowało teraz w najno-
wocześniejszą technologię po-
miaru nośności i zagęszczania
gruntu f i rmy TERRATEST ®.
" Lekka  p ły ta  dynamiczna
TERRATEST 5000 BLU przeko-
nała nas wszystkich na całej
linii", mówi Alexander Schmidt-
Saraceni,  "urządzenie jest
absolutnie niesamowicie proste
w użyciu a sterowanie przez
B l u e t o o t h ® j e s t  o g r o m n ą
zaletą w stosunku do trady-
cyjnych urządzeń kablowych",
powiedział dalej Alexander
Schmidt-Saraceni. "Sprawdza-
my lekką płytą dynamiczną
TERRATEST® głównie jakość
zagęszczania podłoży przed
wykonaniem płyt fundamento-
wych". Wykorzystując lekką
płytę obciążaną dynamicz-
nie  TERRATEST 5000 BLU
firma Deutsche Reihenhaus AG
d o k u m e n t u j e  n a j w y ż s z e
standardy jakości na swoich
budowach osiedli mieszka-
niowych w Kaiserslautern i
w Kolonii.

Aplikacja do przesyłania danych
Bluetooth® umożliwia przekazywanie danych na smartfona

Kierownicy Palm i Roers z firmy Wayss &
Freytag Ingenieurbau AG przejmują płytę
dynamiczną do użytku

Wayss & Frei tag
bada z TERRATEST®

Do budowy tunelu o długości
395 metrów pod Europagarten
we Frankfurcie nad Menem
TERRATEST® dostarczył firmie
Wayss & Freytag Ingenieurbau
AG płytę dynamiczną TERRA-
TEST 4000 USB z połączeniem
kablowym. Łączna kubatura
prac ziemnych to blisko 20.000
metrów sześciennych. Wartość
prac przy budowie tunelu
składającego się z trzech rur z
funkcjami komunikacji drogowej
i szynowej wynosi 21 mln euro.
Płyta dynamiczna pomaga przy
jak najefektywniejszym wyko-
naniu prac ziemnych. Tunel pod
Europagarten będzie gotowy
pod koniec 2016 roku.

Eurovia Vinci zamówiła dzie-
więć lekkich płyt dynamicz-
nych TERRATEST 5000 BLU i
stosuje je do optymalizacji kon-
troli zagęszczenia i nośności w
budownictwie ziemnym i dro-
gowym w swoich oddziałach w
Berlinie,  Stuttgarcie  i w Xanten.
Pracownicy byli szczególnie
przekonani niezawodnością
bezprzewodowego połączenia
Bluetooth® o zasięgu około 10
metrów. Przed zakupem urzą-
dzeń transmisja danych była przez
Eurovię gruntownie sprawdzana.
Na początku niedowierzano
takiej niezawodności i stabil-
ności łączności przez Bluetooth®.
Płyta obciążająca i elektronika
pomiarowa łączą się ze sobą w
ciągu dwóch sekund auto-
matycznie przez naciśnięcie
przycisku. 

Carrello i Mediolan
z 9 lekkimi płytami

Wszystkie płyty zostały dostar-
czone ze skrzyniami transporto-
wymi MEDIOLAN i mobilnymi
systememami pomiaru CARRELLO.
Pracownicy Eurovii szczególnie
docenili zalety CARRELLO, po-
nieważ od lat dźwigali po budo-
wach ciężkie, ważące 35 kg urzą-
dzenia. Mobilny system pomiaru
może płytę dynamiczną zaha-
czyć za ukośne uchwyty i prze-
mieścić ją po placu budowy.
Przy tym jest zawsze gotowa do
pracy, a pomiary nośności można
dokonać w ciągu kilku sekund.  

Dostawy urządzeń z Bluetooth®

do Eurovi i  obejmowały we
wszystkich trzech oddziałach
solidne przeszkolenie w obsłu-
dze lekkich płyt dynamicznych,
instalację i wyjaśnienie oprogra-
mowania na PC „TERRATEST 2.0“
przeznaczonego do analizy i
opracowania wyników pomia-
rów.

Wszystkie płyty obciążające urządzeń 
TERRATEST 5000 BLU były wygrawerowane

przez TERRATEST® dwukolorowym 
znakiem firmowym Eurovia Vinci
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TERRATEST 5000 BLU może być obsługiwany
przez aplikację smartfona. Dane pomiarowe
są przesyłane przez Bluetooth® z płyty
obciążającej do elektroniki pomiarowej. 
Dane są więc przekazywane w czasie rzeczy-
wistym z budowy przez e-maila jako plik PDF
do klienta lub do biura.

TERRATEST

TERRRATEST 5000 BLU

Jakość zagęszczenia odgrywa dużą rolę przy
budowie wałów przeciwpowodziowych.
Ochrona wybrzeża kontroluje z TERRATEST®

Team z Hamburg Port Authority będzie od
tej chwili używać TERRATEST 5000 BLU do
optymalizacji prac zagęszczeniowych

Ochrona wybrzeża
z  T E R R A T E S T ®

W lipcu TERRATEST® dostarczył
do kra jowego zarządu ds .
ochrony wybrzeża, parku naro-
dowego i ochrony morza landu
Szlezwik-Holsztyn w Husum
płytę dynamiczną TERRATEST
4000 USB. Urządzenie będzie
stosowane  przy budowie grobli
i budowie dróg. Prace ziemne
w zakresie ochrony wybrzeża
muszą być wykonywane ze
szczególną starannością. Jakość
zagęszczenia odgrywa dużą rolę
przy budowie wałów przeciwpo-
wodziowych. Ma to kluczowe
znaczenie dla trwałości wałów
w nagłych przypadkach.

Port w Hamburgu
stawia na TERRATEST®

Hamburg Port Authority jest
odpowiedzialny od 2005 roku
za przeprowadzenie projektów
infrastrukturalnych w ham-
burskim porcie. Jako  największy
niemiecki port i drugi co do
wielkości port kontenerowy w
Europie port w Hamburgu o
obszarze ponad 72 ha jest znaczą-
cym czynnikiem gospodarczym.
Hamburg Port Authority jest
odpowiedzialny za funkcjono-
wanie i dalszy rozwój portu.
Obecnie HPA inwestuje w
lekką płytę dynamiczną TERRA-
TEST 5000 BLU, aby zoptyma-
lizować projekty związane z
pracami budowlanymi ziemnymi
i drogowymi portu Hamburg.



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.

TERRATEST GmbH · Friedrich-Wolf-Strasse 13 · D-16515 Oranienburg · Tel: +48 793 049 094 · Fax: +49 33 01 578 75 30 · www.plyta-dynamiczna.pl · info@plyta-dynamiczna.pl

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.


