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Na rynku od 2009 roku 

 

Ponad 170 pracowników w 22 

krajach 

 

Główne siedziby w Nowym Yorku, 

Sao Paulo, Singapurze,  Shenzhen 

Marki: 

Na rynku od 2007 roku 

 

Działalność w 22 krajach Europy 

Środkowo-Wschodniej 

 

Główna siedziba w Czechach 

Marki: 



GLOBALNY RYNEK 

 

 

*Forbes - most valuable brand 2016 

**According to Interbrand 2017  

NAJCENNIEJSZA 

MARKA NA ŚWIECIE* SZACOWANA 

WARTOŚĆ MARKI* 
NAJLEPSZA 

ŚWIATOWA MARKA** 

82 
89-ta $7.5bn 



MOST 

RUGGED 

DEVICE 

 

 

NAGRODY 



WIEMY CZEGO POTRZEBUJĄ KLIENCI 

27% 
12% 
7% 
7% 
5% 
4% 

w budownictwie 

w rolnictwie 

w służbach 

w mechanice 

w przemyśle ciężkim 

pozostałe 

95%+ 
mężczyźni 

25% 
poniżej 30 

62% 
w wieku 30-49 

94% 
zatrudnionych 

60% 
pracujących w małych firmach 
(poniżej 50 pracowników) 

76% 
osób uszkodziło swój poprzedni smartfon 

wybrane 

aplikacje 

specjalistyczne 

aplikacje 

gry i pozostałe social media 

Użycie aplikacji 



Satysfakcja klientów 

AVG 8.3 
w 10 stopniowej skali 

KLIENCI UWIELBIAJĄ CAT® S60 

• 60% korzysta ze zintegrowanej kamery termowizyjnej FLIR S60 co najmniej raz w 

tygodniu 

• Ponad połowa użytkowników S60 uważa, że korzystanie z funkcji termicznej jest 

bardzo przydatne 

• Dwie trzecie osób wskazało na jedną z wiodących na świecie funkcji S60 – jest 

kamera termowizyjna FLIR i wodoodporność na 5 metrów - jako kluczowy czynnik 

motywujący do zakupu urządzenia 

• Solidne cechy tego urządzenia, marka CAT oraz długi czas pracy na baterii były 

elementami propozycji S60, którą użytkownicy cenili najbardziej 

Chęć ponownego zakupu CAT 

AVG 8.4 
w 10 stopniowej skali 

Polecenie zakupu CAT innym 

AVG 8.5 
w 10 stopniowej skali 



CZEGO OCZEKUJĄ NASI KLIENCI…  

WYMAGANE 

FUNKCJE: 

LATARKI 

pragną 

75% 
WIĘKSZEJ MOCY 

 

Co jest bardzo użyteczne 

DYSTANS 

chcą 

65% 
MIERZYĆ 

Co jest przydatne 

POWIETRZA 

Przydałby się 

44% 
SENSOR CZYSTOŚCI 

Warto mieć 



LINE-UP CAT® 2018  

CAT S31 CAT S41 CAT S61 

MIL SPEC 810G  IP68 wodo- i pyło- odporny         Testowany na upadek z 1.8m na beton 

NEW 



CAT® S61 CECHY: KAMERA TERMOWIZYJNA FLIR 

WIĘKSZY ZAKRES TEMPERATUR DO 400ºC 

Tworzenie obrazów termowizyjnych. 

 

STRUMIENIOWE OBRAZY TERMICZNE 

Przesyłaj obrazy termiczne na żywo w serwisie Facebook Live 

Dziel się odkryciami i omawiaj przyczyny i rozwiązania 

 

ZAKTUALIZOWANA APLIKACJA MyFLIR 

• Poprawiona przejrzystość interfejsu i integracja z narzędziami FLIR 

• Nowy zoptymalizowany filtr "Noc" 

• Interaktywne samouczki, porady i wskazówki 

 

ULEPSZONY FLIR MSX DAJE WIĘKSZĄ PRZEJRZYSTOŚĆ I KONTRAST 

Poprawiona rozdzielczość kamery 



CAT® S61 CECHY: KAMERA TERMOWIZYJNA FLIR 

subject to change 

S61 (HD) 
with enhanced MSX and greater scene contrast  

S60 (VGA) 



CAT® S61: CZUJNIK VOC 

ŹRÓDŁA VOC (VOLATILE ORGANIC COMPOUND, ORGANICZNE ZWIĄZKI 

LOTNE): 

Farby, rozpuszczalniki, środki czyszczące 

 

RYZYKO NARAŻENIA NA: 

Podrażnienia oka, nosa i gardła, bóle głowy, zawroty głowy, podrażnienie błony 

śluzowej, objawy podobne do astmy, podrażnienie skóry i jej suchość, 

upośledzona zdolność poznawcza 

 

MONITORING: 

Informowanie użytkownika o środowisku, w którym pracuje 

 

W JAKI SPOSÓB DZIAŁA: 

S61 analizuje jakość powietrza co 30 sekund i alarmuje użytkownika, gdy 

jakość powietrza osiąga niezdrowy poziom  



CAT® S61: POMIAR ODLEGŁOŚCI 

LASEROWY POMIAR ODLEGŁOŚCI (DO 8-10 M) 

Zmierz odległość z punktu do punktu 

Oblicz obszar 

Przełącz między jednostkami miary stopa/cal/centymetr/metr  

Wszystkie informacje są geotagowane i eksportowane 

 

UŻYTKOWNICY DOCELOWI: 

Idealny dla handlowców, projektantów wnętrz, agentów 

ubezpieczeniowych, agentów nieruchomości, majsterkowiczów, 

ratowników 

 

ZASTOSOWANIA: 

Mierzenie pomieszczeń, ocena ran, pomiar na miejscu wypadku

  



CAT® S61 SPECYFIKACJA 

• Ulepszona kamera termowizyjna FLIR : Lepton ® 

- rozszerzony zakres temperatur od -20 do 400°C 

- nowa wersja aplikacji MyFLIR z funkcją przesyłania strumieniowego obrazu z kamery termowizyjnej 

- poprawiona rozdzielczość obrazu dzięki technologii FLIR MSX  

• Czujnik jakości powietrza i wilgotności, barometer 

• Laserowy pomiar pola powierzchni i odległości do 8- 10 m 

• Android™ Oreo (z aktualizacją do wersji P) 

• Ekran 5.2” FHD przystosowany do pracy na zewnątrz 

• Pojemna bateria 4500mAh, zgodna z QC4.0  

• Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 630 (2,2 GHz) 

• 4 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci ROM (z możliwością rozbudowy dzięki karcie MicroSD)  

• Kamera tylna 16MP, kamera przednia 8MP, jakość obrazu 4K  

• LTE Cat 13, VoLTE, VoWiFi, ulepszony GPS, BT5.0, NFC, dwupasmowe WiFi (2.4GHz/5GHz) 

• Latarka o dużej mocy (ok. 20% mocniejsza niż w innych smartfonach) 

• Szeroka oferta aplikacji dla profesjonalistów 

• Parametry wytrzymałościowe: 

• Zgodność z normą wojskową MIL Spec 810G, zaliczone drop testy na beton z wysokości 1,8 metra 

• Pyło- i wodoszczelność (IP68) do głębokości 3 metrów (test trwający godzinę) 

• Ochrona ekranu Corning® Gorilla® Glass 5 

 



Hydraulika  
Znajdź ukryte usterki 
• Zobacz blokady w przewodach 

• Znajdź wycieki wody 

• Zidentyfikuj wilgotne miejsca 

• Zmierz poziom cieczy w zamkniętych pojemnikach 

• Znajdź gorące i zimne rury 

• Zobacz dokładne temperatury rur 

• Zidentyfikuj słabe punkty w kolankach 

This background image is a graphic representation of thermal imaging 

only and does not represent the accurate pixel ratio or spot metering 

available on the Cat S60. 

„Czujnik jest 

najmniejszy w swoim 

rodzaju i może mierzyć 

temperaturę powierzchni 

z odległości do 100 stóp. 

Umożliwia przenikanie 

przez zjawiska takie jak 

dym, i skierowany jest 

do profesjonalistów, 

pracowników sektora 

użyteczności publicznej 

i entuzjastów sportów 

outdoorowych.” 

www.inquirer.com 

https://www.youtube.com/watch?v=FrWDtdJYmdc 
https://www.youtube.com/watch?v=PtfQO4-JzEE 

https://www.youtube.com/watch?v=g1SzDW_pt3w


This background image is a graphic representation of thermal imaging 

only and does not represent the accurate pixel ratio or spot metering 

available on the Cat S60. 

Energetyka 
Zapobiegaj niebezpieczeństwu 

• Znajdź gniazda pobierające zbyt dużo energii 

elektrycznej 

• Zapobiegaj usterkom, sprawdzając urządzenia 

elektroniczne 

• Znajdź ukryte przewody 

• Rozpoznaj przegrzaną elektronikę / zwarcia 
Mitch Ruth (CatRuggedPhones – 

Facebook) 

„Myślę, że przyda się do 

testów i projektowania 

HVAC. Określania 

efektywności 

energetycznej konstrukcji 

lub lokalizowania 

elektrycznych zwarć  

w wiązkach 

elektrycznych." 

https://https://www.youtube.com/watch?v=TaBYJCDRZno 

https://www.youtube.com/watch?v=g1SzDW_pt3w


Budownictwo 
Buduj energooszczędnie 

• Sprawdź właściwości izolacji 

• Zidentyfikuj wilgotne obszary budynku 

• Sprawdź poziom płynu w maszynie 

• Rozponawaj przegrzane maszyny 

• Generuj raporty w czasie 

rzeczywistym 

This background image is a graphic representation of thermal imaging 

only and does not represent the accurate pixel ratio or spot metering 

available on the Cat S60. 

„Możliwość widzenia  

w całkowitej ciemności  

i wizualizacji ciepła, 

pomiaru temperatury 

powierzchni, wykrywania 

utraty ciepła wokół drzwi  

i okien, wilgoci  

i brakującej izolacji, czyni 

go idealnym smartfonem 

dla profesjonalistów 

budowlanych, elektryków  

i ratowników." 

www.officer.com 

https://www.youtube.com/watch?v=0Hm4BQsVdPU 

https://www.youtube.com/watch?v=g1SzDW_pt3w


Weterynaria i rolnictwo 
Dbaj o zwierzęta 

• Sprawdź obszary zapalne zwierzęcia 

• Szybko znajduj zwierzęta na polu 

• Znajdź zagubione / ukryte zwierzęta 

• Znajdź gorące punkty na powierzchni skóry 

• Sprawdź temperaturę zwierzęcia 

• Sprawdź maszynę, aby zapobiec jej 

przegrzaniu 

„Pomyśl, jak byłoby to 

naprawdę przydatne przy 

cieleniu i identyfikowaniu 

chorych cieląt na podstawie 

wysokich lub niskich 

temperatur ciała, bez 

konieczności ich 

wychwytywania i 

stresowania." 
Barry Kellas (CatRuggedPhones – Facebook) 

This background image is a graphic representation of thermal imaging 

only and does not represent the accurate pixel ratio or spot metering 

available on the Cat S60. 

https://www.youtube.com/watch?v=g1SzDW_pt3w 
https://www.youtube.com/watch?v=VQ7IlhBpSkU   

https://www.youtube.com/watch?v=g1SzDW_pt3w


 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 


