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LEITWOL   RO  W PRZY Z OŚ

CLEAN MOTION
WI CEJ ZA MNIEJ

L A  O O  to najnowocześniejsza 

filozofia O , która nie tylko jest 

synonimem niskiego zużycia energii i 

zrównoważonej oc rony środowiska, ale 

również synonimem ratraków, które cec ują 

się doskonałą wydajnością i długą 

żywotnością. Osiągaj więcej za mniej.

TEC NOLOGIA ILNI A
TAGE I TIER  INAL

ześciocylindrowy silnik diesel o mocy 

k  , generujący moment 

obrotowy  m. o pierwszy 

wyprodukowany na świecie pojazd, który w 

swojej kategorii spełnia nowy standard emisji 

spalin tage ier  oraz prezentuje 

imponującą redukcję emisji tlenków azotu.

NIEO I GALNE TANDARDY 
TEC NOLOGII FREZOWANIA

rez O  zapewnia głębokie, 

drobnoziarniste frezowanie, a unikalne 

zawiesie wyjątkową konfigurację tylną. 

Dodatkowy moment obrotowy oraz moc 

freza gwarantują bezprecedensową jakość 

przygotowanyc  tras oraz ic  długotrwałą 

trwałość.

A INA IEROWCY
ERGONOMI A I WYGODA

abina kierowcy L OL  oferuje 

komfortowe miejsce pracy z centralnie 

usytuowanym siedzeniem operatora, a także 

doskonałą widocznością we wszystkic  

płaszczyznac . tandardowe przyrządy 

O  z wielofunkcyjnym joystickiem i 

cyfrowym kolorowym wyświetlaczem o 

przekątnej ,  cala sprawiają, że operowanie 

stało się znacznie wygodniejsze i łatwiejsze 

niż kiedykolwiek wcześniej.

PO RYWA NIE NA I 
ZDOLNOŚ  JAZDY POD GÓR

rzy szerokości gąsienic wynoszącej ,  m, 

L OL  jest o  mm szerszy niż 

porównywalne pojazdy, a dzięki dużej 

powierzc ni roboczej ma najlepszą zdolność 

jazdy pod górę. Dzięki L OL  możesz 

przygotować większe areały w krótszym 

czasie, tym samym  oszczędzając czas i 

paliwo.

 T I A UCI GU WINDY  I       
OPTYMALNA O UGA POJAZDU

Automatyczna winda jest idealnie 

dopasowana do pojazdu. entralnie 

usytuowany punkt obrotu windy zapewnia 

neutralne zac owanie pojazdu podczas 

jazdy. awet przy naprężeniac  bocznyc  

nad lusterkami zewnętrznymi L OL  

zac owuje stabilność boczną, a także  

dopuszcza różne możliwości przygotowania 

stromyc  zboczy i trudnego terenu.
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oztwór mocznika Ad lue  jest 
wstrzykiwany do układu wydec owego 
za konwertorem tlenowym.  
katalizatorze  doc odzi do reakcji 
c emicznej, która powoduje rozpad 
szkodliwego tlenku azotu i dwutlenku 
węgla na nieszkodliwy azot i parę wodną.

ROZUM I I A

ajpotężniejszy pojazd w swojej kategorii 
L OL  o mocy  k     oferuje 
niższe zużycie paliwa i mniejszą emisję 
pomimo wysokiej mocy. yjątkowo 
efektywna transmisja mocy przekazuje 
wyższy moment obrotowy, a tym samym 
zwiększa wydajność przepyc ania.

LEITWOL   CLEAN MOTION

MA YMALNA WYDAJNOŚ  RATRA OWANIA 

rzy szerokości gąsienic wynoszącej ,  m, L OL  

jest o  mm szerszy niż porównywalne pojazdy, a 

dzięki dużej powierzc ni roboczej ma najlepszą 

zdolność jazdy pod górę. Dzięki L OL  możesz 

przygotować większe areały w krótszym okresie 

czasu,  oszczędzając paliwo.

WI CEJ ZA MNIEJ

L A  O O  to najnowocześniejsza 

filozofia O , która nie tylko jest 

synonimem niskiego zużycia energii i 

zrównoważonej oc rony środowiska, ale 

również synonimem ratraków, które cec ują 

się doskonałą wydajnością i długą 

żywotnością. orzystanie z zasobów 

naturalnyc  w sposób zrównoważony jest 

priorytetem dla firmy O .

ODPOWIEDZIALNOŚ

O  dba o czyste  przygotowanie 

stoków. arakteryzuje się niskim poziomem 

emisji spalin i rozsądnym wykorzystaniem 

zasobów, a także wysoką ekonomicznością i 

długim okresem użytkowania. asze ratraki 

używane są codziennie, w miejscac , gdzie 

wyjątkowa tec nologia łączy z wysokim 

poziomem odpowiedzialności za środowisko 

naturalne.

PRACA ZGODNA ZE ŚRODOWI IEM

L OL  wykorzystuje wyjątkowe właściwości 

poprzedniego modelu, a także uzupełnia je, 

zapewniając jeszcze lepszą wydajność, 

wykraczającą daleko poza proste tec niczne 

przygotowanie  stoku. ączy potężny napęd i 

ogromną zdolność jazdy pod górę z 

maksymalną wydajnością ratrakowania, 

wyjątkową obsługą, niskimi kosztami 

eksploatacji i najwyższymi wynikami pod 

względem pracy zgodnej z oc roną środowiska.

CLEAN MOTION

TAGE I TIER  INAL  

ołączenie układu  z recyrkulacją 
spalin pozwoliło na zmniejszenie emisji  
tlenku azotu o  w porównaniu do 
poprzednika. Dlatego L OL  spełnia 
normę emisji spalin tage ier  final .

z stki stałe
g k

lenki azotu
g k



+

LEITWOL   TEC NOLOGIA RATRA OWANIA

ON IGURACJA REZA

o cowe wyko czenie trasy może być 
regulowane ustawieniem freza.  
zależności od warunków śnieżnyc  frez 
może zostać ustawiony w pozycji 
równoległego przesunięcia lub w pozycji 
swobodnej. możliwia to dopasowanie 
ratrakowania do aktualnyc  warunków.

RÓWNOLEG E PRZE UNI CIE REZA 

ównoległe przesunięcie freza pozwala 
L OL  utrzymać finiszery równolegle do 
kierunku jazdy, uzyskując idealne 
wyko czenie nawet w trudnyc  warunkac  
jazdy.

PER E CYJNA JA OŚ

trome zbocza, trudne poprzeczne przejścia i 

głębokie rowy nie stanowią żadnego 

problemu dla L OL . Dzięki frezowi 

O  oraz największej szerokości gąsienic 

w swojej kategorii, L OL  gwarantuje 

doskonałą jakość tras, niezależnie od 

warunków śnieżnyc . woi klienci docenią to, 

zwiększając swoją frekwencję na stoku.

NUMER  W RATRA OWANIU Z OCZY

O  frez zapewnia głęboką, 

drobnoziarnistą obróbkę śniegu, a także 

zapewnia szybki montaż do specjalnie 

dopasowanego tylnego zawiesia. Dodatkowy 

moment obrotowy i moc gwarantują 

bezprecedensową jakość zboczy i 

długotrwałe rezultaty ratrakowania.

OLŚNIEWAJ CY WYGL D

O  frez jest odpowiedzialny za doskonale 

przygotowane trasy, które pozostają w 

nienagannym stanie przez  dłuższy niż 

kiedykolwiek wcześniej czas. Dzięki specjalnie 

ułożonym zębom frez  idealne kompresuje 

śnieg, ułatwiając jego podawanie w 

obudowie, tym samym zapewniając 

równomierną warstwę śniegu.

NI IE O ZTY E PLOATACJI I 
ON ERWACJI

optymalizowana konstrukcja sprawia, że frez 

O  nie wymaga dużyc  nakładów 

konserwacyjnyc , a ponadto jest łatwy w 

obsłudze i sterowaniu. oże zostać 

zablokowany w pozycji sztywnej bezpośrednio 

z kabiny kierowcy bez konieczności wysiadania 

operatora. ęby wału freza są idealnie 

rozmieszczone, co zmniejsza zużycie paliwa i 

zwiększa wytrzymałość, zapobiegając 

przedwczesnemu zużyciu.

POWER REZ

POWER REZ

rez O  gwarantuje długoterminową, 
zrównoważoną pracę na stoku. tała 
optymalizacja zapewnia głębokie i 
drobnoziarniste  ratrakowanie, co skutkuje 
doskonałą jakość przygotowanyc  tras 
narciarskic .

PRINOT  POWER REZ

» nikatowa jakość tras dzięki innowacyjnemu wałowi freza

» rwały rezultat ratrakowania dzięki idealnemu aktywizowaniu warstwy śniegu

» olidne zęby freza odporne na przedwczesne zużycie i uszkodzenia

» Doskonała powierzc nia śniegu dzięki powłoce antyad ezyjnej

» redukowana konserwacja dzięki uproszczonej konstrukcji  



LEITWOL   ERGONOMI A I WYGODA

WYŚWIETLACZ  I JOY TIC

ielofunkcyjny joystick O  
został zaprojektowany z myślą o 
komfortowej pozycji dłoni. ozwala 
kierowcy obsługiwać wszystkie 
główne funkcje pługa, freza i windy 
jedną ręką.

TERY

D wignie sterujące umożliwiają 
indywidualną kontrolę każdej 
gąsienicy zapewniając precyzyjną 
obsługę i wygodne sterowanie.

OM ORTOWE MIEJ CE PRACY

entralne usytuowane siedzenie kierowcy 

zapewnia operatorowi optymalną 

widoczność. abina posiada dwoje drzwi, co 

umożliwia zac owanie najkrótszego 

dystansu. abina jest wyposażona w 

opcjonalny, w pełni zautomatyzowany 

system klimatyzacji, zapewniający przyjemne 

środowisko pracy. tandardowe ogrzewanie 

kabiny i okna zapewniają komfortowy klimat i 

doskonałą widoczność.

TANDARDOWA APARATURA

standaryzowana aparatura O  została 

wdrożona w całej flocie ratraków nowej 

generacji, zapewniając większą wydajność i 

optymalny przepływy pracy. Oznacza to, że 

kierowcy nie muszą już tracić czasu na 

zapoznanie się z poszczególnymi pojazdami.

ERGONOMICZNE ELEMENTY TERUJ CE

Dzięki kolorowemu wyświetlaczowi o przekątnej 

,  cala wszystkie wymagane informacje 

znajdują się w zasięgu wzroku. odstawowe 

funkcje pojazdu można kontrolować jedną ręką 

dzięki wielofunkcyjnemu joystickowi. 

Dodatkowe funkcje pojazdu można obsługiwać 

za pomocą przycisków bezpośredniego 

dostępu, w tym funkcji feedback. Do nawigacji 

w menu informacyjnym i konfiguracyjnym służy 

główny przycisk menu.

OM ORTOWA A INA IEROWCY
INNOWACYJNA DIAGNO TY A 
PO ADOWA

Operator jest powiadamiany o komunikatac  

błędów za pomocą sygnałów d więkowyc , a 

także może łatwo odnale ć szczegóły w 

dzienniku błędów. arakterystyka pedału 

gazu, czasu przerwy, krzywe c arakterystyki 

sterowania i inne właściwości mogą być 

ustawione, przec owywane i dostępne w 

dowolnym momencie dzięki indywidualnemu 

profilowi operatora ma .  profili .

O NO DAC OWE I  
LIMATYZACJA

abina kierowcy jest wyposażona w 
zintegrowane okno dac owe, a 
opcjonalny, w pełni automatyczny 

system klimatyzacji zapewnia 
przyjemne środowisko pracy.

Informacja zwrotna funkcji, jak również 

diagnostyka błędów pokazana na 

głównym wyświetlaczu, szczegółowe 

informacje w sekcji menu serwisowego.



LEITWOLF – 4.5 T SIŁY UCIĄGU

I A UCI GU LINY

awet przy wysokic  prędkościac  

ratrakowania, siła uciągu nie musi być 

wybierana ponownie. Dzięki różnym 

długościom liny   m,  m oraz  m 

można idealnie dopasować linę do różnyc  

długości zboczy. zczególną zaletą jest 

dostępność maksymalnej siły uciągu, 

niezależnie od pozostałej długości liny 

nawiniętej na bęben.

OPTYMALNA O UGA MA ZYNY 
WINDOWEJ

Automatyczna winda jest idealnie 

dopasowana do pojazdu. Centralnie 

usytuowany punkt obrotu windy zapewnia 

neutralne zachowanie pojazdu podczas 

jazdy. Nawet przy napr eniach bocznych 

nad lusterkami zewn t rznymi LEITWOLF 

zachowuje stabilno  boczną,  co pozwala na   

r ne mo l iwo ci przygotowania stromych 

zboczy i trudnego terenu.

POPRAWA OGÓLNEJ WYDAJNOŚCI

rzy maksymalnej sile uciągu do , k , t 

winda może być obsługiwana w trybie 

ręcznym lub automatycznym. ryb 

automatyczny działa z maksymalną siłą 

uciągu, podczas gdy tryb eco wykorzystuje 

ograniczoną siłę uciągu do , k , t, 

osiągając wyższą prędkość ratrakowania przy 

zmniejszonym zużyciu paliwa.

ONCENTRACJA UWAGI NA 
O ZARZE RO OCZYM

ryb ręczny umożliwia kierowcy łatwą 

regulację prędkości roboczej za pomocą 

potencjometru na joysticku. e wszystkic  

sytuacjac  kierowca może pominąć tryb 

automatyczny, włączając przycisk na 

joysticku. ryb automatyczny pozwala 

kierowcy skupić całą uwagę na 

przygotowaniu stoku.

AUTOMATYCZNA WINDA
AUTOMATYCZNA WINDA  ZCZEGÓ Y

» iła uciągu .  t

» Automatyczna kontrola siły uciągu z 
O OL 

» ybór pomiędzy trybem automatycznym, 
eco lub ręcznym

» Długość liny do   m

» rednica liny  mm

» iła zrywająca  k   

Y TEM ROLL OUT

Opcjonalny system roll-out pomaga w 
rozwijaniu liny windy w celu 
zaczepienia jej w punkcie zakotwienia. 
Design pętli sprawia, że lina jest 
napędzana przez obciążenie liniowe, 
które jest delikatne dla liny i ma 
pozytywny wpływ na jej żywotność.

TYLNA AMERA

Automatyczna winda standardowo 
wyposażona jest w podgrzewaną 
kamerę tylną, aby zapewnić kierowcy 
niezbędny podgląd obszaru za 
pojazdem. Obraz z kamery jest 
automatycznie pokazywany na 
wyświetlaczu podczas cofania, a także 
może zostać włączony indywidualnie, 
jeśli  jest to konieczne.

YDRAULICZNY Y TEM 
NAWIJANIA

Dzięki precyzyjnemu działaniu system 
automatycznego nawijania przedłuża 
żywotność liny windy. Lina może 
zostać szybko i łatwo rozwinięta i 
nawinięta na bęben.



LEITWOL   MANEWROWOŚ   JAZDA POD GÓR

MA YMALNA WYDAJNOŚ  
RATRA OWANIA

rzy szerokości gąsienic wynoszącej ,  m, 

L OL  jest o  mm szerszy niż 

porównywalne pojazdy, a dzięki dużej 

powierzc ni roboczej ma najlepszą 

zdolność jazdy pod górę. Dzięki L OL  

możesz przygotować większe areały w 

krótszym czasie, tym samym  oszczędzając 

czas i paliwo.

A TYWNE PODWOZIE

owierzc nia robocza gąsienic może zostać 

zwiększona lub zmniejszona poprzez 

podniesienie podwozia. mniejszenie 

powierzc ni roboczej poprawia zwrotność 

ratraka, natomiast jej zwiększenie poprawia 

zdolność jazdy pod górę i wydajność 

przepyc ania, którą dodatkowo ułatwia nisko 

położony środek ciężkości pojazdu.

WI ZA MOC ILNI A

Nowa generacja pomp firmy Bosch 

Rexroth w połączeniu z ulepszonymi 

przewodami zoptymalizowała wydajność 

układu przeniesienia napędu, tym samym 

zapewniając lepszą transmisję mocy. 

Dzięki wyższym przepływom oleju silnik 

diesel może być użytkowany w dolnym 

zakresie prędkości bez redukcji prędkości 

roboczych. Zmniejszyło to zużycie paliwa.

A TYWNE PODWOZIE

O A I O ONY

optymalizowanie kół pozwoliło na 
znaczne zmniejszenie wagi, co 
skutkuje jeszcze lepszą zdolnością 
jazdy pod górę przy mniejszym 
zużyciu paliwa. Osłony i ic  
nowoczesny design zapobiegają 
przedostawaniu się śniegu pod frez.

ZALETY A TYWNEGO 

PODWOZIA

» mniejszenie lub zwiększenie 

powierzc ni roboczej gąsienic poprzez 

podniesienie lub obniżenie podwozia

» optymalizowana zwrotność ratraka

» aksymalna zdolność jazdy pod górę

» większona wydajność przepyc ania

» erfekcyjna adaptacja do terenu Zmniejszanie i zwiększanie powierzc ni roboczej g sienic

zmniejszenie

zwiększenie

A TYWNE PODWOZIE

owierzc nia robocza gąsienic może 
zostać zmniejszona poprzez  podniesienie 
podwozia lub zwiększona poprzez 
obniżenie podwozia. odniesienie 
podwozia poprawia zwrotność ratraka, 
natomiast obniżenie podwozia poprawia 
trakcję, zdolność jazdy pod górę oraz 
wydajność przepyc ania.



LEITWOL   P UG I G IENICE

P UG PAR

Alternatywnie w L OL  , pług A , 

może być wymieniony na pług A . Dzięki 

nowemu design zębów pługa, ratrak 

pozostawia doskonałe wyko czenie 

powierzc ni, podczas jazdy wstecz. ara 

nożyc bocznyc  pomagaj operatorowi 

precyzyjnie kształtować przeszkody i tworzyć 

ostre krawędzie.

URZ DZENIE TRAN PORTOWE      
P UGA PAR

oże boczne mogą zostać w łatwy sposób 

zdemontowane i przec owywane  w 

urządzeniu transportowym podczas innyc  

prac pojazdu. Dodatkowe mocowania do 

wiązania i transportu szyn lub skrzy  

zapewniają jeszcze większą funkcjonalność 

pługa A .

TALOWE G IENICE

Doskonała przyczepność podczas jazdy pod 

górę - gąsienice O . ąsienice to istotna 

sprawa, ponieważ potencjał wydajności 

L OL  można w pełni wykorzystać 

wyłącznie wtedy, gdy działają one nienagannie. 

ypróbowane i przetestowane stalowe 

poprzeczki poprawiają zdolność  jazdy pod 

górę i zwrotność L OL , zapewniając długą 

żywotność i minimalne zużycie.

P UG MA TER

zerszy pług zapewnia większą powierzc nię 

przepyc ania i tworzy doskonałe krawędzie 

tras. ług jest szerszy aniżeli gąsienice, co 

znacznie ułatwia pracę w pobliżu przeszkód. 

ąt zębów pługa ułatwia rozbijanie lodu i 

śniegu oraz zwiększa wydajność ratrakowania 

stoków.

DO ONA A ZWROTNOŚ  WER JA PAR

Dzięki dużemu naciskowi, dużej powierzc ni 

pługa i wyjątkowej szerokości roboczej, 

L OL   może szybko przenosić duże 

ilości śniegu, co daje mu znaczną przewagę 

nad innymi pojazdami, szczególnie jeśli 

c odzi o budowanie parków i torów. nnym 

istotnym elementem jest aktywne podwozie, 

które sprawia, że L OL   jest wyjątkowo 

zwrotnym pojazdem przy swoic  rozmiarac .

LEITWOL    WER JA PAR

L OL  nie tylko oferuje wyjątkowe 

rezultaty w zakresie przygotowania stoków, 

ale także jego wersja park - L OL   może 

być wykorzystany do przygotowania i 

modelowania parków, skoczni i torów. Dzięki 

zwiększonym zakresom ruc ów pługa, a także 

dzięki imponującej c arakterystyce pojazdu, 

L OL   pozostawia nietuzinkowe 

wrażenie również podczas budowy parków 

śnieżnyc .

POZYCJA P YWAJ CA

tandardową cec ą pługa jest pozycja 
pływająca, pozwalająca na   pracę 
w pionie, ale także wzdłużnie, po 
nierównościac  w zależności od 
potrzeb.

UNI ATOWA WYDAJNOŚ  
PRZEPYC ANIA 

Optymalne rolowanie śniegu w pługu 
dzięki idealnemu ukształtowaniu 
promienia pługa redukuje wymaganą 
moc i zwiększa ilość przepyc anego 
śniegu, co skutkuje wyjątkową 
wydajnością przepyc ana.

P UG I G IENICE

LEITWOL   

rócz tradycyjnej pielęgnacji śniegu 
wersja L OL   A  doskonale 
sprawdza się także przy budowie 
parków śnieżnyc .



LEITWOLF – OŚWIETLENIE

OMPLET ŚWIATE  LED

omplet świateł  L D zapewnia 
L OL  optymalne oświetlenie, 
co skutkuje maksymalną 
widocznością i lepszą wydajnością.

ŚWIAT O ZPERACZ

wiatło szperacz umożliwia ukierunkowane 
oświetlenie poszczególnyc  punktów lub 
całyc  obszarów, ułatwiając pracę w 
godzinac  zmierzc u i w nocy.

UN CJA COMING OME  LEA ING 
OME

unkcja oming ome - Lea ing ome 

oświetla drogę podczas wyc odzenia z 

pojazdu i podczas wracania do pojazdu. 

odczas zdalnego otwierania zamykania 

pojazdu światła boczne są  automatycznie 

włączane, aby umożliwić kierowcy 

bezpieczne podejście do pojazdu lub jego 

opuszczenie.

LED IT SHINE 
OŚWIETLENIE PRZEDNIE

alogenowe
alogenowe

L D
L D

» wiatło szperacz
» ierunkowskazy
» eflektory kierunkowe
» wiatła długie, krótkie
» wiatła przeciwmgielne na 

uc wytac  lusterek 
L D

OŚWIETLENIE TYLNE

alogenowe
L D

» ierunkowskazy
» eflektory kierunkowe
» wiatła sygnalizacyjno - ostrzegawcze alogen

OŚWIETLENIE DO ONA E

oncepcja oświetlenia L D w L OL  

została podniesiona do zupełnie nowego 

poziomu skuteczności , aby zapewnić jeszcze 

lepsze oświetlenie otoczenia pojazdu. 

rzednie lampy oświetlają dużą odległość i 

posiadają równomierny rozsył światła, co 

zapewnia doskonałą widoczność.

nergooszczędna tec nologia  zapewniaj ca optymalne oświetlenie
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LEITWOLF – FUNKCJE

CAN BUS Y TEM ONTROLI

owa tec nologia magistrali A  łącząca 

wszystkie urządzenia sterujące w poje dzie 

pozwala uzyskać skuteczną i niezawodną 

diagnostykę. o przyczynia się do szybszego 

rozwiązania usterek, a tym samym do 

bezproblemowej pracy.

ZCZEGÓ Y DIAGNO TYCZNE NA 
WYŚWIETLACZU

yświetlacz informuje kierowcę o możliwyc  

usterkac  oraz podaje instrukcje podczas 

testu uruc amiania. łatwia to 

rozwiązywanie problemów i zapewnia 

ukierunkowane rozwiązanie usterki.

U TAWIANIE DANYC  PR D OŚCI 
ILNI A

unkcja ruise ontrol - tempomat pozwala 

kierowcy ustawić żądaną prędkość silnika, po 

czym pozwala regulować prędkość oraz tor 

jazdy za pomocą sterów wolantu. Tempomat 

może zostać w każdej c wili wyłączony za 

pomocą pedału przyspieszenia.

INDYWIDUALNIE DOPA OWANE 
U TAWIENIA ONTROLI P UGA

L OL  umożliwia kierowcy wpływanie 

zarówno na szybkość ruc u, jak i na 

zac owanie podczas startu zatrzymania. 

Oznacza to, że zac owanie pojazdu można 

dostosować do preferencji kierowcy.

FUNKCJE

DO ONA A ONTROLA

D wignie sterów pozwalają na doskonałą 
kontrolę właściwego położenia. ygodne 
procedury robocze i pełna kontrola nad 
pojazdem gwarantują przyjemne warunki 
jazdy.

TRYB RATRAKOWANIA

 L OL  wybrany program 
frezowania docisk, pozycja 
pływająca, oporowanie  pozostaje 
włączony nawet po podniesieniu 
freza.

CERTY I OWANE 
EZPIECZE TWO IEROWCY

L OL  posiada certyfikat O  zgodny z  
D   .  przypadku przewrócenia się 
ratraka specjalna konstrukcja kabiny kierowcy 
zapobiega nadmiernemu odkształceniu i 
obrażeniom kierowcy i pasażerów.

joystick %
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Różne ustawienia sterowania pługiem umożliwiają kierowcom dostosowanie pojazdu do warunków pracy. 

dynamiczny średni delikatny



LEITWOLF – GOTOWY NA WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI

MOUNTAIN CON ULTING

rogram konsultacyjny dla całego ośrodka 
narciarskiego. O A  O L  jest 
dostosowany do indywidualnyc  potrzeb 
każdego ośrodka narciarskiego i został 
podzielony na kilka bloków sezonowyc .

RE OURCE MANAGEMENT

ejestrowanie i ocenianie odpowiednic  
danyc  pojazdu. ysoce wydajne 
oprogramowanie wykorzystuje  precyzyjne 
metody pomiaru oraz  dokładne 
monitorowanie pojazdu, ukazując jak 
poprawić wydajność maszyny, a gdzie 
zredukować koszty  eksploatacyjne.

INDI IDUAL OPERATOR TRAINING 

Szkolenie operatorów szyte na miarę. stępna 

analiza dotyc czasowyc  umiejętności 
wykorzystywana została do optymalizacji 
metodyki pracy kierowcy. ndywidualne 
szkolenie operatorów jest inwestycją 
przyszłościową. 

NOW DEPT  MEA UREMENT

recyzyjny pomiar głębokości śniegu 
połączony z wizualizacją. O  we 
współpracy z Leica eosystem oferuje 
oprogramowanie bazujące na systemie 
satelitarnym, które umożliwia wizualizację i 
dokładny pomiar głębokości śniegu pod 
ratrakiem i pługiem. ykorzystując model 
terenu D bez śniegu, system dokonuje 
pomiaru głębokości śniegu. 

ONCEPCJA ANALIZY I DORADZTWA

O  oferuje przetestowane i 

wypróbowane ratraki najnowszej generacji. 

Ale to nie wszystko. apewnia również 

wiedzę niezbędną do poprawy wydajności i 

obniżenia kosztów eksploatacyjnyc .  tym 

celu opracowano O  O  O .

OPTYMALIZACJA PROCEDÓR PRACY

O  O  to połączenie innowacyjnej 

tec nologii oraz ukierunkowanyc  działa  

konsultacyjnyc  i szkoleniowyc  w oparciu o 

wieloletnie doświadczenie naszyc  

ekspertów. Optymalizacja procedur pracy jest 

kluczowym elementem tego programu. 

O  O  składa się z czterec  elementów 

składowyc , które można stosować w 

kombinacji lub pojedynczo w celu osiągnięcia 

zadowalającyc  efektów.

PRODU TYWNOŚ  I JA OŚ

O  O  gwarantuje operatorom 

zdobycie wiedzy skutkującej wyższą 

produktywnością i lepszą jakością tras 

narciarskic , skoczni narciarskic  i tras 

biegowyc . O  kładzie nacisk na 

nowatorskie rozwiązania tec niczne 

ratraków. ączy wysoką wydajność z niskim 

zużyciem paliwa i zrównoważoną oc roną 

środowiska.

ON ERWACJA TA A I  PRO T ZA

odczas opracowywania modelu LEITWOLF 

konstruktorzy zwracali szczególną uwagę na 

zapewnienie łatwego dostępu do 

komponentów obsługowyc , tak aby uczynić 

konserwację możliwie jak najprostszą. Dzięki 

temu pojazd jest przyjazny w użytkowaniu 

pomimo złożoności tec nologicznej i 

innowacyjnej tec nologii silnika. 

ON ERWACJA I ONTROLA

łównym warunkiem zoptymalizowanego 

pod względem kosztów ratrakowania śniegu 

jest właściwa konserwacja i szybka naprawa 

usterek. Obniż koszty operacyjne dzięki 

wczesnej diagnostyce usterek, tym samym 

zwiększając żywotność i niezawodność 

ratraka. O  oferuje szybką i 

niezawodną obsługę, tak aby zapewnić  

gotowość pojazdów do zimy.  

SNOW HOW & SERVICE



LEITWOL   PECY I ACJA TEC NICZNA

aksymalna prędkość .  km
romie  skrętu  wokół własnej osi
dolność jazdy pod górę do  

WYMIARY I WAGA

,  mm 
,  mm 
,  mm 
,  mm 
,  mm
,  mm
,  mm 
,  mm 

,  kg 

ałkowita długość maszyny 
ałkowita długość ratraka z oprzyrządowaniem
ałkowita wysokość bez windy
zerokość robocza
ług z otwartymi skrzydłami bocznymi
ług z zamkniętymi skrzydłami bocznymi 
rez bez ydraulicznyc  klap bocznyc
rez z ydraulicznymi klapami bocznymi
aga z aluminiowymi gąsienicami, pługiem i frezem         
aga z aluminiowymi gąsienicami, pługiem, frezem i windą

WYDAJNOŚ

,  kg

OŚWIETLENIE

 przednie światła robocze L D  
 światła długie krótkie
 tylne światła robocze L D  
 boczne światła robocze alogenowe  
 światła przeciwmgielne L D na lusterkac  bocznyc
 światła kierunkowe i pozycyjne
 światła sygnalizacyjno - ostrzegawcze
 światło szperacz

NAP D

ompy napędowe  cm
apęd silnika  cm

zależna od warunków śnieżnyc
Aktywne podwozie                 niezależna regulacja 

wysokości przedniej i tylnej 

ILNI

yp     ercedes O   LA
urbo diesel z systemem common rail  i c łodzeniem 

doładowania, w pełni elektroniczne zarządzanie silnikiem
oc wyjściowa        k  b p  ,  rpm

     2,460 Nm @ 1,300 rpmoment obrotowy 
ojemność skokowa  
kład  
tandard emisji spalin 
yp regulacji emisji 
ojemność baku paliwa
ojemność zbiornika Ad lue

,  cm              
 cylindrowy, rzędowy 

tage ier  nal 
, 

 l
 l

integrowane amowanie silnikiem

iedzenie operatora

iedzenie pasażera

entralnie usytuowane 
siedzenie ecaro

  pełne siedzenie pasażera  
krzynka narzędziowa 

lub opcjonalnie drugie 
siedzenie pasażera 

ec y wewnętrzne .  calowy wyświetlacz
z łączem 

multifunkcyjny joystick O
tery

 lektrycznie podgrzewane przednie, boczne i 
tylne szyby  

lektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka 
zewnętrzne 

odgrzewane przednie wycieraczki
odtwarzacz D,  , złącze  

, A , luetoot
estaw głośnomówiący 

ejście A  na przednim panelu, 
DA , DA  , D , D

przęt radiowy 
Automatyczna kontrola ogrzewania

lektro- ydraulicznie wyc ylana kabina kierowcy
ertyfikat O  zgodny z  

Alarm pomocniczy
ydraulika przednia 

O  A A  
O  D  A

ównoległy ruc  freza 
ydrauliczne napinanie gąsienic 
egulacja docisku freza
empomat
omputer pokładowy
rzec owywanie indywidualnyc  ustawie  operatora 

Alarm cofania
Automatyczna kontrola ogrzewania

odgrzewanie silnika
latforma ładunkowa wersja standard  
entralny zamek

WER JA PAR   LEITWOL  

nklinometr
aśma miernicza
doskonalony zakres ruc u freza i pługa wersji park

Opcjonalnie  ług A  od  O  

OPCJE
Y TEM ELE TRYCZNY

apięcie robocze  D
Akumulatory    -  A

atężenie rozruc owe    A 
Alternator    A

rez O  z systemem szybkozłączy i 
ydraulicznymi klapami bocznymi 

A INA IEROWCY

P UG

ług A  
 - pozycyjny pług z systemem szybkozłączy 

ndywidualnie dopasowane ustawienia pługa

REZ

AUTOMATYCZNA WINDA

aksymalna siła uciągu    .  k .  t
O OL tryb auto eco manual

tała siła uciągu na całej długości liny 
ełna siła uciągu

wzdłuż osi podłużnej ratraka -
iągła redukcja siły uciągu podczas bocznego 

obrotu windy dostosowana do środka 
ciężkości maszyny gwarantując neutralnego 
zac owania podczas jazdy

,  m
  mm

aksymalna długość liny 
rednica liny   
iła zrywająca linę

UN CJE TANDARDOWE

 k
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