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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Maksymalna siła wyciągania 44.1 kN/4.5 t

WINCONTROL auto/eco/manual mode

1.200 m

Średnica liny  11 mm

Siła zrywająca linę 150 kN

Pełna trakcja (względem osi podłużnej pojazdu)  +/-35°

Stałe sterowanie trakcją pojazdu bez względu na długość liny

Redukcja przyczepności bocznej

Usytuowanie windy w centralnej części maszyny

FOR PERFECT PISTES 
WINDA AUTOMATYCZNA

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI: 
prinoth@prinoth.com · www.prinoth.com

Stanowi wyposażenie ratraka w niezbędne ekstremalnych 

warunkach górskich. Niezależnie od tego, czy poruszasz się po 

stromym terenie, czy też w dużych ilościach śniegu winda 

zapewni Twojej maszynie . Te dwie cechy są siłę i elastyczność 

niezaprzeczalnymi zaletami AUTOMATYCZNEJ WINDY PRINOTH. 

Dzięki hydraulicznemu systemowi winda dokładniej i wydajniej 

zwija i rozwija linę, tym samym wydłużając jej żywotność. 

AUTOMATYCZNA WINDA oparta o koncepcję wciągarki 

bębnowej stanowi rozwiązanie doskonałe!

Dwie kolejne cechy: efektywność i bezpieczeństwo stanowią 

priorytet AUTOMATYCZNEJ WINDY.  Winda PRINOTH może być 

obsługiwana zarówno automatycznie, jak i ręcznie. Została 

wyposażona w roboczą lampę halogenową oraz podgrzewaną tylną 

kamerę, co zapewnia najlepszy możliwy widok. Nawet podczas 

najtrudniejszych manewrów operator może natychmiast oceniać 

jakość preparowanych tras śnieżnych. Bęben windy napędzany jest 

przez silnik hydrauliczny oraz przekładnię planetarną. Opcjonalny 

system roll-out nie wymaga zbyt dużego wysiłku. Przy ręcznej 

obsłudze lina rozwijana jest z siłą ciągnącą 180 N / 18,35 kg.

Moc wyciągowa AUTOMATYCZNEJ WINDY wynosi do 4,5 tony. Ponadto dzięki 

funkcji WinControl, operator może wybrać: automatyczne sterowanie  windą 

z siłą wyciągową do 44,1 kN / 4,5 tony lub tryb Eco z ograniczoną siłą 

wyciągową do 34,3 kN / 3,5 ton. Siła ta jest dzielona pomiędzy windę oraz 

napęd, co zapewnia delikatne sterowanie maszyną oraz oszczędność paliwa. 

Ponadto, w trybie automatycznym kierowca może wybrać jeden z trzech 

różnych trybów sterowania: soft, medium oraz dynamic. Po czym za pomocą 

jednego przycisku może ponownie przejść w tryb manualny.

Maksymalna długość liny
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