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BEAST OPEROWANIA MASZYNĄ

Najwyższe standardy w zakresie przepychania 

oraz jazdy pod górę uczyniły Beast światowym 

liderem pod względem ratrakowania. 

Doskonale wyważony środek ciężkości oraz 

idealne dobrane wymiary zagwarantowały 

niepowtarzalną wydajność. Serce Beast stanowi 

system kierowniczy - jest on rdzeniem 

doskonałych możliwości operowania maszyną, 

które pozwalają na osiągnięcie zrównanej 

wydajności nawet w najcięższych warunkach 

śnieżnych i terenowych.

Wzrost efektywności: Beast wyznaczył nowy 

standard jakości ratrakowania. Zwiększenie 

szerokości powierzchni roboczej pozwoliło na 

wzrost wydajności maszyny o ponad 40%, tym 

samym gwarantując doskonałą przyczepność w 

każdych warunkach śnieżnych. Najnowsze 

systemy napędowe oraz silnik o mocy 388 kW 

gwarantują najwyższą jakość  oraz największą 

prędkość ratrakowania.

PRZYSTOSOWANIE MIEJSCA 
PRACY

Sam wybierasz konfigurację pozycji operatora - 

kabina operatorska Beast jest w Twoich rękach. 

Opcjonalnie Beast może zawierać dwa stery 

oraz dwie lokalizacje siedzeń operatora. Sam 

wybierz wolant czy stery? Zdecyduj czy 

siedzenie operatora ma być usytuowane 

centralnie czy lewostronnie. Niestandardowe 

konfiguracje pozycji operatora pozwalają na 

doskonałe użytkowanie dodatkowych aplikacji. 

Dynamiczna budowa oraz zachwycający 

wygląd zewnętrzny stanowią przedsmak 

eleganckiego wystroju kabiny. Ergonomiczna    

i nowoczesna kabina tworzy komfortowy, 

przemyślany obszar roboczy. Wśród wybitnych 

cech Beast jest unikatowe ergonomiczne 

centrum sterowania PRINOTH: prawy 

podłokietnik jest używany do sterowania 

pługiem oraz frezem, natomiast centrum 

diagnostyczne z kontrolkami sterowniczymi 

znajduje się po lewej stronie operatora.

Wysokiej jakości ratrakowanie zgodne z 

własnym uznaniem: PRINOTH POWER FREZ 

zapewnia doskonałe efekty przy maksymalnej 

wydajności. PRINOTH MASTER PŁUG doskonale 

kruszy śnieg, co pozwala na zwiększoną 

wydajność przepychania przy mniejszym 

zużyciu energii. Dzięki swojej niezrównanej 

szerokości roboczej, Best tworzy nową jakość 

ratrakowania.



NOWY WYMIAR RATRAKOWANIA STOKÓ W»

DOBRY, LEPSZY, 

BEAST!

OGROMNY SKOK  
W WYDAJNOŚCI RATRAKOWANIA »

 

The Beast, for perfect pistes. 

PRINOTH Beast to nowy rozdział w historii 

ratrakowania stoków. Beast zapewnia 

maksymalną skuteczność przy zwiększonej 

wydajności  ratrakowania. Łączy innowacyjny 

komfort z maksymalną mocą  - ekskluzywny 

projekt z doskonałą inwestycją. Beast jest 

rezultatem badań nad ekspertyzą 

ratrakowania  nachyleń oraz stałych innowacji 

w dążeniu do perfekcyjnie przygotowanych 

tras narciarskich na całym świecie.

Ponad 40% wzrost wydajności, dostarczył 

100% perfekcyjności w ratrakowaniu stoków. 

Szerokość robocza  Beast 7,1 m (mierzona od 

finiszera do finiszera) zwiększyły trakcję 

pojazdu, a wzrost momentu obrotowego 

podczas jazdy pod górę zminimalizowała 

poślizg. Także PRINOTH POWER FREZ 

przyczynił się do znacznego wzrostu 

wydajności ratrakowania pod 

względem czasu ratrakowania ha/h oraz 

pod względem jakości pozostawionego 

śladu.



JAKOŚĆ 

I WYDAJNOŚĆ 

RATRAKOWANIA 

WYSOKA WYDAJNOŚĆ W KAŻDEJ SYTUACJI »

 

BARDZIEJ WYDAJNE WYKORZYSTANIE MOCY » ZNACZNA REDUKCJA KOSZTÓW »

Dzięki 388 kW oraz 180 cm  pompom jazdy 3

Rexroth, Beast rozwija wyjątkowy moment 

obrotowy. Podstawą tej bezprecedensowej 

produktywności jest zwiększona szerokość 

gąsienic, zwiększona powierzchnia MASTER 
2PŁUGA do 6.6 m  oraz doskonały środek 

ciężkości pojazdu. Cechy te znacząco 

wpływają na zwiększenie wydajności BEAST o 

ponad 40% w stosunku do innych ratraków - 

Beast wyznaczył nowe standardy, za którymi 

mogą podążać inni.

Zwiększona moc będzie bezużyteczna, jeżeli 

nie zostanie optymalnie przeniesiona na 

podłoże. Całkowita powierzchnia gąsienic 
2Beast wynosi 17,5 m  - czyli o 45% więcej 

aniżeli aktualny standard ratrakowania. 

Mniejszy nacisk na podłoże zwiększa 

wydajność ratrakowania, nawet w głębokim 

śniegu. Efektywniejsze wykorzystanie energii 

zmniejsza poślizg gąsienic, a tym samym 

zwiększa wydajność ratrakowania.

Maksymalna wydajność, minimalny koszt. 

Wyjątkowy wzrost ratrakowanych powierzchni 

w ciągu godziny oznacza niesamowitą 

redukcję kosztów. W przemyśle, w którym czas 

to pieniądz, 300-litrowy zbiornik paliwa 

oznacza więcej nieprzerwanego czasu 

ratrakowania. Doskonała jakość 

wyratrakowanych stoków połączona z 

oszczędnościami wydaje się niemożliwa, a 

jednak BEAST is the best!



PROSTE OPEROWANIE 

MASZYNĄ, NAWET W 

TRUDNYM TERENIE

ZREWOLUCJONIZOWANA MOŻLIWOŚĆ JAZDY POD GÓRĘ » ZASKAKUJĄCA ZWINNOŚĆ »

Ekstremalnie trudny teren nie jest przeszkodą 

ani technicznym wyzwaniem dla Beast. 

Niezrównana szerokość robocza gąsienic 

zapewnia niski nacisk na podłoże. Koła 

pośrednie są umieszczone w środku gasienic, a 

rozkład ciężaru maszyny gwarantuje, że jego 

niski nacisk na podłoże jest rozłożony 

równomiernie - idealna kombinacja dla wysoko 

wydajnej jazdy pod górę. Dodatkowo gąsienice 

zostały wyposażone w kolce lodowe po to, aby 

Beast pozostał pod kontrolą nawet w 

najtrudniejszych warunkach. Z tymi zaletami 

Beast jest zdolny do objęcia obszarów, które 

wcześniej przeznaczone były wyłącznie dla 

maszyn windowych. Stanowi to ogromną 

korzyść ekonomiczną dla gestorów stacji 

narciarskich.

Serce Beast stanowi silnik Caterpillar. 388 kW, 

maksymalny moment obrotowy 2216 Nm, a 

także spójna moc krzywej momentu 

obrotowego, sprosta wszystkim wymaganiom 

operatorów. Silnik spełnia wymogi Euromot IIIA. 

Jest sednem wysokiej wydajności gwiazd 

napędowych, a w połączeniu z doskonałą 

inżynieriom oraz designem stanowi kolejną dużą 

zaletę maszyny. Optymalny środek ciężkości oraz 

niski nacisk na podłoże przyczynia się do 

niezrównanych manewrów nawet na 

najbardziej wymagających zboczach.



WYSOKA JAKOŚĆ

OPEROWANIA

MASZYNĄ

ELASTYCZNOŚĆ W ZMIENNYCH WARUNKACH » KOMPUTER POKŁADOWY »INNOWACYJNA KONTROLA MASZYNY »

Całkowita kontrola jest niezbędna w wysoko 

wydajnym ratrakowaniu stoków. System kontroli 

i zarządzania ratrakiem Beast pozwala na 

niezawodną komunikację poszczególnych 

komponentów pojazdu, skuteczną nawet w 

najbardziej ekstremalnych warunkach i 

sytuacjach. Operacyjna wyższość Beast, czy to 

podczas przepychania dużych ilości śniegu czy 

podczas ratrakowania trudnego nachylenia, jest 

bezwzględną korzyścią zapewniającą zwrot 

inwestycji każdego dnia.

Beast w pełni funkcjonuje dzięki elektronice, 

która komunikuje się poprzez system magistrali 

CAN. Technologia CAN bus integruje systemy 

operacyjne z indywidualnymi właściwościami 

jazdy, dostarczając dane w czasie rzeczywistym 

do komputera pokładowego. System zarządzania 

stale monitoruje parametry pracy maszyny, 

czyniąc ją jednym z najbardziej efektywnych i 

ekonomicznych ratraków na rynku.

Informacje w czasie rzeczywistym: 

zintegrowany system rozpoznawania błędów 

Beast oraz jego komponentów zapewnia 

operatorom i mechanikom przyjazne dla 

użytkownika dane diagnostyczne. Ponad 

dziesięcioletnie doświadczenie w technologii 

magistrali CAN oznacza, że PRINOTH zapewnia 

optymalny system kontroli.



KOMFORT JAKO

DODATEK DO

DOSKONAŁEJ

WYDAJNOŚCI

WOLANT CZY STERY?  
   WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE»

PROSTE WEJŚCIE   Z FUNKCJĄ EASY ENTRY» INDYWIDUALNE DOPASOWANI  E  »SIEDZENIE OPERATORA USYTUOWANE
CENTRALNIE LUB LEWOSTRONNIE »

W zależności od osobistych preferencji 

operatora Beast może być wyposażony w 

wolant lub stery. Obydwa urządzenia dzięki 

ergonomicznemu projektowi i delikatnemu, 

precyzyjnemu sterowaniu zapewniają te same 

korzyści. Operowanie maszyną zostało 

zaprojektowana tak, aby bez wysiłku łączyć się 

z wieloma operacyjnymi funkcjami.

W indywidualnym zamówieniu istnieje możliwość 

wyboru usytuowania siedzenia operatora. 

Ergonomiczny projekt siedziska oraz oparcia, a 

także 18-stopniowa regulacja zaspokajają 

potrzeby nawet najbardziej wymagających 

operatorów. System zawieszenia pneumatycznego 

siedzenia zapewnia dobrą pracę operatora, 

zwiększając tym samym kontrolę nad pojazdem 

co skutkuje wzrostem bezpieczeństwa.

Wejdź, wyjdź, wejdź ponownie - z innowacyjną 

funkcją EASY ENTRY kolumny kierownicy Beast,  

nie stanowi to żadnego problemu. Dzięki funkcji 

pamięci kolumny kierownicy wystarczy nacisnąć 

pedał w okolicy stopy, a kolumna kierownicy 

automatycznie powróci do poprzedniej pozycji. 

Położenie kierownicy może być zapamiętane dla 

poszczególnych operatorów, co czyni ten pojazd 

bardziej wygodnym niż kiedykolwiek wcześniej.

Czułość układu kierowniczego i przyśpieszenia 

może zostać dostosowana do indywidualnych 

potrzeb operatora. Oprócz tych parametrów, 

zgodnie z preferencjami operatorów ustawić 

można także czas odszraniania okien, czy 

automatyczne podnoszenie i opuszczanie 

freza. A to wszystko dla optymalnej wydajności 

oraz indywidualnie dopasowanych oczekiwań.



SKUP SIĘ WYŁĄCZNIE

NA DOSKONAŁYM

PRZYGOTOWANIU

STOKÓW 

INTUICYJNE MIEJSCE PRACY » CENTRUM INFORMACYJNE »PRAWY PODŁOKIETNIK »

 

Proste, intuicyjne operowanie Beast sprawia, że 

praca w najbardziej wymagających sytuacjach 

jest bardziej efektywna. Podczas gdy lewa ręka 

operatora steruje systemem napędu pojazdu, 

prawa ręka koncentruje się na działaniu pługa i 

freza. Kierowca może monitorować wszystkie 

funkcje pojazdu, patrząc na ekran. Ta 

przestrzeń robocza jest wynikiem szeroko 

zakrojonych badań ergonomicznych, a także 

wieloletnich doświadczeń PRINOTH. 

Łączy główne elementy sterowania i obsługi: 

gwarantuje kontrolowanie różnych sytuacji. 

Joystick, opracowany i zaprojektowany przez 

firmę PRINOTH, zapewnia ergonomiczną i 

czułą kontrolę funkcji freza i pługa. Operator 

może uzyskać dostęp do ekranu i obsługiwać 

dodatkowe fukncje takie jak światła czy 

odszranianie za pomocą wydzielonej 

klawiatury.

Jedno spojrzenie dzięki szybkiemu i dokładnemu 

wyświetlaniu informacji na wyraźnym ekranie 

pozwala uzyskać pełny obraz informacji dot. 

użytkowania pojazdu. Podmenu zawiera 

szczegółowe informacje o pojeździe, a także 

można w nim dostosować i / lub skalibrować 

różnego rodzaju ustawienia. Samoinstruujące 

ikony menu ułatwiają operatorowi zarządzanie 

ratrakiem i jego oprzyrządowaniem.



ZNAKOMITY DESIGN 

KTÓRY MOŻESZ 

ZOBACZYĆ I POCZUĆ

DOSKONAŁE WNĘTRZE » KOMFORTOWY KLIMAT PRACY » PERFEKCYJNA WIDOCZNOŚĆ ZARÓWNO

Best - imię mówi wszystko. Jego dynamiczny i 

agresywny wygląd zaprojektowany przez 

Pininfarina, wyraźnie potwierdza, że ten ratrak 

został stworzony z myślą o niezwykłej 

wydajności, zapewniającej doskonałą jakość 

tras śnieżnych. Ergonomia jest priorytetem, a 

materiały wewnętrzne starannie dobrane. 

Wnętrze Beast jest porównywalne z wnętrzem 

samochodów, łącząc w sobie konstrukcję z 

sensownymi wykończeniami.

Aby operator mógł w pełni skupić się na swojej 

pracy, klimatyzacja zapewnia cyrkulację 

powietrza w kabinie. Zoptymalizowana 

konstrukcja warstwowa ścian, okien i podłogi 

zapewnia izolację przed hałasem oraz 

wibracjami. Beast jest czymś więcej niż tylko 

ładną konstrukcją - jest także bezpieczną 

konstrukcją. Kabina wyposażona jest w 

certyfikowany system zabezpieczający przed 

przewróceniem (ROPS). 

Klimatyzacja jest dostępna jako opcja.

W DZIEŃ JAK I W NOCY»

Panoramiczna przednia szyba pozwala osiągnąć 

operatorom większą świadomość środowiska 

pracy. Okna boczne zapewniają doskonałą 

widoczność zarówno finiszerów jak i gąsienic. 

Wysokowydajny system oświetlenia łączy lampy 

ksenonowe i halogenowe przeznaczone do 

oświetlania obszarów roboczych podczas 

różnorodnych warunków pogodowych. Funkcja 

MEMORY dla systemu oświetlenia przedniego i 

tylnego pozwala operatorom na zapamiętywanie 

preferowanych ustawienia.



OPRZYRZĄDOWANIE 

PRINOTH 

UDOWODNIONA WYDAJNOŚĆ: 
PRINOTH POWER FREZ »

WYSOKA WYDAJNOŚĆ PRZEPYCHANIA:
PRINOTH MASTER PŁUG »

PRINOTH POWER FREZ, jego szerokość robocza 

7,1 m mierzona od jedengo finiszera do 

drugiego, zapewnia doskonałą jakość 

wykończenia tras śnieżnych. Dostarczając 

narciarzom i snowboardzistom powód do 

radości. Bez względu czy ratrakowany śnieg jest 

miękki czy twardy, naturalny czy sztuczny, 

PRINOTH POWER FREZ gwarantuje doskonałą 

jakość tras zjazdowych nawet przy wysokich 

prędkościach ratrakowania. Systematyczne 

przetwarzanie śniegu pomaga uzyskać doskonale 

twardą i długotrwałą powierzchnię z idealnym 

feedbackiem narciarzy i snowboardzistów. 

Hydrauliczne skrzydła boczne są standardowym 

wyposażeniem. 

For perfect pistes with Beast!

PRINOTH MASTER PŁUG jest ewolucją 

technologiczną 12-pozycyjnego pługa. Front 

pługa ma na celu spulchnianie śniegu, tak aby 

minimalizować tarcie, a tym samym zmniejszać 

wydatek energetyczny maszyny. Agresywny kąt 

zębów pługa zapewnia łatwą penetrację nawet 

najtrudniejszych powierzchni. Budowa zębów 

pługa pozwala na ich wieloletnie, niezawodne 

użytkowanie. PRINOTH MASTER PŁUG jest 

dostosowany do wszelakich warunków. 

Zgodnie z naszym sloganem:                         

Dobry, Lepszy, Beast.



SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA

WYDAJNOŚĆ

Front hilling capacity     uzależniona od 
warunków śnieżnych  

   aż do 100%
Maksymalna prędkość          do 22 km/h
Cechy operowanie konfigurowane indywidualnie
Powierzchnia robocza gąsienic                   17,5 m2

SYSTEM ELEKTRYCZNY

 
Akumulator                2 x 12 V - 200 Ah
Natężenie rozruchowe   1,000 A  

FREZ

POWER TILLER z systemem szybkiego montażu
SNOW PROTECTORS (snow guards)
Hydraulicznie sterowane klapy boczne

MASTER BLADE
12-pozycyjny pług przedni z systemem szybkiego 
montażu

PRINOTH®, Pininfarina®, Caterpillar®, Recaro®, 
Bosch Rexroth® are registered trademarks.

WAGA

     Całkowita waga maszyny wraz z
gąsienicami, pługiem i frezem  

PRZEDNIA SZYBA/LUSTERKA BOCZNE

 
Elektrycznie ogrzewane i sterowane lusterko wsteczne
Elektrycznie ogrzewane wycieraczki przedniej szyby 

Hydrostatyczna pompa jazdy      180 cm3 Bosch Rexroth

SILNIK  DIESEL 

 Typ   Caterpillar C13 Acert
Turbo diesel zgodny z   Euromot III A
Bezpośredni wtrysk z systemem  
chłodzenia powietrzem. System wtrysku 
wysokociśnieniowego z pompą  
bezpośredniego wtrysku paliwa i 
elektronicznym sterowaniem silnika.  
Układ           6 cylinders in-line
Pojemność skokowa
Moc silnika      388 kW (520 hp)      1,800 rpm
Moment obrotowy 

KABINA OPERATORA

2 siedzenie pasażera
Ergonomiczny design joysticka
Sterowanie za pomocą kierownicy lub lewarka 
(możliwość wyboru )
Centralnie lub bocznie usytuowane siedzenie kierowcy 
(możliwość wyboru)
8.4 cal wyświetlacz z rodzielczością 640 x 480 pixels
Dobra widoczność gąsienic oraz skrzydeł bocznych pługa
Radio z odtwarzaczem CD i gniazdem USB 
i głośnikami stereo 
Możliwość instalacji radionawigacji
Ogrzewanie, oczyszczanie powietrza 
z automatyczną kontrolą temperatury
Elektronika za pośrednictwem CAN bus
Elektryczno-hydrauliczny przechył kabiny
Certyfikat ROPS EN 15059  
Klimatyzacja (opcjonalnie)

312,500 cm

2,216 Nm at 1,400 rpm 
Pojemność baku paliwa                                        300l

Siedzenie Recaro z serii comfort line

Maksymalne obciążenie                             12,000 kg 

Elektrycznie ogrzewana przednia/tylna/boczne szyby

HYDRAULIKA

OŚWIETLENIE

6 przednich roboczych lamp ksenonowych
4 tylne reflektory halogenowe
2 tylne robocze lampy ksenonowe
2 tylne reflektory halogenowe
2 światła obrotowe, postojowe, skrętu

0Promień skrętu                                        0  (w miejscu)

Napięcie roboczne 24V

zgodnie ze standardem EU

PŁUG

Zastrzegamy możliwość zmian wraz z postępem 
technologicznym

11,500 kg
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