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LEITWOLF AGRIPOWER – SPECJALISTA W ROZWIĄZANIACH AGRO

ZBIERANIE PLONÓW / BIOMASA

Ratrak PRINOTH to specjalista w kształtowaniu 

biomas oraz w innych dziedzinach rolniczych. 

Jego ogromna wydajność przepychania 

sprawia, że rozprowadzenie dużych objętości 

stało się prostsze. Doskonała zdolność jazdy pod 

górę oraz zwrotność pozwoliły na precyzyjną 

prace w trudnym terenie pokonując wysokie i 

strome hałdy kiszonki zachowując doskonałą 

ochronę przed wywrotkami w porównaniu do 

pojazdów kołowych.

OPTYMALNE CAŁOROCZNE 

UŻYTKOWANIE

Gąsienice zapewniają szybką i płynną pracę, 

podczas gdy szeroki pług układa cienkie 

warstwy kiszonki, które są dodatkowo 

zagęszczane przez gąsienice. Prace ubijania 

kiszonki dowolnego rodzaju, a także transport 

wiórów drzewnych i innych materiałów sypkich 

to tylko kilka przykładów optymalnego 

wykorzystania i całorocznej pracy  ratraków 

PRINOTH.

LEITWOLF AGRIPOWER DLA

ROLNICTWA

LEFTWOLF agripower to ratrak, 

zmodyfikowany specjalnie pod rozwiązania 

rolnicze. Przetestowany i sprawdzony napęd 

silnik MAN D 2876 o mocy 435 KM i  

pojemności skokowej12,8 litra, a także 

maksymalny moment obrotowy wynoszący 

2000 Nm przy zaledwie 1400 obr./min 

zapewnia niskie zużycie paliwa przy 

zachowaniu maksymalnej wydajności. 

REGULOWANY MECHANIZM 
NAPĘDU GĄSIENIC

Regulowany mechanizm napędu gąsienic służy 

do zwiększania lub zmniejszania powierzchni 

roboczej. Kiedy powierzchnia robocza gąsienic 

jest zmniejszona, zwiększa się nacisk na 

podłoże, który pomaga zagęszczać kiszonkę i 

poprawia manewrowość, nawet na trudnym 

terenie. Zwiększenie powierzchni roboczej 

gąsienic, a tym samym obniżenie środka 

ciężkości maszyny zwiększa zdolność jazdy pod 

górę i wydajność przepychania.

DOSKONAŁE ZAGĘSZCZANIE DZIĘKI 

WIBRACJOM

Zawieszenie hydropneumatyczne zapewnia 

optymalne dostosowanie maszyny do 

różnego rodzaju podłoża. Pozwala to na 

jednoczesne układanie kiszonki w stos i jej 

zagęszczanie. LEITWOLF AGRIPOWER łączy 

dwie funkcje wymagające użycia dwóch 

pojazdów specjalnego przeznaczenia. Efekt 

wibracyjny wytwarzany przez gąsienice i 

dodatkowo wzmacniany przez zawieszenie, 

poprawia zagęszczanie kiszonki.

CENTRALNIE USYTUOWANE 
FOTELA OPERATORA

Centralne usytuowanie fotela gwarantuje 

kierowcy doskonałą widoczność nawet na 

najbardziej stromych zboczach. Każda 

gąsienica sterowana jest indywidualnie za 

pomocą dźwigni sterującej, zapewniając  

idealne warunki do przyjemnej i wydajnej 

pracy. Mocne reflektory zapewniają 

optymalne warunki pracy w nocy. LEITWOLF 

AGRIPOWER posiada również dwa fotele 

pasażera, po jednym z każdej strony 

siedzenia kierowcy.
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LEITWOLF AGRIPOWER

Gruntownie przebudowany przez producenta  

ratrak LEITWOLF został zmodyfikowany tak, 

aby w pełni wpasować się w pracę z 

biomasami. Posiada pełną gwarancję jakości 

PRINOTH. Nazwa agripower jest nadawana 

zmodyfikowanym przez PRINOTH  ratrakom 

śnieżnym przeznaczonym dla użytku 

letniego. Dzięki czemu pracują z dala od 

stoków narciarskich. 

dIESEL EngInE In
TakE aIr

Dry, chopped plant material can create 

a lot of dust. To prevent the air filters 

from clogging up, the intake air is pre-

cleaned by a cyclone filter. 

LEITWOLF AGRIPOWER – CECHY

AGRIPOWER
UBIJANIE KISZONKI

Mechanizm napędowy gąsienic zapewnia 

szybkie i niezawodne przemieszczanie 

ratraka. Duży pług umożliwia nakładanie 

cienkich warstw biomasy, które są następnie 

zostają zagęszczone przez powierzchnię 

gąsienic. Efekt wibracyjny wytwarzany przez 

letnie gąsienice poprawia zagęszczenie 

kiszonki.

SummEr TrackS

The rubberized summer tracks guarantee 

flawless work. With a large track working 

surface and low ground pressure, the 

LEITWOLF agripower has no problem 

moving over shredded plant material.

ZOPTYMALIZOWANY LETNI SYSTEM 
CHŁODZENIA

System chłodzenia pojazdu jest w pełni 

zmodyfikowany do pracy z biomasami. 

Chłodnica wody, chłodnica oleju i chłodnica 

powietrza doładowującego są stosowanie 

dostosowane. Wentylatory chłodzące 

zasysają powietrze, a zasysany materiał 

roślinny jest wyrzucany przez przeciwbieżne 

obroty wentylatora.

yEar-rOund OpEraTIOn

Silage work, peat work, transportation 

of wood chips, mulching, construction 

of reservoirs and other heavy pushing 

work are just a few examples of the 

optimal use and year-round operation of 

the LEITWOLF agripower.

GĄSIENICE LETNIE

Letnie gąsienice z solidnym stalowym 

rdzeniem i gumową powierzchnią zapewniają 

łatwą manewrowość na każdym rodzaju 

podłoża, w tym także asfalcie i żwirze. Na 

życzenie całkowita szerokość pojazdu może 

zostać zmniejszona, tak aby szerokość 

transportowa była mniejsza niż 3 m, co 

znacznie ułatwia transport ratraka.

KOMFORTOWA TEMPERATURA     
PRACY W KABINIE

Specjalna samoprzylepna warstwa na oknach 

ogranicza promienie słoneczne przedostające 

się do kabiny tym samym ograniczając 

nagrzewanie wnętrza. Opcjonalna 

klimatyzacja zapewnia przyjemne środowisko 

pracy. Aby zagwarantować bezbłędną pracę 

w wysokich temperaturach, olej w 

agretratorze LEITWOLF został zastąpiony 

olejem hydraulicznym o wysokiej lepkości, 

powszechnie stosowanym w rolnictwie.

Zmodyfikowany układ chłodzenia 
LEITWOLF agripower
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LEITWOLF AGRIPOWER- OBSZARY UŻYTKOWANIA

ZASTOSOWANIA
AKCESORIA

LEFTWOLF agripower nadaje się również do 

wielu innych zastosowań rolniczych. Może 

być stosowany nawet jako wszechstronny 

pojazd wielofunkcyjny. Dzięki opcjonalnym 

przednim i tylnym podnośnikom kategorii 2 i 

3 z hydraulicznymi, bezstopniowymi 

przystawkami odbioru mocy, można 

stosować dowolny rodzaj sprzętu rolniczego.

ZRĘBKI DRZEWNE

Oprócz zbioru sianokiszonki LEITWOLF 

idealnie nadaje się do transportu zrębków np. 

w ciepłowniach. Niski nacisk na podłoże 

uniemożliwia grząźnięcie w materiale. Duża 

stabilność LEITWOLF umożliwia pracę na 

stromych rampach. W rezultacie do 

magazynowania materiału potrzebna jest 

mniejsza powierzchnia, gdyż możliwe jest 

tworzenie wyższych stosów.

ZBIORNIKI

Doskonała zdolność jazdy pod górę, a także 

duży pług sprawiają, że pojazd doskonale 

nadaje się do dystrybucji szerokiego zakresu 

materiałów sypkich, takich jak humus, podczas 

budowy dużych zbiorników. Dzięki nisko 

położonemu środkowi ciężkości pojazd jest 

bardzo stabilny, co ułatwia pokonywanie 

nawet bardzo dużych pochyłości. Dzięki 

małemu naciskowi na podłoże, izolacja i 

rurociągi znajdujące się pod preparowanym  

materiałem nie ulegną uszkodzeniu.

ZASIEW

Kolejnym obszarem zastosowania jest zasiew 

nasion. Nierówny teren niwelowany jest przez 

duży pług, a następnie nasiona zasiewane są 

przez pług i rozprowadzane w glebie za 

pomocą kultywatora znajdującego się za 

ratrakiem. Stanowi to wyjątkową ochronę 

nasion przed wiatrem i ptakami.

MULCZOWANIE 

Dzięki doskonałej zdolności jazdy pod górę 

oraz niskiemu naciskowi na podłoże,  

LEITWOLF nadaje się również do koszenia i 

mulczowania nierównych terenów. Mulczery 

i kosiarki są proste w montażu. System 

zmniejszania obciążenia sprawia, że podłoże 

jest obrabiane w sposób chroniący zarówno 

glebę, jak i materiał.

WRZOSOWISKA I TORFOWISKA

Niski nacisk na podłoże pozwala na 
użytkowanie LEITWOLF w miękkich 
obszarach, takich jak wrzosowiska i 
torfowiska.

DELIKATNY DLA PODŁOŻA

Regulowany mechanizm gąsienic 
gwarantuje ochronę podłoża, a także 
możliwość obrabiania gruntu w sposób, 
który chroni zarówno glebę jak i materiał, 
przy ciągłym użytkowaniu wszystkich 
akcesoriów.

UNIWERSALNE AKCESORIA

Opcjonalne przednie i tylne podnośniki 
kat. 2 z hydraulicznymi, bezstopniowo 
regulowanymi przystawkami odbioru 
mocy DIN, umożliwia użytkowanie 
każdego rodzaju sprzętu rolniczego, które 
obsługiwane jest za pomocą 
standardowych elementów sterujących.

REKULTYWACJA Z UŻYCIEM MULCZERA 
AHAWI

Mulczery AHWI firmy PRINOTH są idealnymi 

osprzętem do rekultywacji zarośniętych 

stoków narciarskich, nawet w stromym 

terenie z użyciem windy.
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LEITWOLF AGRIPOWER - KORZYŚCI

WYKORZYSTAJ TO!

KOMFORTOWE ŚRODOWISKO 
PRACY

LEITWOLF oferuje przyjemne miejsce pracy 
z doskonałą widocznością. Wyświetlacz z 
wbudowaną diagnostyką błędów znajduje 
się obok joysticka, bezpośrednio w polu 
widzenia kierowcy, umożliwiając 
nieprzerwane monitorowanie parametrów 
pojazdu.

WYDAJNOŚĆ PRZEPYCHANIA 
& ZWROTNOŚĆ

Ze względu na ogromną wydajność i 
zwrotność, wykorzystanie LEITWOLF do 
produkcji kiszonki w biogazowniach jest 
znacznie bardziej wydajne aniżeli użycie 
innych pojazdów kołowych.

DOSKONŁA ALTERNATYWA

Nawet jeśli ratrak i silos wydaje się dosyć 

nietypowym połączeniem to LEITWOLF 

agripower pokonuje pojazdy kołowe pod 

wieloma względami. Niskie naciski na 

podłoże zapobiega grząźnięciu w materiale, a 

wysoka przyczepność gąsienic zapewnia 

wyjątkową zdolność jazdy pod górę i 

zagęszczania.

POSTAW NA BEZPIECZEŃSTWO

LEITWOLF agripower oferuje znaczne korzyści 

w zakresie bezpieczeństwa operacyjnego. 

Dzięki szerokim gąsienicom i małemu 

naciskowi na podłoże zapobiega 

powstawaniu kolein. Minimalizuje to ryzyko 

przewrócenia się urządzenia, a także 

wywrotki podczas rozładunku materiału.

SZEROKI ZAKRES MOŻLIWYCH 
ZASTOSOWAŃ  

Jako pojazd wielofunkcyjny, LEITWOLF 

agripower oferuje elastyczne, całoroczne 

wykorzystanie m.in. do zbierania biomasy, a 

także do wielu różnych rodzajów pracy w 

rolnictwie. Poznaj jego możliwości, a wkrótce 

zobaczysz, że Twój LEITWOLF nie będzie stał 

długo w garażu. Twój doradca handlowy z 

przyjemnością Ci pomoże.

SERWIS NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Nasza globalna sieć serwisowa jest dostępna 

na wyciągnięcie ręki. Gwarantujemy fachowe 

wsparcie i pomoc techniczną podczas rewizji, 

napraw i prac konserwacyjnych. Dostępność 

oryginalnych części zamiennych gwarantuje 

bezpieczeństwo pracy i biznesu.

JAKOŚĆ GWARANTOWANA

W jaki sposób LEITWOLF przekształca się w  

LEITWOLF agripower? Ratrak śnieżny 

LEITWOLF jest starannie przerabiany i 

modyfikowany przez PRINOTH, także pod 

kątem wyglądu zewnętrznego. Sam 

wybierasz kategorię maszyny SILVER lub 

GOLD, tak aby dopasować ją do swoich 

potrzeb i skorzystać z określonych warunków  

gwarancyjnych.

PRECYZYJNE KRAWĘDZIE 
SILOSÓW

Równomierne zagęszczanie dzięki  
LEITWOLF zapobiega zrywaniu 
krawędzi silosu. Zapewnia to 
precyzyjny i skuteczny sposób pracy 
bez utraty materiału.



LEITWOLF AGRIPOWER – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMIARY I WAGA

7,000 mm
5,360 mm
3,000 mm
3,665 mm
3,120 mm  

1,540 x 1,740 mm
Długość: 10,000 mm Szerokość: 6,000 mm 

10,400 kg
up to 1,000 kg

155 g/cm2

Długość ratraka z pługiem
Szerokość robocza z otwartymi skrzydłami pługa
Szerokość robocza z zamkniętymi skrzydłami pługa
Maksymalna wysokość ratraka 
Szerokość robocza z gąsienicami letnimi 
Platforma ładunkowa
Rekomendowane wymiary garażu
Dopuszczalna masa całkowita
Ładowność
Nacisk na podłoże

WYDAJNOŚĆ

23 km/h
0 (w miejscu) 

97,600 m2/h 
100%

HYDRAULIKA

Pompa jazdy 140 cm3

Pompa napędu końcowego 18.2:1

SILNIK

MAN D2876 LE 103 
320 kW/435KM/329 bhp 

2,000 Nm@1,400 obr/min 
12,816 cm³

6 cylindrowy, rzędowy 
Stage 3A/Tier 3

217 l

Maksymalna prędkość
Promień skrętu
Pokrycie obszaru przy 20 km/h 
Zdolność jazdy pod górę

KABINA KIEROWCY

Centralny, podgrzewany regulowany fotel operatora 
Dwa siedzenia pasażera
Dźwignie sterownicze
Przygotowany pod CB radio
7 calowy wyświetlacz
Podgrzewane wycieraczki
Certyfikat ROPS zgodny z  EN 15059 
Szyby z powłoką przeciwsłoneczną

SYSTEM ELEKTRYCZNY

Napięcie robocze
Rozrusznik
Alternator 
Akumulator
Natężenie rozruchowe

24 V
24 V

28 V/140 A
2 x 12 VDC - 180 Ah 

1000 A (EN)

 Model 
Moc wyjściowa (ECE) 
Max. moment obrotow.  
Całkowita pojemność skokowa 
Układ cylindrów
Standardowa emisja spalin 
Pojemność zbiornika paliwa
Zoptymalizowany pakiet chłodzenia

OŚWIETLENIE

OPCJE

3.2 kW

mniej niż 3 m

mniej niż 3 m

Elektryczna jednostka klimatyzacyjna
Przednia i tylna jednostka odbioru mocy 
Zredukowana szerokość ratraka
Szerokość robocza z zamkniętymi 
skrzydłami pługa

AKCESORIA

34.4 kN/3.5 tWinda bębnowa  
Opcjonalny przedni i tylny 
podnośnik kat.2
Mulczer AHWI 

2 ksenonowe światła przednie
2 halogenowe światła tylne
2 halogenowe światła robocze przy lusterkach 
1 światło szperacz
2 światła obrotowe ostrzegawcze
2 kierunkowskazy

PŁUG

12-pozycyjny z systemem szybkozłączy

STEROWANIE

Napęd zamknięta pętla hydrostatyczna, 
cyfrowa elektronika napędowa
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