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1 3 4 5WYSOKA WYDAJNOŚĆ 
RATRAKOWANIA 2

 Połączenie ilości i jakości: pod względem 

niezawodności Everest spełnia założenia 

jakościowe i ilościowe. Imponująca 

wydajność uzupełniona wyjątkową 

zdolnością przepychania i równie dobrą 

manewrowością, a także doskonała 

zdolność jazdy pod górę i ponadczasowe 

sterowanie pługa dzięki proporcjonalnej 

hydraulice.

NISKIE KOSZTY 
EKSPLOATACYJNE

Innowacyjny elektroniczny system 

zarządzania silnikiem i pompami 

hydraulicznymi zapewnia optymalną 

wydajność hydrostatyczną przy niskim 

zużyciu paliwa. Rezultatem są niższe koszty 

eksploatacyjne i zmniejszona emisja spalin. 

Sprawdzone komponenty minimalizują 

koszty konserwacyjne, a tym samym koszty 

pracownicze. Jednocześnie zwiększając 

żywotność Everest.

WINDĄ NA SAM SZCZYT

 Everest wyposażony w najnowszej generacji 

windę bębnową PRINOTH, ustanawia 

światowe standardy w wydajnym i 

produktywnym ratrakowaniu stromych 

zboczy na całym świecie. WINCONTROL 

zapewnia automatyczną kontrolę siły uciągu 

- operator może skoncentrować się na 

podstawowych czynnościach pracy. Winda 

bębnowa zapewnia, długotrwałą żywotność 

liny oraz wysoki poziom niezawodności.

WYDAJNE OPRZYRZĄDOWANIE

Wysokowydajny PRINOTH POWER FREZ 

gwarantuje doskonałą jakość tras przy 

maksymalnej prędkości ratrakowania. 

Rezultatem jest wizualna perfekcja, która 

zapewnia światowej klasy narciarstwo w 

każdych warunkach. 12-kierunkow PŁUG 

PRINOTH aktywizuje przepychany śnieg,  

minimalizując opór. Konstrukcja pługa 

umożliwia uzyskanie wysokiej wydajności 

przepychania.

UNIKATOWE MIEJSCE PRACY

Kabina Everest została przeprojektowana z 

myślą o kierowcach i ich indywidualnych 

potrzebach. Przejrzysty układ elementów 

sterujących i fotel kierowcy, opracowany 

zgodnie z zasadami ergonomiki, sprawiają, 

że praca jest przyjemnością i czyni Everest  

profesjonalistą na stokach. Elegancki styl 

Pinifarina łączy założenia ergonomiki pracy 

z najnowocześniejszą technologię.

EVEREST 
PRZKONYWUJĄCY 
POD KAŻDYM 
WZGLĘDEM



ZAPROJEKTOWANY DLA WYDAJNOŚCI »

Everest nazwa mówi sama za siebie - zarówno 

pod względem technicznym, jak i pod 

względem wzornictwa. Najwyższy wzgląd na 

ergonomiczny komfort, wydajność i 

niezawodności. Ogólny cel: zaspokojenie 

potrzeb operatora i zapewnienie wysokiej 

wydajności ratrakowania zboczy. Everest to 

innowacyjny pojazd spełniający potrzeby 

operatora podczas tworzenia doskonałych 

trasy - wydajny i bezpieczny bez względu na

ERGONOMIA, KTÓRĄ CZUĆ I WIDAĆ»

Wejdź i przygotuj się na zaskakujące wnętrze 

Everest. Żaden detal nie został pominięty. 

Wszystkie funkcje są zaprojektowane 

ergonomicznie i efektywnie. Steruj lewą ręką i 

obsługuj funkcje prawą ręką. Operator nigdy 

nie straci  kontroli nad pojazdem. Podczas gdy 

lewą ręką utrzymuje kontrolę jazdy, prawą 

ręką steruje pługiem i wszystkimi innymi 

funkcjami pojazdu. Everest zapewnia więcej:

klawiatura i wyświetlacz konsoli obsługowej 

są zamontowane do fotela operatora. 

Przyjazny dla użytkownika projekt stanowiska 

pracy oraz jego czułość i dokładność 

sterowania zapewniają niezrównaną prostotę 

w zakresie osiągów pojazdu. Design i 

funkcjonalna konstrukcja są wynikiem 

obszernych ergonomicznych badań PRINOTH 

i wielu lat doświadczeń PRINOTH.

INTRYGUJĄCE 

POŁĄCZENIE DESIGN 

I FUNKCJONALNOŚCI

warunki pracy. To zysk dla operatora, 

właściciela, a także dla narciarzy i 

snowboardzistów, to zysk dla wszystkich 

czerpiących korzyści z doskonale 

przygotowanych stoków na całym świecie.



DOSKONAŁE 

STANOWISKO 

ROBOCZE

PERFEKCYJNA DOSTĘPNOŚĆ 
PRZYCISKÓW »

Operator z prawego podłokietnika może z 

łatwością uzyskać dostęp do wszystkich 

ważnych funkcji operacyjnych Everest. 

Ergonomiczny kształt joysticka opracowany 

przez firmę PRINOTH gwarantuje łatwą 

kontrolę, a także zmniejsza zmęczenie 

podczas pracy z pługiem i frezem. W zasięgu 

prawej ręki dostępna jest również klawiatura, 

dzięki której operator może wprowadzać 

dane. Ergonomiczny układ przełączników 

zapewnia łatwość obsługi świateł, 

odmrażania szyb i innych funkcji.

FUNKCJA EASY ENTRY »

Jedną z unikalnych cech Everest jest 

konstrukcja kolumny wolantu. Kolumna 

wolantu posiada funkcję EASY ENTRY: po 

wejściu do kabiny kolumna wolantu 

automatycznie powraca do preferowanej 

pozycji operatora. Stanowi to istotę komfortu, 

którą z pewnością doceni operator. Dla 

indywidualnych potrzeb operatora wolant 

może być regulowany pod względem 

wysokości, długości i stopnia nachylenia. 

Kształt wolantu został ergonomicznie 

zaprojektowany, tak aby zmieścił się w dłoni 

operatora. Wolant posiada trzy różne pozycje 

ułożenia rąk. Lekko ziarnista powierzchnia 

zapewnia pewny chwyt, połączony z 

uczuciem komfortu przez wiele godzin pracy.



DOBRA WIDOCZNOŚĆ  »

Punkty mocowania ramy pługa zostały 

przesunięte do przodu. W rezultacie pług 

znajduje się w bezpośrednim polu widzenia 

operatora. Okna zapewniają również szeroką 

perspektywę widzenia. Komputer pokładowy 

posiada duży kolorowy wyświetlacz, który 

dostarcza ważnych aktualnych danych o 

pojaździe. Informacje są wyświetlane w 

spójny i uporządkowany sposób.

GENIALNY PROJEKT OŚWIETLENIA»

System oświetlenia pokonuj gęstą mgłę, 

obfite opady śniegu lub nocne ciemności. 

Dobrze przemyślany system oświetlenia 

zapewnia idealną równowagę pomiędzy 

ksenonową i halogenową technologią 

oświetleniową. Zapewnia oświetlenie 

podjazdu z przodu i z tyłu. Światła robocze 

lusterek zewnętrznych są dostępne jako 

opcja w wersji ksenonowej lub halogenowej.

SIEDZENIE PIERWSZEJ KLASY»

We współpracy z Recaro, PRINOTH opracował 

nowy siedzenie z amortyzacją pneumatyczną. 

Kształt siedziska i oparcia zostały specjalnie 

przystosowane do ratrakowania zboczy. W 

rezultacie siedzisko zapewnia niespotykaną 

stabilność podczas najbardziej ekstremalnych 

manewrów, zapewniając pracę bez 

zmęczenia. 18-stopniowa regulacja fotela i 

elektrycznie regulowane podparcie lędźwi 

zapewniają maksymalny komfort.

PERFEKCYJNA 
WIDOCZNOŚĆ



WYDAJNOŚĆ W 

KAŻDYM CZASIE I W 

KAŻDYM MIEJSCU

ILOŚĆ I JAKOŚĆ » 

Perfekcyjnie wyratrakowana trasa w możliwie 

najkrótszym możliwym czasie: Everest to 

potrafi. Duży silnik napędowe tworzy nowe 

standardy w zakresie osiągów. W połączeniu z 

bezkonkurencyjnym PRINOTH POWER 

FREZEM, perfekcyjną trasę można osiągnąć 

przy maksymalnej prędkości ratrakowania. 

Ilość i jakość operacji wynikają z wydajności 

systemu zarządzania pojazdem PRINOTH, 

który pomaga operatorowi w osiągnięciu 

niezrównanej wydajności podczas jazdy i 

ratrakowania. Łączność osiąga się za pomocą 

połączeń magistrali CAN.

WYDAJNOŚĆ W KAŻDYM TERENIE »

Wymagające kąty nachylenia tras oraz duże 

ilości śniegu nie stanowią problemu dla 

Everest. Orientacja punktów montażowych 

ramy pługa i dynamiczny jego kształt  

gwarantują najlepsze efekty przy tworzeniu 

idealnej trasy. Fakt, że Everest ma doskonałe 

osiągi nawet przy pełnym obciążeniu, wynika 

z pomp hydrostatycznych o dużej 

pojemności, które zapewniają wysoką 

wydajność nawet przy najciaśniejszym skręcie 

promienia. Niska waga Everest zapewnia niski 

nacisk na podłoże, a połączona z optymalnym 

środkiem ciężkości, skutkuje doskonałą 

zwrotnością ratraka.

LICZY SIĘ STABILNOŚĆ»

Aby Everest nigdy nie stracił kontroli nawet 

na najbardziej stromej trasie, gąsienice 

zostały wyposażone w charakterystyczne 

kolce lodowe i boczne stabilizatory. 

Niezależnie od tego, czy jest to miękki śnieg, 

świeży śnieg czy twardy jak lód - zdolność do 

jazdy pod górę oraz stabilność boczna 

gwarantują Everest najlepszą wydajność.



SIŁA PRZEMYSŁOWA

ODPOWEIDNIE STEROWANIE »

Pojemność pługa umożliwia Everest łatwe 

przepychanie dużych mas śniegu. 

Hydrauliczne sterowanie pługa zapewnia 

operatorowi dotąd niespotykaną obsługę. 

Dopasowany przepływu oleju hydraulicznego 

zapewnia precyzyjny ruch pługa. Pozwala to 

na płynne funkcjonowanie, co umożliwia 

operatorowi sprawne działanie w najbardziej 

wymagającym terenie.

DOPASOWANY DO PREFERENCJI 
KAŻDEGO OPERATORA »

Każdy operator może ustawić własne 

preferencje jazdy! Na przykład czułość 

kierownicy i pedału przyspieszenia może 

zostać indywidualnie wyregulowana, a 

następnie zapisana w indywidualnym profilu. 

Dodatkowe preferencje dotyczące jazdy 

można przechowywać w bazie danych . Każdy 

pojazd może być dostosowany do osobistych 

preferencji. W celu bezproblemowej zmiany 

operatorów można zapisać 8 różnych profili.

POTĘGA MOCY »

Siłą napędową Everest jest bezkonkurencyjny 

silnik Mercedes OM 501 LA z mocą 315 kW 

(430 KM) i momentem obrotowym 2000 Nm, 

co przewyższa normy środowiskowe Euromot 

III A. Silnik i układ napędowy są 

skonfigurowane do pracy z niską prędkością 

obrotową, ale z wysokim momentem 

obrotowym. Komponenty hydrauliczne Bosch-

Rexroth zapewniają najwyższą wydajność w 

najtrudniejszych warunkach.



OSZCZĘDNA PRACA

NISKIE SPALANIE»

Patrząc pod kątem spalania, Everest to 

doskonała inwestycja. Zintegrowana 

elektronika silnika i systemu zarządzania 

napędem hydrostatycznym zapewniają 

pozytywne wyniki w nieskończonym zakresie 

warunków pracy. Przekłada się to na wysoką 

wydajność i wysoką efektywność przy niskim 

zużyciu paliwa. Oczywistym rezultatem jest 

niższy koszt eksploatacji i mniejszy wpływ na 

środowisko. Zaletą PRINOTH POWER FREZ jest

zwiększona produktywność. Co składa się na 

ostateczny rezultat w postaci niskiego kosztu 

pracy. Everest można tankować z ziemi. 

Rozmiar zbiornika paliwa został zwiększony i 

zapewnia całkowitą pojemność 290 litrów. 

Skutkuje to możliwością dłuższego czasu 

ratrakowania bez potrzeby dotankowywania.

NIEZAWODNE KOMPONENTY »

Obszerne testy przeprowadzone przez 

PRINOTH i przepracowane godziny naszych 

klientów jednoznacznie stwierdzają: Everest  

to połączenie niezawodności i ekonomiki. 

Komponenty PRINOTH gwarantują niskie 

koszty eksploatacji i długą żywotność.



ZAAWANSOWANA 

TECHNOLOGIA – 

WINDA BĘBNOWA 

PRINOTH

PEŁNA WYDAJNOŚĆ»

Praca na ekstremalnie stromym zboczu, czy 

przepychanie dużych ilości śniegu: bębnowa 

winda PRINOTH nie zawiedzie Everest, nawet 

w najbardziej wymagającym terenie. Punkt 

obrotu ramienia jest usytuowany w 

centralnym punkcie środka ciężkości 

maszyny. Dlatego ratrak jest zwinny i stabilny, 

nawet jeśli zakotwienie nie jest w linii prostej 

do kierunku jazdy. Winda zapewnia stabilność 

w każdej sytuacji.

ZAPROJEKTOWANY DLA DŁUGIEJ 
ŻYWOTNOŚCI »

Zaprojektowana do pracy w najtrudniejszych 

warunkach, winda PRINOTH zapewnia 

zwiększoną trwałość liny. Rezultatem jest 

ekonomiczna obsługa i niezawodność. Prosta 

konstrukcja windy zapewnia operatorowi 

pewność w najtrudniejszych sytuacjach.

AUTOMATYCZNE DZIAŁANIE»

WINCONTROL to klucz zautomatyzowanego 

zarządzania siłą uciągu windy: WINCONTROL 

pozwala Everest automatycznie reagować na 

ciągle zmieniające się warunki. Umożliwia to 

operatorowi skoncentrowanie się na 

wykonywanej pracy. Czuła i automatyczna 

regulacja siły uciągu w stosunku do pozycji 

ramienia windy zwiększa efektywność pracy 

windy. Automatyczne odwijanie liny jest 

dostępne jako opcja.
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KOMPETENTNY

PRINOTH POWER FREZ »

Wszyscy eksperci są zgodni: POWER frez 

zapewnia najwyższą jakość tras, nawet w 

przypadku, ratrakowania na wysokich 

obrotach. Niezależnie od tego, czy śnieg jest 

miękki, czy twardy, naturalny czy sztuczny - 

rezultatem jest zbita trasa, przyjemna dla oka 

i dla narciarza. Wydajność POWER FREZ 

zapewnia całodniową trwałość 

przygotowanych stoków. Konstrukcja SNOW 

PROTECTORS zapobiega gromadzeniu się 

śniegu na frezie. Oznacza to ratrakowanie 

wolne od zbędnego ciężaru. Rezultat: 

zwiększona wydajność i niższe zużycie paliwa. 

Opcjonalne finiszery z klapami bocznymi 

zapewniają doskonałe wykończenie.

PRINOTH PŁUG: 
PRECYZJA I WYDAJNOŚĆ »

12-kierunkowy PŁUG PRINOTH aktywizuje 

śnieg, co zmniejsza opór podczas 

przepychania, a to skutkuje zwiększeniem 

osiągów ratraka. Kąt natarcia krawędzi 

rozcinającej pozwala na bardziej wydajną 

penetrację najtwardszych powierzchni. 

Dłuższa żywotność i zwiększona wydajność 

wynikają z kutej krawędzi rozcinającej. Górna 

część pługa przeznaczona jest do 

przenoszenia armatek śnieżnych, bez względu 

na markę producenta. Zwinny pług jest 

prawdziwym przedłużeniem ręki operatora w 

przygotowaniu doskonałej trasy.



SZYBA PRZEDNIA/LUSTERKA ZEWNĘTRZNE

Podgrzewane przednie boczne i tylne szyby 
Podgrzewane i regulowane lusterka zewnętrzne 
Podgrzewane pióra wycieraczek szyby przedniej

NAPĘD

Pompy hydrostatyczne napędu 
końcowego                                     180 cm3 Bosch Rexroth

OŚWIETLENIE

6 reflektorów halogenowych 
2 ksenonowe przednie światła robocze
2 ksenonowe tylne światła robocze 
2 światła ostrzegawcze , światła postojowe, 
kierunkowskazy 
1 światło szperacz  
1 światło podświetlające ramię windy

CHARAKTERYSTYKA JAZDY 

Promień skrętu
Zdolność jazdy 
pod górę 

0 (obrót wokół własnej osi) 
zależna od warunków śnieżnych 

do 100% 

Max. prędkość      maszyna standardowa do 24 km/h
 maszyna windowa do 20 km/h  

podczas pracy windy do 16 km/h
Cechy jazdy mogą być konfigurowane 

indywidualnie

SYSTEM ELEKTRYCZNY

Napięcie robocze  24 V
Akumulatory 2 x 12 V - 200 Ah
Rozruch              1,000 A zgodnie ze standardem EN 

FREZ

POWER FREZ z systemem szybkozłączy 
SNOW PROTECTORS
Opcjonalne klapy boczne

FREZ

12-pozycyjny z systemem szybkozłączy

WINDA

Winda bębnowa z max. siłą uciągu 35 kN 
Napęd hydrostatyczny z zamkniętą pętlą olejową
Automatyczne zarządzanie siłą uciągu windy - 
WINCONTROL
Dostępna długość liny do 1200 m

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE

Przednia odśnieżarka wirnikowa
Przedni kosz 
Przedni half-pipe

Zastrzegamy możliwość zmian wraz z 
postępem technologicznym.

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

SILNIK DIESEL

Model Mercedes                                         OM 501 LA 
Turbodiesel z bezpośrednim wtryskiem paliwa   Euromot III 
A i intercoolerem. Wysokociśnieniowy układ wtryskowy z 
indywidualnymi pompami wtrysku paliwa i w pełni 
elektronicznym układem sterowania silnikiem

6 w układzie VLiczba cylindrów 
Pojemność skokowa
Moc silnika
Max. moment obrotowy 
Spalanie 
Pojemność baku paliwa 

11,950 cc
315 kw (430 hp) at 1,800 rpm 

2,000 Nm at 1,300 rpm 
ok. 20 l/h 

290 l

WAGA

9,670 kg
12,500 kg 

11,575 kg

Waga całkowita z gąsienicami, pługiem 
i frezem
Max. dopuszczalna masa całkowita 
Waga całkowita z windą, gąsienicami, 
pługiem i frezem

KABINA

Siedzenie operatora Recaro
2 siedzenia pasażera
Pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażerów 
Ergonomiczny design dżojstika 
Jednostki elektroniczne połączone za pośrednictwem 
magistrali CAN
Wychylana kabina kierowcy 
Wolant
Radio z odtwarzaczem CD, łączem USB  i głośnikami 
stereo
Ogrzewanie i dmuchawa z automatyczną regulacją 
temperatury
Certyfikat ROPS zgodnie z EN 15059 (zabezpieczenie 
przed przewróceniem) 
8.4 calowy wyświetlacz z rozdzielczością 640 x 480 
pikseli

SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA




