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BISONBE THE BEST

• KOLORY
 UŁATWIAJĄCE
 NAUKĘ FUNKCJI

•  KONTROLA UCIĄGU WINDY:
 AUTO / ECO / MANUAL

•  POJAZD SOLO:
 JEDEN RUCH POMIĘDZY DOCISKIEM,
 POZYCJĄ PŁYWAJĄCĄ, A OPOROWANIEM

• PERSONALIZACJA PROFILU
 UŻYTKOWNIKA 

• KLAWIATURA:
 BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO
 FUNKCJI, PRZEJRZYSTY
 DESIGN

• SZYBKI DOSTĘP:
 BIEŻĄCY BIEG, SILNIK, USTAWIENIA POJAZDU,
 KABINA, PRZEDNI OSPR

• PEŁNE MENU
 DLA LUSTEREK, ŚWIATEŁ I
 NAPINANIA GĄSIENIC

• JOYSTICK IN JOYSTICK

• REGULOWANE
 UŁOŻENIE
 JOYSTICKA

PRINOTH JEDNOSTKA STERUJĄCA

• ELASTYCZNE USTAWIENIA KAMERY: WIDOK MAŁY LUB DUŻY

ZNAKOMITA WSPÓŁPRACA – NAJNOWSZA TECHNOLOGIA, DESIGN I KOMFORT
Duży wyświetlacz i wielofunkcyjny joystick, idealnie dostosowany do potrzeb operatora 

– to PRINOTH CONTROL UNIT. Z nową innowacyjną, ale prostą koncepcją obsługi PRINOTH 
wyznaczył nowe standardy.

WYGODNE I PRAKTYCZNE ZA DOTKNIĘCIEM PALCA
Ruchomy 12-calowy ekran dotykowy zapewnia doskonały przegląd. Możliwość konfiguracji 
ikon wyświetlacza pozwala na uzyskanie szybkiego dostępu do niestandardowego interfejsu 
użytkownika i ustawień operacyjnych. Skrót do widoku szczegółowego zapewnia łatwe 
przechodzenie do opcji ustawień. Widok z tylnej kamery zapewnia duża ikona w górnej części 
wyświetlacza. Informacje dotyczące silnika, freza, windy umieszczone na pulpicie głównym 
. Indywidualnie regulowane ogrzewanie i nawiew, reflektory o specjalnych profilach, świetne 
stereo, Bluetooth i telefoniczny zestaw głośnomówiący zapewniają wyjątkowe wrażenia z jazdy.

WSZYSTKO POD KONTROLĄ
Ulepszony joystick ze zintegrowaną funkcją „joystick-in-joystick” zapewnia precyzyjną 
kontrolę i umożliwia ciągły ruch pługa. Najnowsza generacja systemu sterowania CAN-bus 
f irmy EATON optymalizuje ruchy osprzętu, zmniejszając tym samym liczbę przewodów, co 
ułatwia serwisowanie maszyny. Ergonomiczny uchwyt joysticka pozwala na bezstresową 
pracę nawet po wielu godzinach.
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• CHŁODZENIE WINDY

• DŁUGOŚĆ LINY
 850 m/1,050 m/1,200 m

• ROLL-OUT

• KAMERA COFANIA

DUŻE KOŁO
ZAPEWNIAJĄCE DŁUŻSZĄ

ŻYWOTNOŚĆ LINY

• CENTRALNY PUNKT OBROTU DLA NEUTRALNEJ OBSŁUGI

• 4.5 t SIŁA UCIĄGU

• WINCONTROL AUTO/ECO/MANUAL MODE

• TRYB ECO MODE Z REDUKCJĄ
 SIŁY UCIĄGU DO 3.5 t

AUTOMATYCZNA WINDA

Ekstremalne trasy - to nie problem. Automatyczna winda PRINOTH działa niezawodnie w każdych 
warunkach i w każdym terenie. Punkt obrotu windy znajduje się na środku ratraka, zapewniają c 
neutralne prowadzenie niezależnie od kierunku jazdy. Dodatkowo nisko położony środek ciężkośc i 
gwarantuje stabilność zarówno podczas podjazdów, jak i zjazdów.

PROSTSZE PODEJMOWANIE PRAWIDŁOWYCH DECYZJI
Winda może pracować w trzech różnych trybach z maksymalną siłą uciągu do 4,5 t. Automatyczn a
kontrola siły uciągu jest przeznaczona dla operatorów na każdym poziomie doświadczenia. Operatorzy
mogą przełączać się także w tryb ręczny i ECO, w zależności od swoich preferencji. Dodatkow o
operator może nadać priorytet sile uciągu lub prędkości roboczej, co sprawia, że winda jest łatwa i
intuicyjna w użyciu.

PRZYJAZNA I NIEZAWODNA
Ze względu na dużą średnice koła pasowego, lina jest mniej obciążona, co zapewnia jej znacznie
dłuższą żywotność. Wyświetlacz wskazuje stan windy, siłę uciągu i zalecany kierunek skrętu, co wraz z
układem hydraulicznym umożliwia płynną pracę przy mniejszym zużyciu. Co więcej System Roll-Ou t
umożliwia operatorowi łatwe odwijanie liny bez dodatkowego wysiłku.
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Frez PRINOTH POWER wytwarza głębokie, drobnoziarniste rowki, co
skutkuje rewelacyjną i długotrwałą jakością stoku. Specjalnie ułożone
zęby freza przekształcają śnieg w równą warstwę. Unikalna tylna rama z
ulepszoną amortyzacją i stabilizacją zapewnia doskonałe wykończenie.
Frez POWER jest przystosowany do każdych warunków, a większe klapy
boczne łatwo dopasowują się do podłoża. Opcjonalna kamera freza
zapewni operatorowi doskonałą widoczność.

BISON X – BĄDŹ KREATYWNY
Zwiększony zakres ruchu freza BISON X jest idealnym wyborem dla 
snowparków. Ulepszona kinematyka freza sprawia, że jest on niezwykle 
zwrotny dzięki czemu umożliwia precyzyjną budowę elementów 
snowparku. Nowa hydraulika przyspiesza również regulację kąta cięcia. 
BISON X może z łatwością wygładzać kontury, skoczni i zeskoków.

• UŁOŻENIE ZĘBÓW FREZA ZAPEWNIA
 DOSKONAŁY EFEKT I UMOŻLIWIAJĄ
 RATRAKOWANIE W OBU KIERUNKACH
 OBROTÓW

• RÓWNOMIERNY
 ROZKŁAD NACISKU
 NA FINISZER

18/19

TILLING TECHNOLOGY 
FOR THE PERFECT SLOPE

• KOMORA ŚNIEŻNA: DOSTOSUJ
 TRANSPORT ŚNIEGU DO
 WARUNKÓW I KREUJ IDEALNE
 WYKOŃCZENIE STOKU

• NOWE KLAPY BOCZNE ZAPEWNIAJĄ
 LEPSZE WYKOŃCZENIE TRAS
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GOTOWY NA KAŻDĄ MISJĘ

Kształt pługa został opracowany tak, aby zopty-
malizować sposób, w jaki toczy się w nim śnieg. 
Zmniejsza to siłę wymaganą do przepychania śnie-
gu, jednocześnie zwiększając ilość przepychanego 
śniegu. Solidna konstrukcja ułatwia transport 
armatek śnieżnych i innego sprzętu. Nowa hydrau-
lika umożliwia jednoczesne wykonywanie wielu 
ruchów pługa.

PŁUG MASTER
Pierwszy w swojej klasie pług mogący przepychać ogromne ilości śniegu, jednocześnie tworząc precy-
zyjne krawędzie stoków. Jest szerszy aniżeli obrys gąsienic co sprawia, że rozbijanie lodu i śniegu jest 
dziecinnie proste.

PŁUG PARK
BISON X może być również wyposażony w pług PARK tym samym stanowiąc alternatywę dla pługa MASTER. 
Jego specjalna geometria zębów zapewnia maksymalną siłę przepychania. Najszersze dostępne ostrze 
parkowe jest idealne do zbliżania się do struktur i granic. Jego pionowe noże pomagają kształtować precy-
zyjne krawędzie, zmniejszając konieczność ręcznej pracy. Pług PARK można ułożyć w pozycji pionowej, co 
umożliwia bardziej równomierne i skuteczne cięcia skoczni i zeskoków

KOMFORTOWA KABINA
KOKPIT DLA NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI
Nowoczesna, stylowa, cicha, wygodna – powiększona kabina BISON X sprawia, że praca staje 
się przyjemnością. Obszerna przestrzeń na nogi zapewnia dużo miejsca, a ergonomiczny kształt 
kabiny, w tym dopasowany fotel Recaro, sprawia, że kokpit jest doskonałą bazą do tworzenia 
idealnych stoków. Centralne usytuowanie siedzenie i ruchomy wyświetlacz dotykowy zapewniają 
doskonały widok, a także umożliwiają operatorowi wsiadanie i wysiadanie z obu stron, co jest 
dużą zaletą w przypadku pojazdów z windą.

DOSKONAŁA TEMPERATURA
Nowe ogrzewanie przestrzeni na nogi i przedniej szyby w standardzie oraz zintegrowany szyber-
dach zapewniają pełną kontrolę temperatury.
Opcjonalnie: w pełni automatyczna klimatyzacja zapewnia idealną temperaturę w każdych wa-
runkach.

WYJĄTKOWA TECHNOLOGIA PRZESUWNEGO SIEDZENIA
Wyłącznie dla BISON X – przesuwny fotel obrotowy umożliwia operatorowi wybór umiejscowienia 
pomiędzy pozycją centralną, a lewostronną. Siedzisko może przesuwać się do 500 mm, a wraz z 
promieniem obrotu do 15° zapewnia operatorowi najlepszą widoczność we wszystkich kierun-
kach, zwłaszcza podczas budowy pipe’ów.
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***

*Ponad dwa razy większy zakres ruchu niż w standardowym pojeździe
**Zwiększony zakres ruchu freza w płaszczyźnie wertykalnej
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EUROMOT STAGE V
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POTĘŻNA, ZRÓWNOWAŻONA WYDAJNOŚĆ 
Ekologiczne i mocne – silniki ratraków PRINOTH oferują niezrównaną wydajność i imponująco 
niską emisję spalin.

Sześciocylindrowy silnik Caterpillar o mocy 422 KM/310 kW i imponującym maksymalnym
momentem obrotowym do 1900 Nm przy optymalnej prędkości obrotowej silnika 1400
obr./min, co oznacza pełną moc w najcięższych warunkach. Układ oczyszczania spalin z
katalizatorem SCR i filtrem cząstek stałych do silników wysokoprężnych ogranicza emisje do
minimum, dzięki czemu BISON jest najczystszym ratrakiem w swojej klasie.
Dodatkowa zaleta: dzięki niskim kosztom konserwacji i eksploatacji silnik Caterpillar jest
idealnym wyborem dla wymagającego ratraka, takiego jak BISON.

• SILNIK: CATERPILLAR C9.3B

• OUTPUT: 422 hp / 310 kW @ 1,800 min-1

• TORQUE: 1,897 Nm @ 1,400 min-1

• WYSOCE WYDAJNY

• ZMNIEJSZONA EMISJA SPALIN

• PIERWSZY STAGE V W KLASIE RATRAKÓW
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• GĄSIENICE STALOWE
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• GAMSKETTE

*Moduły można kupić i używać osobno lub w pakiecie

GĄSIENICE PRINOTH

NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI
Najlepszy kontakt pojazdu z warstwą śniegu. Niezależnie od tego, czy jest to świeży śnieg 
czy puch, lód czy asfalt, kamieniste powierzchnie czy lodowce – portfolio wysokiej jakości 
gąsienic PRINOTH gwarantuje spełnienie wszelkich potrzeb.

GĄSIENICE STALOWE – TWARDE JAK GWOŹDZIE NA NAJTRUDNIEJSZE WARUNKI
Wszechstronny produkt PRINOTH charakteryzujący się długą żywotnością i minimalnym 
zużyciem. Dzięki zamkom na zakładkę są łatwe w obsłudze i serwisowaniu.

GĄSIENICE GAMSKETTE – ZWROTNA, ELASTYCZNA OPCJA
Dzięki doskonałym zdolnościom jazdy pod górę i zwrotności mogą być stosowane do 
wszystkich typów pojazdów. Zamki na zakładkę zapewniają łatwość użycia i konserwacji.

ZARZĄDZANIE FLOTĄ*
Dzięki najnowszej technologii transmisji, lokalizacja
oraz dane robocze przesyłane są na żywo, niezależnie
od producenta pojazdu. Aplikacje internetowe, takie
jak Menedżer zadań i Przegląd konserwacji, wyświetlają
informacje o niezbędnych konserwacjach i operacje
robocze w czasie rzeczywistym, dzięki czemu
zarządzanie ośrodkiem narciarskim jest łatwiejsze i
wydajniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

POMIAR GŁĘBOKOŚCI ŚNIEGU*
Satelitarny system pomiaru głębokości śniegu
gwarantuje precyzyjne zarządzanie śniegiem przy
każdej prędkości. Głębokość śniegu określa się za
pomocą trzech punktów pomiarowych pod pługiem i
jednego pod samym pojazdem. To generuje bardzo
dokładne dane w czasie rzeczywistym.

PRZYJAZNY UŻYTKOWNIKOWI
Narzędzia oferowane na platformie Skadii są intuicyjne
i łatwe w obsłudze. Rozwiązania cyfrowe są
opracowywane w ścisłej współpracy z klientami, z
naciskiem na to, co najważniejsze. Brak zbędnych
informacji, czy aplikacji blokujących wydajność
procesora, co w znacznym stopniu przyśpiesza
ładowanie danych.

POŁĄCZENIE
Dane są wyświetlane za pośrednictwem jednego
interfejsu użytkownika. Oznacza to, że nie ma potrzeby
przełączania się między różnymi programami. Zaletą
jest rozwiązanie, które oszczędza czas, jednocześnie
zapewniając stałe połączenie z danymi, pomagając
efektywniej zarządzać stokami i ośrodkami narciarskimi.

PRINOTH oferują skuteczne sposoby zmniejszania obciążenia pracą, a także gwarantuje
oszczędność pieniędzy. Nowoczesne technologie pomagają w zarządzaniu śniegiem jako cennym
zasobem. Pomagają usprawnić działanie, czyniąc pracę szybszą, t ańszą i łatwiejszą. Oferują
również sposoby na zwiększenie zrównoważonego rozwoju w ośrodku narciarskim i poza nim.
Dostęp do platformy Skadii umożliwia proste zarządzanie kurortem. Dane z różnych
oprogramowań i sprzętu są wyświetlane razem w jednym zintegrowa nym interfejsie użytkownika.

CZAS TO PIENIĄDZ
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PAKIET IDEALNY: KRÓL SNOWPARKÓW
I GWIAZDA STOKÓW.

Bezkonkurencyjny jako King of the Park, BISON oferuje również maksymalną wydajność na stokach i
szlakach. Potężny silnik o imponującym momencie obrotowym i ogromnej sile przepychania, wybitne
zdolności jazdy pod górę i doskonała zwrotność – wszystko to oznacza najlepiej przygotowane trasy.
Aby uzyskać doskonałe trasy biegowe, proste w montażu NORDIC LINER czynią BISON jest jednym z
najbardziej wszechstronnych ratraków. NORDIC LINER gwarantuje trasy do narciarstwa biegowego,
które spełniają wysokie standardy FIS. NORDIC LINER przygotowuje precyzyjne, trwałe trasy biegowe.
Dwie lub cztery płyty można włączać oddzielnie, dzięki czemu są naprawdę wydajne w tworzeniu
doskonałych tras i tras biegowych.

DBAŁOŚĆ O PRZYRODĘ
Niska emisja spalin i niskie zużycie paliwa w połączeniu z niskimi kosztami konserwacji i eksploatacji.
BISON chwali się niezrównaną czystością, imponującą wydajnością i długą żywotnością. Ratraki PRINOTH 
oferują najnowszą technologię połączoną ze zrównoważonym rozwojem.
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BISON Z 
FREZEM POWER •

BISON Z WINDĄ 
I FREZEM POWER •



BISONBE THE BEST 28/29

PRINOTH SKLEP CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Uzyskanie właściwych części jest prostsze niż kiedykolwiek
wcześniej. Platforma dostępna o każdej porze, przejrzyście
rozplanowana obsługa, szybka realizacja. Usprawnij planowanie 
swojej pracy ze sklepem części zamiennych PRINOTH.

• Zakupy z jednej platformy
• Pełna gama certyfikowanych części OEM
• Dostępność produktów w czasie rzeczywistym
•  Atrakcyjne zestawy części zamiennych
•  Przejrzyste ceny

parts-shop.prinoth.com

PRINOTH OPIEKA POSPRZEDAŻOWA
Wsparcie eksperckie i pomoc techniczna podczas przeglądów, 
napraw i prac konserwacyjnych stanowią część obsługi klienta 
PRINOTH.

• Ogólnoświatowa infrastruktura z wykwalifikowanymi
 partnerami serwisowymi i przeszkolonym personelem

•  Szybka, elastyczna, niezawodna usługa
•  Dostępna przez całą dobę, w tym hot-line w nagłych
 wypadkach

•  Oryginalne części zamienne PRINOTH i specjalne narzędzia 
 dla każdej awarii

AKADEMIA PRINOTH
Wiedza i umiejętności to baza dla doskonale przygotowanych
stoków, snowparków i szlaków. PRINOTH oferuje technikom i
operatorom możliwość zdobycia unikalnej wiedzy o ratrakach.

• Ucz się od najlepszych – doświadczony zespół trenerów 
 przekazujący wszechstronną wiedzę teoretyczną i praktyczną

•  eLearning – elastyczne szkolenia online dostępne o każdej 
 porze, w dowolnym miejsc

•  3 poziomy zaawansowania PRINTOH — Basic, Advanced i 
 Expert — prowadzą uczestnika krok po kroku przez materiał  
 szkoleniowy. Absolwenci otrzymują oficjalny certyfikat.

www.prinoth.com/academy

DOSKONAŁY PARTNER
W KAŻDYM ASPEKCIE

Innowacyjność, jakość, profesjonalizm, dbałość o szczegóły – od ponad 60 lat PRINOTH wyznacza standardy 
nie tylko na stokach, ale także w zakresie obsługi. Dzięki niezawodnym kompleksowym pakietom, począwszy 
od doradztwa na najwyższym poziomie, przez doskonałą obsługę klienta, aż po atrakcyjne szkolenia.



BE THE BEST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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WYMIARY I WAGA
Całkowita długość pojazdu

Całkowita długość: pojazd z osprzętem

Całkowita wysokość z gąsienicami (bez windy)

Szerokość robocza gąsienic

Wymiary transportowe (długość/szerokość/wysokość)

Pług z otwartymi skrzydłami bocznymi (Standard)

Pług z otwartymi skrzydłami bocznymi (Park)

Pług z zamkniętymi skrzydłami bocznymi (Standard)

Pług z zamkniętymi skrzydłami bocznymi (Park)

Frez z podniesionymi klapami bocznymi

Frez z opuszczonymi klapami bocznymi

Waga z gąsienicami, pługiem i frezem

Waga windy (lina 850 m)

 

NAPĘD
Max. prędkość

Promień skrętu

 

 

SILNIK
Model

Standard emisji

Typ paliwa

Moc wyjściowa (ECE)

Moment obrotowy

Pojemność

Konfiguracja cylindrów

Pojemność zbiornika paliwa

Pojemność zbiornika

 

 

AUTOMATYCZNA WINDA
Max. siła uciągu

Max. długość liny

Średnica liny

Siła zrywająca linę

AUTOMATYCZNA winda

KABINA OPERATORA
Fotel operatora: Komfortowy fotel centralny RECARO z zawieszeniem pneumatycznym, z regulacją wysokości

Fotel pasażera po lewej stronie, schowek prawy

Jednostka sterująca PRINOTH: nowy 12-calowy wyświetlacz dotykowy, nowy podłokietnik z wielofunkcyjnym joystickiem, 

stery, skrzynka multimedialna z radiem cyfrowym, MP3/WMA, Bluetooth, AUX-In, USB, zestaw głośnomówiący Bluetooth

Zestaw radiowy

Podgrzewane lusterka boczne, podgrzewane szyby przednie, tylne i boczne

Automatyczne ogrzewanie i wentylacja ze sterowaniem za pomocą ekranu dotykowego, system ogrzewania  

przestrzeni na nogi

Elektrohydraulicznie wychylana kabina

ROPS przetestowany zgodnie z EN 15059

FUNKCJE STANDARDOWE
Hydrauliczne napinanie gąsienic

Tempomat

Diagnostyka pokładowa

Zapis spersonalizowanych ustawień operatora w pamięci

Alarm cofania

Automatyczny system ogrzewania

Wstępne podgrzewanie silnika

Platforma ładunkowa (pojazd standard

Pozycja pływająca pługa

 
OPCJE
Automatyczny system napinania pasów bezpieczeństwa

Dodatkowa syrena

Zarządzanie flotą

Pomiar głębokości śniegu

Przednia hydraulika

Ochrona kabiny

PRINOTH dywan

Narzędzie do kształtowania

Fotel instruktora na schowku po prawej stronie

Fabryczne wypełnienie bio-olejem

Kamera cofania w pojeździe solo

Komora śnieżna na POWER frez

Kamera freza z oświetleniem LED

Klimatyzacja

Hak

Przesuwane siedzenie

OŚWIETLENIE
Cztery halogenowe światła robocze przednie

Dwa światła krótkie / światła długie

Dwa kierunkowskazy LED i światła pozycyjne

Dwa światła obrotowe

 

Cztery halogenowe światła robocze tylne

Dwa światła LED na uchwytach lusterek po każdej stronie

BISON X: pełne oświetlenie LED 

FUNKCJE PARK
Inklinometr do pojazdu i pługa

Miernik odległości, światła LED, dźwięk premium, kamera cofania

Zwiększony zakres ruchu pługa i freza do budowy snowparku

Pług Park z nożami bocznymi

3.015 mm
3.565 mm

2.885 mm

4.630 mm
8.730 mm 4.210/4.260 mm 6.085 mm

4.510 mm

5.400 mm

5.360 mm

*Zgodnie z normami ASTM D975, EN590, EN15940 
**z dodatkowym zbiornikiem 55 l

4,630 mm

8,880 mm

2,900 mm

4,210 / 4,260 mm

7,020 / 2,535 / 2,770 mm

5,360 mm

5,674 mm

4,510 mm

4,625 mm

5,400 mm

6,085 mm

from 9,712 kg

from 2,096 kg

21 km/h

0 (wokół własnej osi)

C9.3B

Euromot Stage V

Diesel, HVO, GTL and BTL*

310 kW / 422 PS ECE @ 1.800 min-1

1.897 Nm @ 1.400 min-1

9,300 cm3

straight-6

320 l** / 265 l

30 l

44.1 kN / 4.5 t

do 1,200 m

11 mm

150 kN

moduły AUTO / ECO / MANUAL

BISON


