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OD REDAKCJI

ROZWIĄZANIA SZYTE
NA MIARĘ RÓŻNYCH
POTRZEB
Nasze pojazdy to arcydzieła pod względem technologii i wzornictwa. Od samego
początku były projektowane jako mocne, niezawodne i dopasowane do różnych
aplikacji.
PRINOTH od samego początku podąża za głównym celem: ujarzmianie trudnych i
niesprzyjających warunków zewnętrznych przy użyciu bardziej nowoczesnych technologii.
Założyciel, Ernst Prinoth wraz ze swoim pierwszym pojazdem do ratrakowania śniegu, jest
odpowiedzialny za światową rewolucję w branży sportów zimowych. Dziś PRINOTH jest nie
tylko wiodącym producentem ratraków, ale także zyskał międzynarodowe uznanie dzięki
udanej dywersyfikacji w dziedzinie pojazdów gąsienicowych i vegetation management.
Połączenie różnych obszarów biznesowych z odpowiednią wiedzą fachową pozwala nam
dostarczać skuteczne rozwiązania, niezbędne do zaspokajania potrzeb naszych klientów.
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Pojazdy PRINOTH spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania, do których nasi kliencie
mogą mieć pełne zaufanie podczas codziennej pracy. Jesteśmy znani z podejmowania
wyzwań i wyszukiwania nowych rozwiązań dla różnych potrzeb.
Zwrócenie się frontem do klienta to centrum filozofii naszej firmy. Nasze uszy są otwarte, aby
wspierać naszych klientów. Szybko, kompetentnie i bezproblemowo - niezależnie od tego, czy
chodzi o przepływ informacji, porad, usług, czy o części zamienne. Klient jest w centrum
naszego myślenia i postępowania. Ty i Twoje wymagania są punktem odniesienia dla naszych
wysiłków na rzecz ciągłej poprawy.
Rozwiązania PRINOTH są szyte na miarę o czym bezpośrednio świadczą artykuły naszej 20
edycji PRINOTH World.

Życzę udanej lektury!

Werner Amort
Prezes PRINOTH AG

100 X PR
LEITWOLF

DŁUGOLETNIE PARTNERSTWO
Z VAL D’ISÈRE:

100 RAZY PRINOTH!
PRINOTH może świętować złote gody z Val d'Isère: od ponad 40 lat ośrodek narciarski jest
jednym z naszych najbardziej wiernych klientów! 16 ratraków zapewnia pierwszorzędową
jakość tras - a wszystkie to pojazdy marki PRINOTH!

BISON X I KILKANAŚCIE LEITWOLF – KONCENTRACJA PRINOTH-POWER!
Trasy Val d'Isère znane są na całym świecie: wyjątkowo stromy La face de Bellevarde - znany
jako jedyna trasa gdzie z jej początku można zobaczyć koniec oraz trasa Oreiller-Killy - sceneria
"Criterium of the First Snow" (Critérium de la première neige) od 1966 roku. W 2009 roku Val
d'Isère gościło Mistrzostwa Świata w narciarstwie alpejskim. Tutaj, główne kryterium
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PRINOTH
to doskonałe trasy, dlatego manager ośrodka narciarskiego Cedric Bonnevie polegał,
podobnie jak jego poprzednicy, na dostawcach najwyższej jakości od producentów
przyzwyczajonych do potrzeb największych i najważniejszych imprez sportów zimowych na
świecie. Na potrzeby World Ski Championship, PRINOTH dostarczył dziewięć zupełnie nowych
maszyn. Val d'Isère w zupełności zaufało jakości PRINOTH nie tylko pod kątem 100% floty
PRINOTH. Trzy maszyny zostały już wyposażone w moduł pomiaru śniegu Leica Geosystems.
W sezonie 2018/2019 kolejne trzy będą monitorowane przy użyciu kompletnego systemu
SNOW HOW. Ośrodek narciarski współpracuje wyłącznie z najlepszymi.
W 2018 r. flota ośrodka narciarskiego została powiększona o trzy nowe LEITWOLF. Ostatni z
tych trzech modeli był wersją deluxe z automatyczną windą. Szampan się już chłodzi na
zakup

»

DENN ES WIRD DAS HUNDERTSTE PRINOTHFAHRZEUG, DAS VAL D’ISÈRE BEZIEHT.

«

LEITWOLF

PRINOTH & LEITNER:

PODWÓJNA MOC DLA
NAJWIĘKSZEGO I NAJNOWOCZEŚNIEJSZEGO
OŚRODKA NARCIARSKIEGO W POLSCE
SZCZYRK MOUNTAIN RESORT ZAUFAŁ TECHNOLOGI I SKUMULOWANEJ
WIEDZY, KTÓRĄ ZAPEWNIŁA GRUPA LEITNER.
Przede wszystkim: "Szczyrk" wymawia się "Stzirk", lub po niemiecku "Schirk". Narciarze powinni
zapamiętać tę nazwę, ponieważ Szczyrk Mountain Resort to największy, a już niedługo najno-
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wocześniejszy ośrodek narciarski w Polsce. Dlaczego? Ponieważ zarząd Szczyrk Mountain
Resort opracował kompleksowy plan inwestycyjny, w którym całkowicie opiera się na
kompetencjach grupy LEITNER. Od 2017 roku szczyrkowskie trasy narciarskie są doskonale
przygotowane przez dwa PRINOTH LEITWOLF, a 10-osobowa kolej gondolowa i dwie
sześcioosobowe wyprzęgane kanapy LEITNER bezpiecznie transportują miłośników sportów
zimowych na najwyższe zakątki Szczyrku.
20 km tras narciarskich w najpiękniejszym, częściowo zalesionym krajobrazie daje turystom
Szczyrku maksimum przyjemności - aby przygotować te trasy Lukas Pavciak potrzebuje
niezawodnych ratraków, na których może polegać w 100%.

»

LEITWOLF Z WINDĄ SPISUJE SIĘ DOSKONALE.
JEGO MOC I NIEZAWODNOŚĆ, A TAKŻE BEZPIECZEŃSTWO
PRACY CAŁKOWICIE NAS URZEKŁY. (Lukas Pavciak)

«

Doświadczeni koledzy z LEITNER zrobili równie dobre wrażenie. W przeciągu kilku miesięcy
zbudowano luksusowe koleje LEITNER, które zostały uruchomione już w sezonie zimowym
2017/2018.

LEITWOLF

MAJIME PRINOTH LEITWOLF

PRZEKONUJĄCY,
NIEZAWODNY,
WYDAJNY

"Majime" to termin japoński, który wskazuje na osobę o trzeźwym
umyśle, organizująca pracę bez zbędnego zamieszania. To nowe imię
zostało nadane naszemu LEITWOLF podczas pokazu w ośrodku
narciarskim Hirugano Kougen.

LEITWOLF W HIRUGANO KOUGEN, JAPONIA
Hirugano Kougen należy do organizacji Chubu Snow Alliance. W flocie
tego ośrodka narciarskiego znajduje się już kilka pojazdów PRINOTH,
ale nie LEITWOLF T4f. Jeszcze nie! Pojazd rzeczywiście uzyskał
doskonałe opinie od operatora ośrodka narciarskiego i naj;epszego
kierowcy, Hiro Misawy. Słowo demo rozniosło się wokoło i ściągnęło
innych operatorów chętnych na jazdę próbną z LEITWOLF.
Jednomyślna opinia: „WE LOVE IT!“

NIEZRÓWNANA MOC
LEITWOLF z jedną z największych wydajności silnika o mocy 530 KM
jest najsilniejszym pojazdem do ratrakowania śniegu, dostępnym na
rynku międzynarodowym. Dzięki zdolności jazdy pod górę wynoszącej
100% (automatyczna winda), szerokości roboczej wynoszącej 4,5 m
oraz dzięki unikatowemu frezowi z równoległym przesunięciem,
pokonuje teren o najcięższych warunkach.
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LEITWOLF

YONGPYONG SKI RESORT

LEITWOLF
DOSIĘGA KOREI
POŁUDNIOWEJ
KONSTRUKCJA I WYDAJNOŚC LEITWOLF PRZEKONAŁY
NAJWIĘKSZY OŚRODEK NARCIARSKI W KOREI POŁUDNIOWEJ
Ośrodek narciarski Yongpyong został założony w 1975 roku, a teraz
jest mekką narciarską Korei Południowej. Znany i największy
południowokoreański ośrodek narciarski i snowboardowy wraz z
polem golfowym, luksusowymi apartamentami i krytym parkiem
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wodnym należy do ośrodka Yongpyong położonego w północnowschodniej części kraju. Dzięki 28 trasom narciarskim i 14 wyciągom
na wysokości od 700 m do 1 458 m oraz średnim opadom śniegu
wynoszącym 250 cm jest to sprawdzone miejsce do organizacji
międzynarodowych zawodów, z których ostatnie to Zimowe Igrzyska
Olimpijskie 2018.

ZWROTNY, MOCNY, NIEZAWODNY – SAMIEC ALFA
WŚRÓD RATRAKÓW
Na zboczach ośrodka Yongpyong Resort, ratraki PRINOTH EVEREST
sprawdzały się przez lata, a teraz dołączył do nich LEITWOLF.
Doskonałe właściwości zwrotne ratraków high-tech w połączeniu z ich
wyjątkową wydajnością zdobyły uznanie ludzi dbających o trasy
ośrodka narciarskiego w przyszłych zawodach sportów zimowych bez wątpienia jest to najpewniejszy sposób na dalszą kontynuację
rozwoju ośrodka w kierunku dużej atrakcji w Azji Wschodniej.

LEITWOLF

OGIEŃ I LÓD
Może niektórzy pamiętają legendarny film Willy'ego Bognera z lat 80-tych. PRINOTH
zaoferował kilku klientom wyjątkowe możliwości rywalizacji z elementami sycylijskimi:
nasze pojazdy tańczyły na wulkanie ...
Ratrak na Sycylii? Może to nie pierwsza rzecz, która mogłaby kojarzyć się z tą południową
włoską wyspą. Ale faktycznie istnieją ośrodki narciarskie na Etnie: takie jak Star Etna i Etna
Nord Piano Provenzana, w regionie Lingualglossa.
Podczas gdy kilka metrów pod powierzchnią płyną ogniste strumienie gorącej lawy, a
przerażający dym wznosi się z Mt. Krater Etna, turyści narciarscy cieszą się fascynującym
widokiem na morze i śródziemnomorską roślinność Sycylii. Jest to spektakularne tło i idealna
sceneria dla naszych pojazdów PRINOTH!
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»

LEITWOLF PRZESKANOWANY PRZEZ
NAJWIĘKSZY WULKAN W EUROPIE
ZDOBYWA SAME WYRÓŻNIENIA.

«

Dla niektórych klientów firma PRINOTH zorganizowała demonstrację pojazdów najwyższej
klasy. Osiem pojazdów PRINOTH - w tym pięć LEITWOLF urzeka narciarzy w prawdopodobnie
najbardziej egzotycznym ośrodku narciarskim w Europie.
Dzięki kolejom LEITNER amatorzy sportów zimowych oraz turyści mogli przenieść się
niebezpiecznie blisko wulkanu. Gdzie czekało osiem pojazdów gotowych do przetestowania
swoich granic możliwości. Dobrej kontroli została poddana nie tylko winda PRINOTH
LEITWOLF, ale także kabina pasażerska LEITWOLF.
Demo PRINOTH zostało przerwane tylko na wykonanie niepowtarzalnych zdjęć fascynującej
scenerii: Ogień, lód i najlepsza technologia - nieporównywalne wrażenia!

BISON

PRINOTH BISON W
CASTLE MOUNTAIN,
KANADA
»

WSZYSTKIE NASZE RATRAKI TO RATRAKI
WYPRODUKOWANE PRZEZ PRINOTH I TAK
POZOSTANIE W PRZYSZŁOŚCI. (Steven Schlegel)

«

Ośrodek narciarski Castle Mountain w Alberta w Kanadzie jest tworzony przez narciarzy i dla
narciarzy. Miłośnicy narciarstwa zjazdowego i miłośnicy przyrody mogą podziwiać naturalne,
wymagające stoki i zdobyć pieniądze. Misją, którą podążają operatorzy Góry Zamkowej, jest
harmonia z naturą.
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100% PRINOTH
Pojazdy PRINOTH ratrakują 94 stoki każdej nocy, a jedna trzecia z nich jest przygotowywana
przez BISON z automatyczną windą.
Castle Mountain już wcześniej polegało na windowych ratrakach PRINOTH i było zachwycone
ich osiągnięciami. Pojazd PRINOTH nieustannie i niezawodnie pozostawiały perfekcyjne trasy.
Jednak nowy BISON zaskoczył operatorów ośrodka na nowo, którzy zgodnie z entuzjazmem w
głosie stwierdzili: "Po raz kolejny jest o wiele lepiej!" stwierdza Steven Schlegel, Manager Castle
Mountain.

BISON UDOWADNIA SWOJE MOŻLIWOŚCI NA WSZYTSKICH TRASACH
Na rozległych stokach szerokość robocza 4,3 m daje pełną satysfakcję. Steven i jego zespół
mają przyjemność przetestowania wszystkich aplikacji i funkcji specjalnych ich nowej zabawki
PRINOTH. Automatyczna winda sprawdza się na wielu czarnych trasach. "Dzięki automatycznej
windzie możemy przygotować większy areał w krótszym czasie i zająć się innymi rzeczami" wyjaśnia Steven. On i jego zespół są zażartymi fanami PRINOTH; w ich garażu nie ma żadnego
innego pojazdu, aniżeli PRINOTH. "Wszystkie nasze ratraki to ratraki wyprodukowane przez
PRINOTH i tak pozostanie w przyszłości", mówi stanowczo Steven .

WSPÓŁPRACA

AMERICAN DREAM W NEW JERSEY, USA

PIERWSZY KRYTY STOK
NARCIARSKI W
AMERYCE PÓŁNOCNEJ
Pierwsze całoroczne, centrum narciarstwa i snowbordu w Ameryce Północnej w East Rutherford,
NJ. Obsługiwane przez SNOW Operating, o powierzchni 180 000 stóp kwadratowych i wysokości
16 pięter, wprowadzi w zimowy, górski styl życia setki tysięcy gości rocznie. PRINOTH jest dumny,
że został wybrany jako ekskluzywny dostawca ratraków i będzie mógł przetestować nowy T4f
HUSKY X już początkiem wiosny 2019 roku.
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Dzięki renomowanej metodzie nauki Terrain Based Learning
Program SNOW Operation zaprasza w szczególności osoby
początkujące i powracające do sportu. Teren jest specjalnie
przygotowany: pokrywa śnieżna jest preparowana pod
kątem prędkości i kierunku jazdy, ułatwiając w ten sposób
wykonywanie określonych ruchów. SNOW Operating bazuje
na PRINOTH HUSKY.

"Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia narciarskie, musimy stworzyć odpowiednią pokrywę śnieżną.
Dzięki rozmiarom i zawiłościom związanych ze środowiskiem wewnętrznym szybko stało się dla nas
jasne, że tylko HUSKY będzie mógł zaspokoić nasze potrzeby. Teraz, dzięki dodatkowym
funkcjom X, praktycznie nie mamy żadnych ograniczeń. Jesteśmy naprawdę
podekscytowani tym, że przełożyliśmy kije i startujemy" . Patrick Hession, VP Operations,
SNOW Operating.
Big SNOW w American Dream znajduje się 7,2 km od tunelu Lincolna w rozrywkowym centrum
handlowym New Jersey. Oczekuje się, że obiekt odwiedzi 40 milionów osób rocznie, a z
każdym rokiem o 400 000 osób więcej. Jeżeli wszystko będzie przebiegać zgodnie z
założeniami, szacuje się, że ta pojedyncza lokalizacja może zwiększyć populację narciarzy i
snowboardzistów w USA o ponad 10% rocznie. Big SNOW ma zostać otwarte wiosną 2019 roku.
Więcej informacji na stronie: www.americandream.com

OFICJALNY DOSTAWCA

SKI WORLD CUP FINAL 2018
SKI WORLD CHAMPIONSHIP 2019

PRINOTH OFICJALNYM
DOSTAWCĄ W ÅRE
PRZYGOTOWANIE TRAS DLA NARCIARSKIEJ ELITY ŚWIATA
Już nie możemy się doczekać zbliżających się Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim
2019 w szwedzkim Åre. Miliony fanów z całego świata zostaną wciągnięci w czar
superlatywnego wydarzenia sportowego. Finał Mistrzostw Świata 2018, w którym
zawodniczki i zawodnicy z zawrotną prędkością zjechali ze stoków w Åre pozostawił
imponujący przedsmak. Ale zanim najlepsi sportowcy ścigać się będą o najbardziej wyszukany
złoty medal, PRINOTH wysyła najsilniejszą flotę ratraków: HUSKY, BISON X i LEITWOLF prosto
do bramki startowej. Cel: Idealna trasa dla narciarskiej elity świata!
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PRINOTH - MISTRZ ŚNIEGU
Lata doświadczeń w dziedzinie przygotowania stoków, odpowiednia wiedza techniczna, a
także asortyment produktów skrojony na miarę wszystkich potrzeb sprawiają, że PRINOTH jest
doskonałym Oficjalnym Dostawcą dla dużych sportowych imprez. PRINOTH to innowacyjne
technologie, ale jego prawdziwy sprawdzian następuje dopiero na stoku.

PRINOTH, SKISTAR & TIROLBERG - SILNY ZESPÓŁ
PRINOTH przejmuje rolę Oficjalnego Dostawcy na Mistrzostwach Świata 2019. Podobnie jak
podczas Mistrzostw Świata 2017 w St. Moritz, eksperci od tras będą reprezentowani jako
partnerzy TirolBerg. Co więcej, współpraca pomiędzy PRINOTH i Skistar w zakresie dostaw
ratraków będzie kontynuowana w ośrodkach Skistar w Norwegii, Szwecji i Austrii.
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NORWESKIM WORLD
CUP 2019 IN SEEFELD

Zimą 2019 r. Nordic Ski Circus powraca do Seefeld. Już w 1985 roku region ten był olimpijskim
gospodarzem FIS Nordic World Ski Championships. Specjalnie nato ważne wydarzenie
sportowe Seefeld Casino Arena została specjalnie przekształcona i rozbudowana. Nowe
funkcje obejmują system do naśnieżania, nowe funkcje budynku, system pod-tunelowy,
połączenia tras biegowych oraz windy, które zabierają zawodników na skocznię. PRINOTH jest
Oficjalnym Dostawcą Mistrzostw Świata.

PRINOTH JUŻ TAM JEST.
Seefeld opiera się na wiodącym producencie ratraków PRINOTH. W Seefeld najlepsze trasy i
stoki są gwarantowane przez HUSKY i BISON: zwrotne, kompaktowe i mocne maszyny. Są to
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OFICJALNY DOSTAWCA

ratraki, które zostały opracowane do pielęgnacji wymagających obiektów, takich jak
snowparki, skocznie czy trasy biegowe. Inne skandynawskie centra, takie jak Lillehammer,
Kulm czy Bergisel również ufają technologii PRINOTH.

SKOCZNIE NARCIARSKIE I TRASY BIEGOWE: DLA PRINOTH ŻADEN PROBLEM
Przygotowanie skoczni narciarskiej to praca wyjątkowa, nieporównywalna z ratrakowaniem
zwykłego stoku, ponieważ nigdzie w rejonie alpejskim nie spotkamy tak stromych partii, jak
skocznia narciarska. Dzięki automatycznej windzie firmy PRINOTH, przygotowanie skoczni
narciarskich nie stanowi żadnego problemu.
We wczesnych godzinach rannych HUSKY przygotowuje do rywalizacji trasy biegowe.
Zarówno trasy do stylu "łyżwy", jak i do klasyka są wykonywane przez PRINOTH. Nordic Liner
od PRINOTH umożliwia indywidualne ustawienie płyt do wytyczania tras dzięki czemu dzięki
czemu wprost rysuje idealny szlak.

WARUNKI DOSKONAŁE
Seefeld oferuje idealne tereny dla nordyckich dyscyplin: sieć szlaków prowadzi sportowców
przez lasy wymarzonej górskiej scenerii. Podczas trwania rywalizacji może to być mało
interesujące dla sportowców, ale jest wisieńką na torcie dla kibiców zarówno tych
zgromadzonych na miejscu jak i tych przed ekranami telewizorów na całym świecie.
Już nie możemy się doczekać tego lutowego spektaklu, kiedy to słońce będzie świecić nad
Seefeld, nad doskonałymi trasami PRINOTH i najlepszymi na świecie sportowcami,
wykorzystującymi nasze doskonale przygotowane trasy!

WSPÓŁPRACA

PRINOTH I
SKIAREATEST ŚWIĘTUJĄ
15-ROCZNICĘ!
Każdego roku Skiareatest przyznaje nagrody Winter Awards, Seaol of piste i tobogan.
PRINOTH od 15 lat jest oficjalnym sponsorem.

SKIAREATEST DOKŁADNIE OCENIŁO OŚRODKI NARCIARSKIE
Upragnione trofea zostały rozdane 23 raz, a zwycięzcy uhonorowani zostali w tradycyjnym
stylu na statku MS Achensee podczas uroczystej kolacji przy akompaniamencie muzycznym.
Trofea powędrowały do ośrodków narciarskich i miejscowości turystycznych
charakteryzujących się najwyższą jakością. Ocenie podlegały różnorodne kategorie m.in.:
życzliwość personelu, bezpieczeństwo, wydarzenia, atrakcje, a także jakość jakość stoków
narciarskich.
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www.skiareatest.com
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Zespół Skiareatest działa od prawie ćwierć wieku w regionach alpejskich, gdzie dokładnie i
anonimowo ocenia miejscowości turystyczne. Około 220 doświadczonych członków różnych
grup zawodowych i narodowości oceniło tereny sportów zimowych w Austrii, Bawarii,
Szwajcarii, Włoszech, Słowenii i Francji.

I THE PERFEKT PISTE TO PRINOTH…
PRINOTH to idealne trasy, a zatem naszym obowiązkiem jest przekazać ten standard światu.
Jesteśmy szczególnie dumni, że wielu z naszych klientów otrzymało International Slope
Quality Seal GOLD. Wśród innych:
AXAMER LIZUM SKI PARADISE, AT (100% TERYTORIUM PRINOTH):
“International piste seal of honour GOLD”
REITERALM SKI PISTES, AT (PRINOTH CROSSPARK):
Naznaczony w kategorii “International piste seal of honour four times GOLD” i
“Experience and family ski resort 2018 Austria”
LENK SKI PISTES, CH (100% PRINOTH SKI PARK):
Zwycięzca SKIAREARATEST 2018 z nagrodą, “International piste seal of honour
triple GOLD,” “International toboggan run seal of honour,” “Ski patrol leader and
piste driver trophy,” i inne pieczęcie w kategorii “Friendliness of staff,” i “Safety”

WSPÓŁPRACA

SILNY PARTNEJ NA DALEKIEJ
PÓŁNOCY:

PRINOTH & OWREN AS

Johannes jest dyrektorem generalnym Ringsakerfjellet Drift i zarządza wszystkimi
stokami w Sjusjøen, w pobliżu olimpijskiego miasta Lillehammer. Sjusjøen słynie z
najwyższej jakości tras narciarstwa biegowego na świecie i jest miejscem licznych
zawodów Pucharu Świata w kombinacjach norweskich i biathlonie. W ubiegłym sezonie
przygotowano ponad 50 000 km szlaków - więcej aniżeli obwód ziemi!
Każdej zimy Johannes spędza ponad 1000 godzin w swoim PRINOTH. Kiedy zaczyna mówić to
wie, o czym mówi.
Johannes jest lojalnym klientem PRINOTH: nie tylko operuje ratrakami, ale także PRINOTH
PANTHER i mulczerami PRINOTH.
"Innowacyjna mentalność, którą charakteryzują się Owren AS i PRINOTH, była decydująca w
doprowadzeniu nas do miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj. Tak samo jak i współpraca
polegająca na umiejętności słuchania tego, czego szukam i pragnę jako klient "- mówi Johannes
z ogromną satysfakcją. "PRINOTH odpowiedział na nasze prośby rozwiązaniami, które
przypadły nam do gustu i na których możemy polegać w codziennym użyciu".
Zwłaszcza NORDIC LINER, który wniósł znaczący wkład w rozwój marki, która ostatecznie stała
się Sjusjøen. Johannes Haukåssveen i Owren rozpoczęli prace nad rozwojem frezów śladów,
które obecnie w maszynach PRINOTH są sprzedawane na cały świt. Optymalne współdziałanie
freza głównego, frezów śladów, a także ustawiania płyt zapewnia doskonałe zagęszczenie
szlaku, nie pozostawiając nic do życzenia pod względem trwałości i jakości. Jednocześnie
można zmniejszyć obciążenie głównego pługa, oszczędzając paliwo, zmniejszając emisję
spalin i zwiększając wydajność.
Niezawodność, bezpieczeństwo i serwis to cechy, które przekonują Haukåssveen, który
wyraźnie cytuje Johsa Owrensa (dyrektora zarządzającego Owren AS): "TAK, MOŻEMY
ZROBIĆ!"
W nadchodzącym sezonie Sjusjøen ustanawia nowe standardy w przygotowaniu tras
narciarstwa biegowego z LEITWOLF - ten pojazd będzie używany podczas zawodów
Birkebeiner Race. www.birken.no
Sjusjøen jest bardzo dobrze przygotowany i wraz z doskonale wykonanymi trasami w stylu
PRINOTH oczekuje sowich gości. www.owren.no
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KOOPERATION

MUNITY
UNSERE PARTNER:

F-TECH - SÜDTIROL/ITALIEN
YMM | QPARKS - ÖSTERREICH
UNIQUE PARKS - ÖSTERREICH
DEVELOPMENT SNOWPARKS - NEUSEELAND
SNOWPARK CONSULTING - SCHWEDEN
WHITE INDUSTRIES LTD - KANADA
SNOW OPERATING – USA
FIS FREESTYLE SKIING & SNOWBOARD
TODAY’S PARKS - KANADA

DIE BESTEN FAHRER, DIE BESTEN
FAHRZEUGE, DIE BESTEN PARTNER:
UNSERE X-COMMUNITY IST DAS
GRÖSSTE PARK-NETZWERK WELTWEIT
UND WIR WACHSEN WEITER …

Kreativität, Sicherheit, Qualität und natürlich
jede Menge Spaß – die erfahrenen Profis der
PRINOTH X-Community setzen die Anforderungen an den perfekten Snowpark mit ihrem fundierten technischen Wissen und dem sicheren
Gespür für die Bedürfnisse der Athleten und
Freizeitsportler um.
Unterstützt werden die Besten der internationalen Szene von den speziell für den Parkbau
konzipierten PRINOTH-Fahrzeugen. Mit dem „X“
für extra Parkfeatures und perfekten Überblick, Komfort und Dynamik.

WSPÓŁPRACA

NU PAGADI PRINOTH!
RATRAKI PRINOTH PRZEKSZTAŁCIŁY
OGROMNY PARK QUIKSILVER W
NOWĄ ROSYJSKĄ GWIAZDĘ
10 dni, 5 000 snowboardzistów i cudowne góry Rosa Khutor, niedaleko Sochi: PRINOTH i ekipa
profesjonalistów już po raz drugi z rzędu zaprojektowała niesamowity park dla Quiksilver New
Star Camp Spring Events. To największe rosyjskie wydarzenie śnieżne odbywa się co roku w
Rosa Khutor - ostatnie wydanie miało miejsce od 30 marca do 8 kwietnia 2018 roku.
Podczas przygotowań do wydarzenia organizatorzy musieli zmierzyć się z kilkoma
przeszkodami: nieoczekiwaną burzą piaskową z Sahary, ekstremalnie wysokimi
temperaturami i topniejącym śniegiem. Wszystkie te warunki nie były idealne, aby stworzyć
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PRINOTH PRZENIÓSŁ 10 MLN m3 ŚNIEGU

park z 10 milionami metrów sześciennych śniegu. Doświadczeni projektantanci i
niezawodna technologia PRINOTH dały imponujący rezultat: dzięki 30 Jib-Stunts, 6
Kickers i Big Air Jump wydarzenie to nie tylko spełniło wysokie oczekiwania, ale
także pobiło wszelkie rekordy! Pomimo trudnych warunków pogodowych, 9 edycja
Quiksilver New Star Camp była większa, bardziej zapierająca dech w piersiach i bardziej
imponująca niż w poprzednich latach.
Nic dziwnego, że budowę tego największego i najlepszego parku śnieżnego w każdym
regionie Rosji śledzono z zapartym tchem. Pełen akcji program Quiksilver Camp podczas 10
dni trwania serwował wyłącznie ambitne konkurencje. W ten sposób odróżnił się od innych
wydarzeń tego typu w Rosji.

MROŻĄCE KREW W ŻYŁACH KONKURĘCJE I DOBRA IMPREZA
Jakie więc były najbardziej spektakularne dyscypliny? Np.: MegaFon Speedtest Race, potężny
Big Air Jump lub "Red Bull Roll the Dice": Przed skokiem przez half-pipe każdy uczestnik
wypuszczony był z gigantycznych kostek. Kolejne konkurencje obejmowały: "Make Waves,
Move Mountains", finał konkursu Toyota Roadshow, porywający program FMX Show lub
konkurs gier DC Shred Games firmy Nokia. Oczywiście muzyka była wszechobecna. W
technicznie super wyposażonym i przestronnym Sky Clubu odbywały się gigantyczne imprezy
z codziennymi setami DJ-ów niemieckiego DJ-a Eskei83, legendą Hip-Hop Afu-Ra i
amerykańską gwiazdą DJ-a Z-TRIP.

WSPÓŁPRACA

RED BULL &
PRINOTH
ROAD GAP SESSION NA PASSO STELVIO
Według Bene Mayr to Chuck Norris z Freeskiers. Nic, więc dziwnego, że Red Bull zwrócił się
do rodzimego sportowca z Monachium, by rzucić mu wyzwanie! Wielokrotnie nagradzany
narciarz Freestyle ma przeskoczyć ponad 12 "gaps" w Road Gap Session.
W poszukiwaniu najlepszej lokalizacji dla tego wyzwania, przedstawicielska agencja The
Distillery, z Innsbrucka, uderzyła w złoto na Passo Stelvio.

»

ZAPIERAJĄCE DECH W PIERSIACH TŁO
WYMAGAŁO OD ORGANIZATORÓW
MAKSYMALNEJ WYDAJNOŚCI

«

Trudny teren - strome, wysokie pochyłości, to najwyższe wymagania nie tylko dla sportowców,
ale także dla śniegu, logistyki i zaangażowanych pracowników. Na tak wymagające wydarzenie
potrzebujesz najlepszych budowniczych parków: F-TECH zaplanował trasy na trasie Passo
Stelvio. Następnie międzynarodowo uznani operatorzy PRINOTH wdrożyli plan. Bene Mayr i
jego kolega Markus Eder byli na miejscu podczas budowy. Towarzyszyli im także zespoły
ratownictwa górskiego, personel budowy dróg i pracownicy parku narodowego.

SPOTKANIE PROFESJONALISTÓW
BISON X firmy PRINOTH - pojazd parkowy spełniający najtrudniejsze wymagania w
ekstremalnych warunkach - zmienił tor w idealną formę. Od 16 kwietnia do 12 maja nad
projektem nieprzerwanie pracowało ok. 20 osób, aby uświetnić 28 kwietnia. Road Gap Session
odbył się po raz pierwszy! Ostatecznie stworzona nie 12, a 18 gaps! Wszystkie zbudowane
przez F-TECH i PRINOTH! Scena przygotowana dla Bene Mayr i Markus Eder!
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SŁOWNIK FREESTYLE
ROAD GAP SESSION:
"Freestyler" (narciarz lub snowboardzista) wykonuje kilka skoków nad
drogą. W ten sposób sama droga tworzy "lukę".

STEP DOWN ROAD GAP:
W wariancie Step Down należy pokonać znaczną różnicę wysokości.

RAIL:
Pokonanie rury, określonej przeszkody, szyny ślizgając się po niej
nartami lub deską snowboardową.

www.redbull.com/ch-de/athlete/benediktmayr www.distillery.cc
www.f-tech.bz

WSPÓŁPRACA

www.f-tech.bz

SNOWPARK CONSTRUCTION 4.0

F-TECH
POKARZĄ CI
JAK TO ZROBIĆ.
F-TECH Snowparks z Południowego Tyrolu to najlepszy projektant snowparków. Jak powstaje
idealny snowpark ze spektakularnymi cechami i bezpiecznymi lądowaniami?

OD SZKICU DO REALIZACJI
Wszystko zaczyna się od pozyskania cyfrowego letniego modelu terenu. Na podstawie
uzyskanych w ten sposób danych i przy pomocy oprogramowania 3D CAD powstaje kilka
cyfrowych modeli obszarów, które określają niezbędne podstawowe ukształtowanie terenu.

Dzięki tym informacjom eksperci z F-TECH projektują każdy szczegół snowparku, biorąc
pod uwagę wszystkie aspekty bezpieczeństwa, standardy i specyficzne warunki
topograficzne. Dane takie jak punkty kotwienia, wały, krawędzie skarp itp. są również
zintegrowane z modelem zgodnie z wymaganiami. Modele cyfrowe poprzez Trigonos
wprowadzane są do systemu iCON Alpine każdego ratraka przeznaczonego do budowy i
konserwacji snowaparku. Kierowca otrzymuje na wyświetlaczu Leica różne etapy pracy.

KOOPERATION FÜR DEN PERFEKTEN SNOWPARK
Cyfrowe modele 3D wraz z Leica iCON Alpine wyświetlające się w ratraku niezawodnie i
szybko pokazują szybki rozwój snowpark i jego optymalną konserwację, a tym samym
zwiększają bezpieczeństwo, jakość i rentowność, gwarantując największą skuteczność w
operowaniu śniegiem i jego magazynami.
OSZCZĘDNOŚĆ
KOSZTÓW DO

30%

ZALETY:
+ Ochrona magazynów śniegu
+ Zwiększenie jakości i bezpieczeństwa dzięki precyzji montażu i codziennej konserwacji
+ Zwiększona wydajność i redukcja kosztów dzięki precyzyjnemu planowaniu i
dokładnym danym

GĄSIENICE

GĄSIENICE PRINOTH

MAKSYMALNA
TRAKCJA DLA
KAŻDYCH TRAS
Tylko najlepsze są wystarczająco dobre dla tras! Dlatego gąsienice serii PRINOTH są
oczywistym wyborem dla każdych warunków, zapewniając bezkompromisową
wydajność. Asortyment produktów PRINOTH jest uważany za najbardziej
wszechstronny i zaawansowany technologicznie w całej branży.
Liczy się idealna trasa! Wszystkie prace badawczo-rozwojowe w PRINOTH zawsze
miały na celu osiągnięcie tego celu. Dlatego też PRINOTH wyznacza najwyższe
standardy dla swojego asortymentu gąsienic. Aby uzyskać optymalną przyczepność
pomiędzy ratrakiem a różnymi warunkami śnieżnymi, wysokiej jakości gąsienice to
konieczność.

GĄSIENICE PRINOTH CHARAKTERYZUJĄ SIĘ:

WSZECHSTRONNOŚCIĄ
+ profile otwarte zamknięte, kształt poprzeczek i ich wykonanie
(Stal, Aluminium, Całosezonowe)

ZDOLNOŚĆ JAZDY POD GÓRĘ I ZWROTNOŚĆ
+ zoptymalizowane profile poprzeczek z możliwością instalacji dodatkowych
kolców lodowych, idealny stosunek pomiędzy szerokością i długością gasienic

WYTRZYMAŁOŚĆ
+ Specjalnie wyselekcjonowane materiały, specjalny proces produkcji pasów
specjalne optymalizacje do poszczególnych modelów

KONSERWACJA
+ Klamry blokujące ułatwiają montaż i demontaż, odpowiednia dostępność
do śrób mocujących
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WYRÓŻNIAMY:
GĄSIENICE Z POPRZECZKAMI STALOWYMI:
Wytrzymałe poprzeczki stalowe dla najcięższych warunków

GĄSIENICE Z POPRZECZKAMI ALUMINIOWYMI:
Lekkość połączona z doskonałą jazdą pod górę i trakcją

GAMSKETTE:
Wszechstronne w każdych warunkach śnieżnych

GĄSIENICE CAŁOSEZONOWE:
Bezpieczne dla roślinności, możliwość stosowania o każdej porze roku

X-CAMP

PRINOTH X CAMP
@
STELVIO GLACIER
22 WRZESIEŃ – 12 PAŹDZIERNIK 2018
TO BE CONTINUED…

xcamp@prinoth.com
www.prinoth.com/Xcamp
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Śledź nas na:

FLEET MANAGEMENT

Monitowanie wszystkich pojazdów

SNOW DEPTH MEASUREMENT

Pomiar głębokości śniegu dzięki PRINOTH & Leica Geosystems

SNOWMAKING EQUIPMENT

Oprogramowanie sterujące dla pełnej automatyzacji

SNOWHOW

WSZYSTKO
W ZASIĘGU
WZROKU

SNOW HOW

PRINOTH
SNOW HOW
PRAWDZIWA POTĘGA
WIZJONERSKIEJ TECHNOLOGI
Oprogramowanie SNOW-HOW firmy PRINOTH, wraz z inteligentnym zarządzaniem flotą
i innowacyjnym systemem pomiaru głębokości śniegu, pozwala zarządzać stokami na
najwyższym szczeblu współczesnych wymagań.
Nowy wymiar ratrakowania i zarządzania śniegiem oparty jest na najwyższej jakości
scentralizowanych danych dot. dokładnego pozycjonowania i pomiaru śniegu. Śledzenie w
czasie rzeczywistym i pomiar głębokości śniegu w Leica Geosystems umożliwia optymalną
koordynację w zarządzaniu stokami.
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PRINOTH SNOW MEASUREMENT – LEICA GEOSYSTEMS
We współpracy z Leica Geosystems firma PRINOTH oferuje najbardziej precyzyjny system
pomiaru głębokości śniegu na świecie. Podczas opracowywania programu oraz teraz przy jego
ulepszaniu PRINOTH ściśle współpracuje również ze swoimi klientami, dzięki czemu powstaje
najnowocześniejsza technologia, która nie tylko dostarcza precyzyjne i kompleksowe dane
zwiększające produktywność, ale jest również prosta i intuicyjna w obsłudze.

»

Zarząd ośrodków narciarskich, Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen, Niemcy
System pomiaru głębokości śniegu Leica jest niezależnym dostawcą, dlatego też można
wygenerować maksimum danych pojazdu niezależnie od jego producenta. Główną zaletą
systemu pomiaru głębokości śniegu Leica Geosystem są informacje o procesie jazdy
generowane przez ratrak. Nasze pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne. Nasi operatorzy,
także są pod wrażeniem zaimplementowanego systemu pomiaru głębokości śniegu.
Jesteśmy przekonani, że zrobiliśmy prawdziwy krok w przyszłości przygotowania stoków.

»

Paul Maitland, Manager Stratton Mountain Resort Vermont, USA
Jestem pod wrażeniem dokładności systemu pomiaru śniegu PRINOTH - używamy go
codziennie. Dzięki oszczędnościom, w szczególności przy produkcji śniegu, możemy
odnotować znaczący wzrost korzyści. Szczególnie po okresach gorszych warunków
atmosferycznych możemy lepiej zobaczyć, gdzie znajdują się słabe punkty, i wykorzystywać
nasze magazyny śniegu dokładniej i skutecznie. Oszczędza to czas, pieniądze i energię.

SNOW HOW

PRINOTH FLEET MANAGEMENT
System FLEET MANAGEMENT firmy PRINOTH jako najwyższej klasy centrum kontroli,
przetestowane w fazie rozwoju przez operatorów z wielu krajów oraz współpraca z
najlepszymi partnerami technologicznymi były rozstrzygające. Informacje wyświetlane
bezpośrednio na ekranie i przekazywane cyfrowo dane o głębokości śniegu, zwiększają
wydajność pojazdu związaną ze zużyciem paliwa, przerwami, co pozwala na znaczne
zmniejszenie kosztów nawet o 12%, oraz wzrost wydajności o15%.
REZULTAT: Pionierskie oprogramowanie SNOW HOW firmy PRINOTH imponuje i
satysfakcjonuje tam, gdzie naprawdę ma to znaczenie: w codziennej pracy wykonywanej na
stokach, bez względu na warunki.

»

Marco Bernard, kierownik ośrodka narciarskiego Bromont, Kanada
"Tutaj w Bromont wybraliśmy SNOW HOW, ponieważ jest łatwy w użyciu. Pozyskujemy
dokładnie te informacje, które są nam potrzebne, aby doradzić naszym operatorom np.
zmniejszenie zużycia paliwa. Do tego dochodzą pomocne informacje dostarczane przez
system Leica, tj. głębokość śniegu, która może być osadzona w górnej części ekranu. Na
koniec transfer danych w czasie rzeczywistym pozwalający na dokładną lokalizację naszych
pojazdów. Czego chciećwięcej?"

»

Rudolf Egarter, Dyrektor Techniczny w Drei Zinnen AG, Innichen, Italien
"Szukaliśmy czegoś takiego przez dłuższy czas. To jest nasza przyszłość. System, który jest
łatwy w użyciu, prosty w nauce, pomocny w pracy, precyzyjny w działaniu i mocny w
gromadzeniu danych i statystyce. PRINOTH po raz kolejny zademonstrował swoje
wizjonerskie rozwiązania zorientowane na klienta, które będą niezbędne do prawidłowego
rozwoju przyszłych ośrodków narciarskich".

SNOW HOW I SNOWVISUAL
1 PLATTFORM – INTELIGENTNY INTERFEJS DLA ZARZĄDZANIA NAŚNIEŻANIEM
Rozwijamy się: DEMACLENKO i PRINOTH wykorzystują swoje synergie i łączą swoje
zaawansowane technologie! Snowvisual, oprogramowanie DEMACLENKO do zarządzania
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naśnieżaniem, można po prostu podłączyć do SNOW HOW. W ten sposób cały proces
naśnieżania może być dodatkowo optymalnie monitorowany i kontrolowany. Co więcej, nie
tylko ze stacjonarnego komputera, ale także ze smartfona lub tabletu. Snowvisual dostarcza
ważnego przeglądu aktualnych parametrów, takich jak temperatura wody, ciśnienie wody w
armatce oraz zużycie wody i prądu w pompowni.

»

David Piqué, kierownik ds. ratrakowania w SAETDE GrandValira, Andora Francja
Oprogramowanie jest dla nas nowością. Zostało zainstalowane dopiero początkiem
sezonu. Natomiast moje pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne! Program jest łatwy w
obsłudze i nauce. Pozwala na gromadzenie wielu informacji. Ciekawe rozwiązanie do
przeglądu floty pojazdów, a także do zarządzania i optymalizacji zasobów śniegu.

BONUS SPECJALNY: FUNKCJE OPROGRAMOWANIA NIEZALEŻNIE OD PRODUCENTA
Otwarte platformy zapewniają możliwość podłączenia armat śnieżnych i ratraków przez
niezależnych dostawców. Dlatego, np. oprogramowanie można zaimplementować w
skuterach śnieżnych. Oprogramowanie dopasowywane indywidualnie w zależności od potrzeb
poszczególnych klientów, dzięki czemu stanowi ważnym instrument optymalnego działania.
Możesz dostosować SNOW HOW i SNOWVISUAL dokładnie do swoich indywidualnych
wymagań - jako kompletny pakiet lub jako pojedyncze oprogramowanie.

»

Leslie Jaffe, Koordynator Floty Aspen Skiing Company, Colorado, USA
Śledzenie ratraków w czasie rzeczywistym jest bardzo przydatnym narzędziem! Szybka
reakcja i możliwość wprowadzania sugestii dot. ulepszeń oprogramowania jest
imponująca, czyniąc ten program jeszcze bardziej wartościowym i przyjaznym. Doceniam
również zaangażowanie zespołu PRINOTH i serwisu posprzedażowego.

Dzięki współpracy naszych dwóch silnych marek, naśnieżanie, ratrakowanie i zarządzanie flotą
można wprowadzić na nowy poziom. Klienci mogą teraz czerpać zyski z wiedzy dwóch firm, co
łagodzi przejście do cyfryzacji, zapewniając optymalną wydajność ośrodków narciarskich.

SYSTEM NASNIEŻANIA

SKUTERY SNIEŻNE

RATRAKI

CIĘŻARÓWKI

SAMOCHODY

SNOW HOW

INDUSTRY 4.0

ZAOSZCZĘDŹ PIENIĄDZE
DZIĘKI SNOW HOW!
"Przemysł 4.0" we Włoszech i Austrii jest niezwykle imponujący - tutaj faktycznie klienci
PRINOTH mogą zaoszczędzić pieniądze!

WŁOCHY
Tutaj zwracamy szczególną uwagę na środki trwałe, których prowadzenie jest kontrolowane
przez system wspomagany komputerowo lub administrowane, tak jak PRINOTH SNOW HOW.
Poprzez odpowiednie czujniki i systemy napędowe można obniżyć podatki określonych
technologii do 250%. Ratraki PRINOTH wyposażone w system pomiaru śniegu Leica iCON,

PRINOTHWORLD 2018 — STRONA 47 | 48

platforma kontrolna TTC i SNOW HOW podlegają tej definicji, a zatem czerpią korzyści
podatkowe.

AUSTRIA
Tyrol w ostatnim czasie również wspiera wykorzystanie technologii cyfrowych poprzy
oszczędności finansowe. Celem jest przede wszystkim wspieranie tyrolskich firm we wdrażaniu
najnowocześniejszych technologii cyfrowych, a w tym szkoleń dla pracowników.
SPECYFICZNA PROMOCJA TECHNOLOGICZNA PRINOTH:
+ MOUNTAIN CONSULTING: Digitalizacja będzie wspierana przez region Tyrolski przy
maksymalnym budżecie 100 000 euro z dotacjami w wysokości do 50%
+ SNOW DEPTH MEASUREMENT + FLEET MANAGEMENT: Inwestycje w rozwiązania
cyfrowe będą dotowane w 20% przy maksymalnej sumie inwestycji wynoszącej 200 000 euro
+ OPERATOR TRAINING: Optymalne obsługiwanie i używanie nowych narzędzi będzie
również wspierane. Maksymalnie 7 dniowe szkolenie będzie finansowane kwotą do 500 euro
dziennie. Koszty wewnętrzne szkoleń uzupełniających będą wsparte udziałem do 50%.
PRINOTH SNOW HOW sprawia, że przygotowanie stoków jest wyraźnie bardziej precyzyjne i
wydajne, co przynosi niezaprzeczalne korzyści w obsłudze ośrodków narciarskich, a zatem jest
wyjątkową okazją, której nie można przegapić ...

SZKOLENIA

PROWADZONE PRZEZ
PROFESJONALISTÓW
OPTYMALNE KWALIFIKACJE POPRZEZ
SKONCENTROWANE KOMPETENCJE
Lata doświadczeń górskich, ugruntowana wiedza techniczna oraz przyjemność nauczania - to
cechy zespołu szkoleniowego PRINOTH. Instruktorzy, którzy swoje kompetencje w zakresie
przygotowania stoków i budowy snowparków zdobywali na całym świecie w najbardziej
zróżnicowanych ośrodkach narciarskich, o najróżniejszych wymaganiach terenowych.
Przekazują i demonstrują różnorodność ratraków PRINOTH i ich funkcje w różnorodnych
warunkach śnieżnych. W tym procesie szkolenie jest zgodne z wymaganiami i umiejętnościami
klienta.
ZAPYTANIA I INFORMACJE:
www.prinoth.com/pl/snow-groomers/training/operator-training/
EUROPA: Training.EU@prinoth.com | Tel. +39 0472 722 675
AMERYKA PÓŁNOCNA: Training.NA@prinoth.com | Tel. +1 450 776 36 33
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PROGRAM SZKOLENIOWY PRINOTH

SZKOLENIE OPERATORÓW
ZIMA

LATO

+ Teoria i praktyka w ośrodku
narciarskim z pojazdami klienta
+ Dla początkujących i doświadczonych
kierowców oraz po zmianie ratraka

+ Teoria i praktyka na lodowcu Stelvio
Pass z ratrakami PRINOTH
+ Dla wszystkich początkujących i
zaawansowanych

MOUNTAIN CONSULTING
DORADZTWO W ZAKRESIE OŚRODKA NARCIARSKIEGO
+ Oprócz analizy personelu ośrodka narciarskiego analizujemy możliwości
optymalizacji codziennej pracy z ratrakiem

SZKOLENIE SNOW HOW
FLEET MANAGEMENT I SNOW DEPTH MEASUREMENT
+ Szkolenie dla operatorów
+ Doradztwo w zakresie analizy i oceny danych

KONCEPCJA SNOWLICIOUS - DLA MAŁYCH I DUŻYCH DZIECI:

SNOWLICIOUS LEGO.

SNOWLICIOUS

PRINOTH SNOWLICIOUS:

NAJWYŻSZY POZIOM
TECHNOLOGII, DESIGN
I GOTOWANIA
Rajskim ptakiem w naszej flocie potężnych zaawansowanych technologicznie ratraków jest
food truck PRINOTH SNOWLICIOUS: ratrak z wbudowaną profesjonalną kuchnią.
Food truck PRINOTH sprawdził się nie tylko w ośrodkach narciarskich na całym świecie, ale
także na festiwalach, targach i w mieście, gdzie jest istnym magnesem przyciągającym uwagę.
PONIŻEJ KRÓTKI PRZEGLĄD JEGO WYSTĘPÓW:

NARODOWE ŚWIĘTO AMABASADY AUSTRACKIEJ W BERNIE
Na uroczystości 26 października SNOWLICIOUS zapewnił kulinarne przysmaki i
niespodzianki. Jako dodatek do tej uroczystości food truck została umieszczony na
wewnętrzny dziedzińcu ambasady austriackiej w Bernie imponując Pani ambasador
dr Ursuli Plassnik i jej gościom.

CUISINE AND ART W ST. ANTON W ARLBERG
Na festiwalu "Cuisine and Art" w St. Anton w Arlberg, wraz z najlepszymi, europejskimi
szefami kuchni w Europie, przyciągną takie gwiazdy jak Gerard Depardieu. Kreatywna
koncepcja kulinarna zachwyciła odwiedzających. Jörn Hanitzsch stworzył klimatyczny
nastrój muzyczny, który przyciągnął grono smakoszy. PRINOTH SNOWLICIOUS dostarczył
kuchnię pod postacią sztuki!

ZABYTKOWE SAMOCHODY WYŚCIGOWE W VOLDERS
Na zjeździe Vintage Car Rally w Volders w Tyrolu SNOWLICIOUS zapewnił głodnym fanom
samochodów smaczne przekąski. Biorąc pod uwagę fakt, że ratraki PRINOTH są liderami
rynku w zakresie wzornictwa, organizatorzy nie mogli wybrać bardziej odpowiedniego
cateringu.

VIENNA FASHION NIGHT
Wiedeńskie VIP-y zostały zaskoczone urzekającym pojazdem PRINOTH wplecionym
pomiędzy Chanel, Louis Vuitton i Cartier. PRINOTH był oficjalnym sponsorem Fashion
Night, a nasi prezesi Anton Seeber i Werner Amort w otoczeniu wielu gwiazd, i najlepszych
modelek, przez cały wieczór smakowali Veneziano z prawdopodobnie najbardziej
kreatywnego baru w Wiedniu.
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SNOWLICIOUS

POWIERZCHNIA
ROBOCZA
ZLEW
ZMYWARKA
SPIŻARNIA
LODÓWKA
OPCJE: MIKROFALA

GŁODNY?
TWOJA IMPREZA POTRZEBUJE
WYRÓŻNIAJĄCEGO SIĘ FOOD
TRUCKA?
PRINOTH SNOWLICIOUS przyciąga wzrok nie tylko na zawodach narciarskie i na stokach, ale
także podczas imprez miejskich i letnich festiwali. Jeśli chcesz rozkoszować się jego smakiem,
możesz oczywiście zamówić swój food truck zgodnie z indywidualnym projektem i
wyposażeniem najwyższej jakości. Pakiet premium gwarantuje zdumione, szeroko otwarte
oczy klientów i ich partnerów:
+ Konfiguracja kuchni z użyciem profesjonalnych przyrządów:
Piec do Pizzy, Piec indykcyjny, Grill, Frytownica i Mikrofala
+ Profesjonalny system dźwiękowy - konsola DJ montowana na dachu
+ Automatycznie wysuwane schody i podium
+ Automatyczne otwieranie i zamykanie markizy
+ Dodatkowy generator do niezależnego zasilania energią
+ Zindywidualizowany styl Foodtrucka
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SNOWLICIOUS nie może być stylizowany na produkt PRINOTH, jeżeli nie zapewnia idealnego
rozwiązania na każde życzenie klienta. Jeśli nie potrzebujesz 5-daniowego menu, ale wolisz po
prostu oferować Aperolowy spritz bar i kilka prostych przekąsek, SNOWLICIOUS Light Variant
może być dla Ciebie ekscytującą opcją. Oto szczegóły:
+
+
+
+

Profesjonalna kuchnia z grillem (gaz) i kuchenką (gaz)
Schody i podium rozkładane ręcznie
Zasilanie przy pomocą akumulatorów
Dodatkowe ogrzewanie (gaz)

Nie jesteś przekonany, czego potrzebujesz? A może tak wypożyczyć SNOWLICIOUS na jedną
imprezę lub na cały sezon. A może masz inne pomysły i prośby? Skontaktuj się z nami:
snowlicious@prinoth.com | Tel. +39 0472 72 26 22

KOMPETENTNY I ZAWSZE DOSTĘPNY
Zapewnij swoim ratrakom pewne działanie zimą.
Oferujemy szybki i niezawodny serwis.

AFTER SALES NETWORK

PRINOTH OPIEKA
POSPRZEDAŻOWA
»

KAŻDY PRINOTH JEST WYJĄTKOWY I W KAŻDYM BIJE GÓRSKIE
SERCE - ZESPÓŁ PRINOTH ZADBA O DOBRE
SAMOPOCZUCIE TWOJEGO RATRAKA.

«

Jesteśmy dla naszych klientów. Z pełnym zaangażowaniem i najlepszą dostępnością
oryginalnych części zamiennych PRINOTH na wszystkich rynkach.

ZAUFAJ SPECJALISTOM PRINOTH
Prawidłowo konserwowane i szybko naprawiane pojazdy są niezbędne do wydajnego i
ekonomicznego użytkowania. Oferujemy szybką i niezawodną obsługę - przez cały rok - dla
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PRINOTH
NOWY! SKLEP
PARTS SHOP
SZYBKI I PROSTE ZNALEZIENIE
ODPOWIEDNIEJ ORYGINALNEJ CZĘŚCI.
Za pośrednictwem naszego interaktywnego katalogu za
pomocą kilku kliknięć znajdziesz odpowiednią część
zamienną do swojej maszyny. W ten sposób można
znacznie zmniejszyć koszty zamówień części zamiennych.

maksymalnej żywotności i niezawodności pojazdu. PRINOTH wspiera Cię w:
+ przeglądzie ratraków
+ we wszystkich technicznych pracach przy ratrakach
+ dostarczaniu niezbędnych specjalistycznych narzędzi serwisowych i części
zamiennych
+ szkoleniach dla kierowców i techników - Szkolenia PRINOTH
+ oryginalnych częściach zamiennych PRINOTH zapewniających bezpieczeństwo,
dokładność montażu i perfekcyjne działanie

CERTYFIKOWANI PARTNERZY NA CAŁYM ŚWIECIE
Dzięki światowej sieci partnerów zawsze jesteśmy tam, gdzie nas potrzebują. Wsparcie
techniczne otrzymasz szybko i sprawnie od certyfikowanych partnerów w Twojej lokalizacji.

Skontaktuj się z nami!
Na naszej stronie znajdziesz wszystkich naszych
partnerów.

OPIEKA POSPRZEDAŻOWA

NOWY SKLEP
PRINOTH
PARTS SHOP
Po wielu miesiącach planowania i bliskiej współpracy z klientami, PRINOTH
wprowadza na rynek zupełnie nową platformę części zamiennych, aby
umożliwić szybkie i łatwe składanie zamówień na całym świecie.
CECHY PLATFORMY
+ proste Menu
+ interaktywny katalog
+ szczegółowe ilustracje
+ zawsze najnowsze części
Klienci mają dostęp do najnowszych informacji. Przetwarzanie
zamówienia pozostaje w rękach opiekuna odpowiedniego
przedstawiciela obsługi posprzedażowej - zakupy w PRINOTH są
cyfrowe, ale indywidualne.
"Jesteśmy przekonani, że klienci docenią ten sposób pracy. Technologia ta
istnieje również w innych branżach, a obowiązkiem PRINOTH było
wdrożenie jej w celu umożliwienia naszym klientom łatwego zamawiania
części"- mówi Horst Haller, PRINOTH Management.
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www.parts.prinoth.com

OPIEKA POSPRZEDAŻOWA

UNIWERSYTET HARBIN, CHINY:

PRINOTH W TEORII I
PRAKTYCE
Na 27 uczestników podczas szkolenia PRINOTH w Harbin w Chinach oczekiwały skąpane w
olśniewającym słońcu ratraki o dużej mocy.
Harbin jest stolicą Heilongjiang, najbardziej wysuniętej na północ prowincji Chin. Znajdujący
się obok ośrodka narciarskiego Sun Island Park znanych z całorocznych lodowych rzeźb
przyciąga wielu turystów.
Nasi klienci, tamtejsi kierowcy ratraków, byli jednak znacznie bardziej zainteresowani
możliwościami pojazdów PRINOTH, dlatego 15 marca zebrali się na szkoleniu w Harbin.
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W sesji teoretycznej uczestnicy zapoznali się z innowacjami pojazdów PRINOTH. Wskazówki
dotyczące konserwacji i użyteczne uwagi dotyczące serwisu wpadły w uszy zainteresowanych,
a podczas wspólnego obiadu wymieniono szczegóły techniczne i wiedzę ściśle tajną.

DO RATRAKÓW!
Drugi dzień był naprawdę porywający: wszyscy wyciągiem krzesełkowym LEITNER udali się na
stok. Pojazdy treningowe PRINOTH czekały już w pełnej gotowości do wnikliwego badania. W
końcu stało się jasne, że chińscy kierowcy nie mogą się doczekać, aby wsiąść za kierownicę,
dlatego nasi instruktorzy zredukowali kwestie teoretyczne i szybko przeszli do części
praktycznej.
Testowane były nie tylko podstawowe funkcje pługa i freza, ale także funkcje freza half-pipe.
Operatorzy zachłysnęli się mocą i precyzją technologii PRINOTH, która przekształcała
najcięższy mokry śnieg w perfekcyjne trasy.
CIĄG DALSZY NASTĄPI
Pod koniec szkolenia twarze jaśniały, a każdej osobie w ratraku wykonano zdjęcie portretowe
PRINOTH z hasłem "kciuk w górę" dla PRINOTH!
Pozytywna reakcja i wiele pytań wymagało dalszych działań: w sierpniu nasi przedstawiciele
serwisowi przeprowadzili kolejne szkolenie teoretyczne.

OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

PRINOTH OPIEKA POSPRZEDAŻOWA

UWAGA DLA
TWOJEJ WINDY

PRINOTH polega wyłącznie na najlepszej jakości technologii windowej: doświadczona
austriacka firma Teufelberger dostarcza solidne i niezawodne liny do automatycznych wind.
Jednak ten wysokiej jakości produkt techniczny, jeśli ma służyć przez długi czas musi być
traktowany profesjonalnie.
W bezawaryjnym stanie technicznym automatyczna winda oferuje najlepsze warunki dla
długiej żywotności. W związku z tym konieczne jest przeprowadzanie regularnych prac
konserwacyjnych w określonych odstępach czasu.
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Więcej informacji, porad i wskazówek znajdziesz w
dokumentach pojazdu oraz w suplemencie Teufelberger,
które otrzymałeś podczas zakupu. Ponadto PRINOTH stale
oferuje szkolenia techniczne. Aby uzyskać więcej
informacji, wejdź na: www.prinoth.com!

PONIŻEJ KILKA WSKAZÓWEK DOT. BEZPIECZEŃSTWA:
OBSŁUGA
+ Unikaj tarcia, wyginania lub kotwienia na twardych i ostrych krawędziach, takich jak
kamienie, elementy stalowe itp.
+ Unikaj gwałtownych obciążeń
+ Nie wykonuj prac spawalniczych w pobliżu liny
+ Unikaj kontaktu z kwasami lub podobnymi agresywnymi substancjami
+ Prawidłowo zaczepiaj w punkcie kotwenia
KONSERWACJA
+ Używaj tylko słabych lotnych rozpuszczalników
+ Aby zwiększyć żywotność liny regularnie kontroluj linę w słabych punktach
+ Regularnie kontroluj rolki ślizgowe pod kątem promienia i łatwości ruchu
+ Aby uniknąć uszkodzeń przechowuj linę zwiniętą na bębnie podczas, gdy nie jest używana
+ Po zakończeniu sezonu skróć koniec liny ok. 3 - 4 m i ponownie nawiń na bęben
+ Wymieniaj linę wyłącznie w certyfikowanym serwisie PRINOTH

ALWAYS
ON THE
MOVE ...

ANTARCTIC

PPRZEŁAMAĆ
LODY
PRINOTH ANTARCTIC
W tym roku 30-te coroczne spotkanie COMNAP odbyło się w chwalebnym
otoczeniu Garmisch-Partenkirchen w dniach 10-14 czerwca. PRINOTH po raz
kolejny skorzystał z możliwości zaprezentowania jednego z ostatnio
opracowanych pojazdów specjalnych PRINOTH Antarctic.
Podczas COMNAP spotykają się instytuty badawcze z całego świata. Dziwaczny
widok ratraka, sanek i kontenera w czerwcu w centrum miasta przyciągnął
imponującą uwagę zebranych.
Wraz z firmą AQ opracowano pojazd, który jest przeznaczony do użytku w Arktyce
lub w dowolnym środowisku wymagającym skrajnej wytrzymałości na zimno,
wysokiego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności.
Niezawodność, prosta obsługa, niskie koszty serwisowania, łatwo dostępne
schowki, wygodna i przestronna kabina, duża platforma ładunkowa, możliwość
pracy w temperaturach nawet do -50°C przy niskim zużyciu paliwa, to tylko
niektóre z wielu wyjątkowych zalet pojazdu.
Obecni klienci PRINOTH doceniają wydajność wielu pojazdów eksploatowanych już
na Antarktydzie. Nowy model PRINOTH Antarctic bazuje na tych doświadczeniach i
wiedzy fachowej, więc z pewnością odniesie sukces w kolejnych latach.

ARGUMENTY ANTARCTIC:
+
+
+
+
+
+
+

Niezawodność
Łatwa obsługa
Niskie koszty utrzymania i przechowywania
Duży, łatwo dostępny schowków, wygodna i przestronna kabina
Duża platforma ładunkowa
Możliwość pracy w temperaturze do -50°C
Niskie zużycie paliwa
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»

POJAZD OPRACOWANY…
… BY SŁUŻYĆ KLIENTOM W
CIĘŻKICH WARUNKACH PRACY

«

Reakcja klientów na PRINOTH ANTARKTYK była naprawdę pozytywna.
ANTARCTIC jest dostępny w trzech konfiguracjach: Base, Explorer i
Traverse, ale możliwe jest również dostosowanie pojazdu do
specyficznych potrzeb. Ponadto wszystkie opcje, także później mogą
zostać zmodernizowane, co dla wielu klientów stanowi bardzo
ekscytująca sprawę.

SECOND-HAND MULCHER & MASZYNY GĄSIENICOWE
PRINOTH oferuje flotę sprzętu używanego, który jest w pełni
funkcjonalny i spełnia wszystkie Twoje potrzeby.

AGRIPOWER

AGRIPOWER W ZIELONYM
SERCU NIEMIEC

PRINOTH PRZECIW
DZIKIM ROŚLINOM
CEL: EKSTERMINACJA TRUJĄCEGO KRZEWU - BARSZCZ MANTEGAZZIEGO

Wolne Państwo Turyngii w Niemczech jest również nazywane "zielonym sercem Niemiec",
dzięki swoim naturalnym atrakcjom. Niestety piękny krajobraz jest zagrożony przez krzew,
który rozprzestrzenia się od ostatnich dziesięcioleci: Barszcz Mantegazziego. Roślina ta nie
tylko wypiera macierzyste rośliny, ale jest również bardzo toksyczna, a po jej dotknięciu u
ludzi i zwierząt może wystąpić swędzenie, a nawet poparzenie. Ten inwazyjny i dominujący
typ krzewu musi zostać usunięty wraz z korzeniem, aby trwale móc zatrzymać jego wzrostu.
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POJAZD DO PRACY: PRINOTH AGRIPOWER
Przez lata dotknięte obszary szukały dobrego rozwiązania, które mogłoby ograniczyć
rozprzestrzenianie się Barszczu Mantegazziego - gmina Unstruttal między Ammern i Reiser
znalazła to, czego szukają: PRINOTH do roboty!
LEITWOLF AGRIPOWER w połączeniu z przystawką (www.maisraupe.de), jest idealnym
narzędziem do tego zadania. Mając 450 KM i wbudowany M450, rozdrabnia Barszczu
Mantegazziego bez litości. AGRIPOWER jest zwrotny, ma świetne zdolności trakcyjne, a na
brzegach rzek, gdzie roślina występuje w największych ilościach, jego stabilność pozwala
pracować bez zagrożeń. A to wszystko dzięki niewielkiemu naciskowi na podłoże.

SZEF OPERACJI: MATTHIAS TASCH
Matthias Tasch bazuje na jakości PRINOTH już od momentu założenia swojej firmy S.W.A.T.
w 2016 r. S.W.A.T. z języka niemieckiego oznacza Przepychanie, Walcowanie, Agro i Transport.
Firma rozpoczęła od rewolucyjnego użycia PRINOTH AGRIPOWER do kiszonek. Ogromna
łatwość pracy i wyjątkowe zagęszczanie AGRIPOWER były powodem, dla którego Matthias
rozszerzył swój repertuar o niszczarki i mulczery wykorzystujące technologię PRINOTH
(www.swat-einsatz.de).
PRINOTH AGRIPOWER spełnił oczekiwania agentów ochrony środowiska i przyrody, ponieważ
rozwiązał problem dosłownie u jego podstaw, nie zagrażając przyrodzie, jak to bywało w
przypadku użycia chemikaliów.

MASZYNY UŻYWANE Z GWARANCJĄ PRINOTH
Otwarte 24h 7 dni w tygodniu. Szukasz używanego
ratraka PRINOTH i chcesz poznać nasze aktualne oferty?
Szeroki wybór znajdziesz na naszym portalu
internetowym: www.prinoth.com/used.

POJAZDY GĄSIENICOWE

PROSTE
INTELIGENTNE
ROZWIĄZANIA
GMJ Equipment of Melbourne, Australia, jest producentem ruchomych platform
roboczych i dealerem PRINOTH dla odbiorców energii elektrycznej w regionie. Aby
zaoferować swoim klientom ciężki izolowany wysięgnik LL18.650 na gąsienicach,
firma GMJ zwróciła się do PRINOTH, aby uzyskać wiedzę na temat naszych
pojazdów gąsienicowych.
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Nasza elastyczność spodobała się im, ponieważ musieli zachować standardy
australijskie. Standardowa kabina pojedyncza PANTHER T8 wymagała wielu
regulacji, ponieważ przepisy drogowe obowiązujące w Australii zezwalają na
transport o maksymalnej szerokości 2,5 metra, kabinę należało przesunąć do
środka jednostki. Oznaczało to również zmniejszenie wysokość ramienia podczas
przechowywania lub podróży. Następną zmianą był system bezpieczeństwa, który
normalnie w T8 działa w systemie 12-woltowym, podczas gdy w Australii ciężki
sprzęt pracuje na napięciu 24 woltów. Jednak inżynierowie PRINOTH byli w
stanie łatwo rozwiązać ten problem. Dodali generator i umieścili go tam, gdzie
zwykle jest klimatyzator. Proste, ale pomocne rozwiązanie!

WSZECHSTRONNOŚĆ I ADAPTACYJNY DESIGN
Pojazdy PRINOTH oznaczają elastyczność.
Dzięki systemowi szybkozłączek, połączeniom
hydraulicznym i elektrycznym można łatwo zamontować
różnego rodzaju aplikacje. PANTHERS są wszechstronne!

POJAZDY GĄSIENICOWE

CAŁY ASORTYMENT
… W PEŁNI
ZINDYWIDUALIZOWANY!
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Pipeline Machinery (PLM) od dawna jest naszym klientem! Niedawno opublikowaliśmy
historię długiego związku pomiędzy obiema firmami. To, czego nie dopowiedzieliśmy,
to to, że PLM kupuje od nas wyłącznie niestandardowy projekt!
Z biegiem lat przerobiliśmy każdy model w naszej flocie począwszy od T6 do T16 jako
niestandardowy projekt dla PLM. PANTHER T8 i T12 zostały rozbudowane o ochronną osłonę
dachu, przeguby, a także o proste wysięgniki na T12, aby odpowiednio ustawić kabinę
spawalniczą podczas prac rurociągowych. T6, T14R i T16 są używane przez PLM jako wywrotki
lub pojazdy platformowe do układania mat w celu przygotowania placów budowy. Jako
"standardowe niestandardowe zlecenie" PRINOTH przygotowuje każdą jednostkę PLM z
niestandardowym żółtym kolorem CAT, instalujemy system zarządzania flotą PLM, pokrowce
na siedzenia, przednie osłony szczotek, naklejki, a nawet wykonujemy próbkę SOS. Co więcej,
ekscytują nas ich wszystkie nowe projekty!
Jeśli masz nowe lub kolejne niestandardowe projekty, PRINOTH może opracuje
kompletne rozwiązania "pod zamówienie" zgodne z Twoimi oczekiwaniami.

PRINOTH: TO NIE
TYLKO PRACA TO
TAKŻE PASJA
Zapytaj naszych pracowników czy lubią swoją pracę? Odpowiedzą ci, że nie ma lepszej
firmy. Keena Fleury, pracownik spółki zależnej Granby połączył swoje osobiste
zainteresowania z pracą i wykonał miniaturę PANTHER T14R na drukarce 3D!
Keena Fleury, grafik 3D, pracuje w firmie PRINOTH od 13 lat i od zawsze kocha swoją pracę i
pojazdy, które projektuje. Pewnego dnia postanowił połączyć pracę z pasją i zakupił drukarkę 3D.
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KETTENNUTZFAHRZEUGE

Chciał przetestować ograniczenia tej maszyny na swoim pierwszym projekcie, więc
zaprojektował PANTHER T14R w skali 1:10. Dzięki doświadczeniu z grafiką 3D uprościł projekt
pojazdu, usuwając wszystkie niepotrzebne szczegóły. Następnie po 500 godzinach druku i 20
godzinach montażu poszczególnych elementów, w końcu osiągnął pożądany rezultat.
Miniaturowy pojazd jest tak wierny oryginałowi, że Keena z dumą prezentuje go na swoim
biurku.
Nasz kolega w skali 1:10wydrukował także frez. Drukowanie trwało mniej więcej tyle samo co
wydruk PANTHER. Daje to wyobrażenie o tym, jak skomplikowana jest struktura freza PRINOTH.
Pasja Keeny do PRINOTH sprawiła, że tworzy on niezwykłe rzeczy, które z dumą prezentujemy.

OBRACAJ SIĘ BEZ OGRANICZEŃ
Z 360° ZAKRESEM ROTACJI WYWROTKI PANTHER T14R

POJAZDY GĄSIENICOWE

RENOWACJA PLAŻY
NA FLORYDZIE
POJAZDY PANTHER WYRÓŻNIAJĄ SIĘ NA KAŻDYM
STANOWISKU PRACY. W PRACY TERENOWEJ SERIA
PANTHERS JEST NAJBARDZIEJ PRODUKTYWNA !
Plaże na Florydzie zawsze były bardzo atrakcyjne. Jednak w ostatnich latach po
kilku cyklonach szalejących na wschodnim wybrzeżu Florydy, plaże straciły wiele
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ze swojego uroku. Po tych wydarzeniach rząd Florydy zdecydował się na
rewitalizację wszystkich plaż na wschodnim wybrzeżu.
Wart 23 miliony dolarów projekt obejmuje około 30 wywrotek piasku. Nasze
pojazdy gąsienicowe są potrzebne do zapewnienia "nowego" piasku na plażach
przy zapewnieniu jak najniższego nacisku na podłoże. Dlatego rząd Florydy
skontaktował się z dealerem PRINOTH Multi Machine i wybrał sześć PANTHER
T14R. Pojazdy te przeważają nad innymi niskim naciskiem na podłoże, dużą
prędkością, niewiarygodną ładownością, a także wyjątkową niezawodnością.
Pojazdy pracowały na miejscu przez 5 miesięcy, a projekt jeszcze się nie zakończył.
Stan Floryda rozważa zakup jeszcze dwóch T14R w celu dalszego
zwiększenia wydajności!

POJAZDY GĄSIENICOWE

RATOWNICTWO
W KALIFORNII!
1PȈBSZ X ,BMJGPSOJJ NPHǌ CZǎ OBQSBXEǗ OJFPLJF[OBOF 1PHPEB X ,BMJGPSOJJ NPȈF CZǎ EPǴǎ
[SØȈOJDPXBOB#BSE[PHPSǌDFMBUB QPD[ZND[ǗTUPCBSE[PNSPȇOF[JNZ BD[BTFNOBXFU
DNǴOJFHV8UBLJNQS[ZQBELVLBSFULJQPHPUPXJBSBUVOLPXFHP D[ZUFȈXP[ZTUSBȈBDLJFOJF
NPHǌ EPUS[Fǎ EP UFSFOØX EPULOJǗUZDI LMǗTLǌ ȈZXJPPXǌ J NVT[ǌ LPS[ZTUBǎ [ QPKB[EØX
HǌTJFOJDPXZDI BCZXZLPOBǎTXPKǌQSBDǗ

%01"408"/*&13;&453;&/*53001&3%04:56"$+*"8"3:+/:$)
%FQBSUBNFOU 4USBȈZ 1PȈBSOFK 4BO #FSOBSEJOP [BNØXJ PTUBUOJP  OPXF 53001&3: KBLP
BNCVMBOTF UFSFOPXF +FEOPTULJ UF NVTJBZ [PTUBǎ XZQPTBȈPOF X PEQPXJFEOJF GVOLDKF 
LUØSF OPSNBMOJF OJF Tǌ PGFSPXBOF /BKQJFSX US[FCB CZP QPNBMPXBǎ KF OB D[FSXPOP J
XZQPTBȈZǎ X XJFMF XJEPD[OZDI OBLMFKFL JOGPSNBDZKOZDI J PTUS[FHBXD[ZDI /BTUǗQOJF
OBMFȈBP QS[FLT[UBDJǎ TJFE[FOJB OB PEDIZMBOF J TLBEBOF  BCZ [SPCJǎ TUPTPXOF NJFKTDF OB
OPT[F ;BJOTUBMPXBOP OPXZ TZTUFN LPNVOJLBDKJ  BCZ VNPȈMJXJǎ QBTBȈFSPN [ QS[FEOJFK J
UZMOFKLBCJOZQPSP[VNJFXBOJFTJǗXTZUVBDKBDIBXBSZKOZDI
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Konieczne było również zastosowanie innego alternatora do oświetlenia i sprzętu
komunikacyjnego, które wymagają większego natężenia prądu. Wreszcie, sygnał
ostrzegawczy detektora nachylenia został ustawiony na niższy stopień.

POJAZDY GĄSIENICOWE

MAGICZNY
AUTOBUS
W PÓŁNOCNEJ AMERYCE DZIECI PODRÓŻUJĄ DO SZKOŁY
TYPOWYM ŻÓŁTYM AUTOBUSEM.
Wioska Mutton Bay, położona w odległym od Quebecu regionie Basse-Côte-Nord,
stanęła przed wyzwaniem bezpiecznego transportu swoich maluchów! Wioska
liczy 200 mieszkańców, w tym 12 uczniów szkół podstawowych i średnich.
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© Randy Jones

Dzieci z sąsiedniej wsi, La Tabatiere położonej 10 km od Mutton-Bay również
potrzebują chodzić do szkoły, ale w zimie nie ma dróg! Zimą jest tak dużo śniegu,
że droga łącząca te dwie wsie ze względu na wysokie koszty nie jest odśnieżana. W
przeszłości rodzice musieli zawozić do szkoły swoje dzieci prywatnymi skuterami
śnieżnymi.
SZKOLNY PRINOTH TROOPER
Teraz szkołom pozostał tylko jeden problem do rozwiązania: zatrudnić policjanta,
który będzie pilnował dzieci z tyłu 10-osobowej, bezpiecznej kabiny pasażerskiej.
TROOPER został dostosowany tak, aby spełnić wszelkie wymogi bezpieczeństwa.
Schody ułatwiające wejście do kabiny, a także połączenie telefonicznej pomiędzy
przednią i tylną kabiną. Kolejny problem terenowy rozwikłany dzięki rozwiązaniom
PRINOTH!

MYŚLIMY O BIZNESIE,
DLATEGO PRODUKUJEMY POJAZDY GĄSIENICOWE!

POJAZDY GĄSIENICOWE

ELASTYCZNOŚĆ ...

RÓWNIEŻ W TWOIM
PUNKCIE SPRZEDAŻY

Platforma PANTHER została zaprojektowana tak, abyś mógł ją dostosować do
indywidualnych potrzeb klienta w swoim punkcie sprzedaży. Nasz zespół może
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naturalnie może pomóc Ci w indywidualnym dopasowywaniu. Zmiany mogą
dotyczyć określonego ustawienia hydrauliki lub np. dołożenia platformy. Chcemy
sprawić tak, aby wszystko przebiegało prosto i sprawnie.
Dobrym tego przykładem jest PANTHER T12, która został sprzedana naszemu
dystrybutorowi w Belgii w ubiegłym roku. Klient potrzebował rozpylacza
wapienniczego, który zdecydował się zainstalować bezpośrednio u dystrybutora.
Nasz zespół inżynierów przygotował maszynę do maksymalnej zdolności
adaptacyjnej dla firmy Firma Beel i Bosschaert.

WZRASTAJ WSPÓLNIE Z PRINOTH
ZOSTAŃ DEALREM PRINOTH I KORZYSTAJ Z
30 - LETNIEJ TECHNOLOGI KNOW HOW

PRINOTH
DEALER
NETWORK

PRINOTH TRACKED VEHICLES & PRINOTH
VEGETATION MANAGEMENT
Apply now: growwithprinoth@prinoth.com

POJAZDY GĄSIENICOWE

DOPASUJ NAWET
NASZE SZKOLENIA!
Jeden z naszych dealerów, Company Wrench z Ohio, poprosił nas o
wsparcie w celu stworzenia oferty sprzedaży produktów PRINOTH.
Nasz Account Manager uznał to za doskonałą okazję do
zorganizowania zindywidualizowanego szkolenia, które pomoże
zespołowi handlowemu dystrybutora.
Szkolenie rozpoczęło się od analizy całkowitego kosztu posiadania
pojazdu PRINOTH w porównaniu do pojazdów gąsienicowych
innych producentów. Następnie porównano cechy naszych
pojazdów i przedstawiono ich liczne zalety. Jako prosty przykład,
konstrukcja i technologia podwozia PRINOTH oferuje wiele korzyści,
takich jak wysokie zawieszenie. Pozwala to na przejeżdżanie przez
pnie drzew lub duże skały, podczas gdy inni producenci nie oferują
nawet podobnej wydajności, a ich pojazdy często grzęzną w
szczerym polu.
Całkowity koszt posiadania można przeanalizować na przykładzie
PRINOTH PANTHER T14R. Jest on teoretycznie o 28% bardziej
wydajny niż inne modele w swojej kategorii, a w rzeczywistości aż o
70%! Ten wysoki poziom wydajności to składowa najwyższej
ładowności w branży, najwyższej prędkością i najniższych kosztów
utrzymania.
Jeśli jako dealer myślisz o doskonałej linii produktów, pojazdy
gąsienicowe PRINOTH mogą być dokładnie tym, czego szukasz!
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POJAZDY GĄSIENIOCOWE

POJAZDY PANTHER:

NOWA KOPALNIA
ZŁOTA BARRICK GOLD
Kilka miesięcy temu odwiedził nas Barrick Gold, który pragnie wymienić swój
stary pojazd gąsienicowy na nowszy model o bardzo specyficznych
wymaganiach. Ponadto chce także zwiększyć wydajność w górnictwie, więc
postanowił nawiązać kontakt z PRINOTH!
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Barrick Gold to jedna z największych firm wydobywczych złota na świecie. Z
roczną średnią 5,32 mln uncji złota i 413 mln funtów miedzi. Są właścicielami kilku
kopalń na całym świecie, w tym kopalni Pueblo Viejo na Dominikanie, jednej z
największych kopalni złota na świecie. Kopalnia ta potrzebowała nowego pojazdu
gąsienicowego z kilkoma specyficznymi funkcjami wydobywczymi.
Barrick Gold kilka ofert do wyboru, jednak kierownictwo ostatecznie zdecydowało
się na PRINOTH PANTHER T6 dostosowane do ich potrzeb. Nasz kreatywny i
sprawny zespół techników i inżynierów wspólnie pracował nad dostosowaniem
pojazdu tak, aby kompatybilny z różnymi aplikacjami kopalnianymi.
Gwarantujemy naszym klientom zwiększenie produktywności, z wykorzystaniem
pojazdu, o jakim marzyli!

SPRAWDZONE PRZEZ PROFESJONALISTÓW
Gwarantujemy fachowe wsparcie i pomoc techniczną w
zakresie konserwacji, napraw i modernizacji.
Dostępność oryginalnych części zamiennych
gwarantuje płynny proces pracy i najwyższą jakość.

AFTER SALES NETWORK

OPIEKA POSPRZEDAŻOWA

CZĘŚCI NA CZAS
WZROST SATYSFAKCJI KLIENTA W
AMERYCE PÓŁNOCNEJ
Satysfakcja klienta zawsze była priorytetem PRINOTH. Dlatego nieustannie pracujemy
nad kreatywnymi sposobami zwiększania zadowolenia klientów i dealerów. Dlatego
rozpoczęliśmy prace nad projektem optymalizacji części zamiennych w styczniu 2018 r.
w Ameryce Północnej.
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Na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych na ponad 80 klientach stało się dla nas
jasne, że musimy przyjrzeć się bliżej niektórym procesom w zakresie części i usług, które
można byłoby ulepszyć.
PRINOTH wdrożyło nowe procedury magazynowe dla swoich klientów i oferując aktualnie
nowe strategie logistyczne. Na pierwsze sukcesy musieliśmy czekać zaledwie sześć miesięcy.
Innym niedawnym podprojektem było wyznaczenie zakładu PRINOTH w Salt Lake City jako
amerykańskiego centrum dystrybucji części zamiennych. Podwojenie pojemności magazynu
umożliwiło szybszą reakcję na zapytania klientów i szybsze przetwarzanie zamówienia.
Powyższe procedury i wiele innych drobnych zmian udowodniło, że PRINOTH słucha swoich
klientów opracowując strategiczne plany zwiększenia satysfakcji klientów.
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OPIEKA POSPRZEDAŻOWA

PRINOTHSZKOLENIA
SPECJALNE
W czerwcu ubiegłego roku firma PRINOTH zorganizowała
pierwsze szkolenie z pojazdów użytkowych dla europejskich
techników. Nasza sieć dealerów stale rozrasta się po całym
świecie. Dlatego centrum szkoleniowe pojazdów użytkowych w
Granby w Kanadzie powitało dużą grupę techników z Austrii,
Francji, Niemiec i Włoch!
Europejscy koledzy z AFTER SALES mieli okazję ukończyć szkolenie
techniczne w naszej głównej siedzibie w Ameryce Północnej.
Spędzili trzy dni w fabryce PRINOTH z najlepszym nauczycielem,
jakiego można sobie wyobrazić: ekspertem technicznym Geraldem
Carrière, który bardziej znany jest jako Gerry.
Nasi europejscy koledzy mieli okazję dowiedzieć się więcej o naszych
pojazdach użytkowych. Zostali przeszkoleni głównie w zakresie
konserwacji pojazdów PANTHER i rysunków technicznych dla
gąsienicowych pojazdów użytkowych i dla wszystkich modeli
PANTHER. Poznali również różnice między użytkowymi pojazdami
gąsienicowymi, a ratrakami śnieżnymi, z którymi mają większą
styczność. Zwieńczeniem ich wizyty była jazda próbna pojazdami
PANTHER na naszym polu testowej w Granby.
Teraz, gdy PRINOTH posiada dobrze wyszkoloną sieć AFTER SALES w
Europie, inni europejscy dealerzy z pewnością będą mogli polegać na
ich wiedzy, abyśmy mogli zobaczyć jeszcze więcej PANTHER w akcji!

VEGETATION MANAGEMENT

HYDRAULICZNY
MULCZER I OSPRZĘT
Z PRINOTH HERDWANGEN
Łatwa obsługa, elastyczna konfiguracja i brak dużych nakładów konserwacyjnych PRINOTH w
zakresie vegetation management przekonują klientów na całym świecie. Nie trzeba dodawać,
że PRINOTH opiera się wyłącznie na najwyższej jakości, również w przypadku mulczerów.
Wysokiej jakości komponenty firmy Bosch zapewniają długą trwałość, a dzięki najnowszej
maszynie S700 są gotowe do użycia w pakiecie „Plug & Mulch".

M450H-1900
M450h to przykład, jest lekkiego mulczera z uniwersalnym mocowaniem do mini ładowarek w
zakresie mocy 80-180 KM.
Nisko usytuowany środek ciężkości zapewnia bardzo dobrą obsługę podczas użytkowania.
Specjalny silnik hydrauliczny automatycznie zapewnia optymalny moment obrotowy we
wszystkich sytuacjach roboczych. W rezultacie, pomimo niskiej mocy napędowej można
uzyskać wysoką wydajność powierzchniową.
Wiele przeciwstawnych ostrzy umożliwia zachowanie płynnego cięcia z doskonałym
wyszarpywaniem, jednocześnie zapobiegając wnikaniu dużych kawałków drewna, które
mogłyby zablokować wirnik.
M450h szczególnie sprawdza się w odpowiednim utrzymywania dróg służących do transportu
ściętego drewna z lasu do obszarów załadunku, łatwego oczyszczenia obszarów i utrzymania
szlaku.

INNE MULCZERY PRINOTH

M700 _ Dla pojazdów w zakresie mocy 240-550 KM dla zaczepu trzypunktowego
CAT II lub CAT III
M650M _ mulczer średniego obciążenia o średnicy wirnika 650 mm. Odpowiedni do
pojazdów od 200 do 350 KM z CAT III / IV.

M550M _ mulczer średniego obciążenia o średnicy wirnika 550 mm. Odpowiedni do
pojazdów od 100 do 250 KM.

M500 _ dla pojazdów w zakresie mocy 100-180 KM dla zaczepu trzypunktowego
CAT II lub CAT III.
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RAPTOR
DLA CHILE
Chile jest prawdopodobnie jednym z najciekawszych i najbardziej
zróżnicowanych krajów choćby pod względem wzdłużnego położenia. Odległość
w zakresie północ-południe wynosi ok. 4200 kilometrów. W chilijskich strefach
można znaleźć prawie wszystkie rodzaje flory i fauny: stepy, półpustynie,
torfowiska i lasy deszczowe - wszystko w jednym kraju!
W regionie Concepción (mniej więcej pośrodku kraju) po pożarze z 2017 roku las
sosnowy uległ całkowitej destrukcji. PRINOTH RAPTOR 800 to maszyna z wyboru
służąca do przygotowania terenu pod ponowne zalesiania.
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PROFIL
Obszar:

Concepción
6-9 letnie spalone sosny 30 cm Ø, 15 m wysokości
Przygotowanie gleby pod ponowne zalesienie
Pozostałości drzew zostaną ześciółkowane w celu przywrócenia utraconych
składników mineralnych do gleby, a jednocześnie zapobiegając erozji gleby.
Dwóch operatorów i wsparcie ze strony klienta
RAPTOR 800. Kompleksowe, specjalistyczne szkolenie kierowców i
mechaników PRINOTH przygotuje klientów do optymalnej obsługi aplikacji.
5 lat
Klient jest pełny uznania dla RAPTOR 800. Planuje zakupić kolejną
maszynę.

DLA SOLIDNEGO PODŁOŻA
PRINOTH jest wiodącym na świecie dostawcą
rozwiązań technologicznych w zakresie uprawy
roślin uprawnych i przygotowywania obszarów
uprawnych.

VEGETATION MANAGEMENT

PROJEKT REKULTYWACJI
AUSTRALIA

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
MASZYN PRACUJĄCYCH
GÓRA DÓŁ
Rolnictwo jest znaczącym czynnikiem australijskiej gospodarki ekonomicznej.
Ogromne obszary ziemi są wykorzystywane jako pastwiska, na których pasie się
ok. 130 mln owiec i ponad 25 mln sztuk bydła. Dla porównania, Australia ma około
24 milionów mieszkańców.
Właśnie tutaj, pośrodku australijskich pól, PRINOTH wprowadza swoje pojazdy do
rekultywacji niewykorzystanych obszarów. W ramach tego projektu stare plantacje
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z pozostałością pni drzewnych, korzeni zostaną zrekultywowane, by mogły służyć
w przyszłości jako obszary wiejskie i rolnicze. To nie jest łatwe zadanie, wymaga
ono szczególnie wydajnych maszyn.

PRINOTH „TERMINATOR“
RAPTOR 800 firmy PRINOTH był konstruowany z przeznaczeniem do specjalnych,
najtrudniejszych misji na świecie. Dzięki gigantycznej szlifierce SB1200, tzw.
łamaczowi kikutów, "Terminator" pokonuje wszystkie wyzwania i najtrudniejsze
sytuacji. Rekultywacja jest żmudnym, ale jednocześnie absolutnie ekologicznym
procesem. Po pierwsze, powierzchnia ziemi zostanie oczyszczona z kłączy,
następnie rozdrobniony materiał ulega naturalnym procesom rozkładu, powraca
do ekosystemu użyźniając glebę.
Obecnie maszyny PRINOTH działają w dwóch australijskich regionach: dwie w
Albamie, około 500 km na południe od Perth (Australia Zachodnia) i dwie kolejne
1000 km na północny wschód od Adelaide (Nowa Południowa Walia). Dzięki
wysokiej satysfakcji klientów kolejne maszyny zostały już zamówione. Na terenach
dawnych ugorów powstają cenne grunty orne dla upraw ziemniaka lub
kukurydzy, a także pastwiska dla bydła.

VEGETATION MANAGEMENT

MOC I WYDAJNOŚĆ
W CZARNEJ ODSŁONIE
RAPTOR 300 W ELEGANCKIEJ CZERNI
WPISUJE SIĘ W GUSTA AMERYKANÓW
Skoncentrowana moc służąca do najcięższych operacji mulczowania w projektach
infrastrukturalnych, liniach energetycznych i budowie rurociągów naftowych. RAPTOR 300
zdobywa Amerykę Północną. Bez względu na to, czy jest to teren kamienny, czy piaszczysty
teren, las, czy pole gryzący pojazdu na gąsienicach wyposażonego w różne narzędzia
zbudowane ze spiekanych węglików poradzi sobie z każdym rodzajem terenu. Zwinna mocna
maszyna pracuje z ekstremalnie niskim naciskiem na podłoże i niesamowicie niskim
spalaniem.
Podczas Interforest - lipcowych targów leśnictwa i technologii leśnej w Monachium
odwiedzający byli pod ogromnym wrażeniem możliwości RAPTOR 300. Przyciągnął uwagę
swoją kolorystyką zgodną z amerykańskimi gustami.
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I jak zawsze PRINOTH jest całkowicie dostosowany do konkretnych wymagań klienta nawet pod względem stylu i koloru. To właśnie sekret sukcesu RAPTOR 300.
ZALETY RAPTOR 300
+ Imponujący moment obrotowy 275 KM / 1257 Nm
+ Najwyższa wydajność i najniższy nacisk na podłoże w porównaniu do innych
producentów
+ Produktywność i wydajność: oszczędność 25-30% paliwa dzięki napędowi
mechanicznemu
+ Większa moc rotora dzięki mechanicznemu napędowi gąsienic
+ PRINOTH Mulcher M650m-2050 z ostrzami wykonanymi z węglików spiekanych do
najtrudniejszych zastosowań i warunków
+ Niskie koszty utrzymania i łatwa konserwacja: łatwa dostępność komponentów
+ Komfort zapewnia klimatyzacja i ogrzewanie, ergonomiczne siedzenie kierowcy, 2
wyświetlacze z kamerą cofania, lodówka i chłodziarka do butelek

NOWY PRODUKT
Z HERDWANGEN: R800
NOWA GENERACJA ROTAVATORA, DLA „SOLIDNEGO PODŁOŻA“.
Nowy rotavator PRINOTH Rod Blower R800 został opracowany specjalnie do kruszenia pni i
resztek korzeni oraz ich wciskania w podłoże. Rozdrabnianie i mieszanie biomasy odbywa się
podczas jednego procesu.
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System narzędziowy UPT, umieszczony na wirniku o zoptymalizowanej wadze, zapewnia
doskonałe cięcie przy optymalnym skrawaniu. Dzięki sprawdzonej technologii
przeciwblokowej z portfolio mulczerów, PRINOTH wyznacza nowe standardy jakości w
zakresie rozdrabniania i mieszania.
Różnorodność opcji narzędzi i okładzin obudowy, dostosowanych do indywidualnych
warunków użytkowania, może znacznie obniżyć koszty operacyjne.
Chłodnica oleju zintegrowana z obudową, łatwa do wymiany blacha ścieralna w obudowie i
aktywnie chłodzony napęd pasowy zwiększają wydajność i żywotność nawet w
najtrudniejszych warunkach roboczych.
Przy szerokości roboczej wynoszącej 2,3 m, głębokości cięcia wynoszącej 40 cm i możliwości
obracania wirnika w odwrotnym kierunku, R800 oferuje szeroki zakres zastosowań z
pojazdami najwyższej klasy.
Dzięki nowej, innowacyjnej koncepcji PRINOTH nadal tworzy dobry grunt.
Innowacyjna koncepcja R800 została zaprezentowana po raz pierwszy na targach Interforst w
Monachium w lipcu tego roku.

MULCZER HYDRAULICZNY
ODKRYJ NASZĄ SIŁĘ W ROZWIĄZANIACH
Oszczędź czas i zlikwiduj wszystko
podczas jednego procesu.
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OPIEKA POSPRZEDAŻOWA

DLA PRINOTH KLIENT
JEST KRÓLEM NAWET
PODCZAS SZKOLENIA
SZKOLENIA PRINOTH VEGETATION MANAGEMENT SKUPIAJĄ SIĘ NA
ŻYCZENIACH KLIENTA
Pojazdy PRINOTH zapewniają najlepszą wydajność w każdej dziedzinie i są odpowiednie dla
każdej aplikacji - bliska współpraca z naszymi klientami wyróżnia nas we wszystkich obszarach
naszej działalności. Nie tylko dysponujemy szerokim portfolio maszyn projektowanych pod
indywidualne zamówienie, także nasze szkolenia prowadzone są w dużej mierze zgodnie z
oczekiwaniami i życzeniami naszych klientów.

SKOMPRESOWANE SZKOLENIE W TEORII IPRAKTYCE
W czerwcu 2018 r. Hantsch z Francji poprosił PRINOTH o szkolenie, wskazując bardzo konkretny
zakres: gama Prinoth vegetation management, ze szczególnym uwzględnieniem Raptor 300 i
wybranych aplikacji.
Dla Prinoth After Sales to żaden problem: w pierwszy modół szkoleniowym obejmował
trzypunktowe podłączenie do ciągnika. Następnie pogłębiliśmy wiedzę praktyczną z
podzespołów Raptor 300 uzupełnioną o szybką diagnostykę usterek.
W części teoretycznej najpierw wspólnie z Hantsch określiliśmy najistotniejsze tematy dla
wykwalifikowanych pracowników, techników, brygadzistów. Na koniec kompletne objaśniono
komponenty
RAPTOR,
mechaniczne
narzędzia
do
mulczowania
i
planów
elektrohydraulicznych. Zostały również szczegółowo rozpisane harmonogramy konserwacji i
instrukcje obsługi.

MISJA ZAKOŃCZONA
Uczestnicy zakończyli szkolenie z pełną wiedzą w zakresie funkcji i struktury maszyn. Wiedzą,
jak działają nasze systemy, mogą przeprowadzać naprawy i konserwacje nawet na najnowszej
generacji maszyn. Firma Hantsch była bardzo zadowolona. Po 4,5 dniowym kursie śmiało może
przygotowywać nowe zamówienia.

Chciałbyś lepiej poznać swoje pojazdy?
Jesteś zainteresowany szkoleniem PRINOTH skrojonym na miarę?
Skontaktuj się z nami: training.eu@prinoth.com

VEGETATION MANAGEMENT

NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ
POPRZEZ NAJLEPSZE NARZĘDZIA:

SERIA NARZĘDZI UPT
OD PRINOTH

"Universal Power Tool" to wysoce innowacyjny systemem narzędzi, zaprojektowanych w
szczególności dla wysokowydajnych mulczerów. Dzięki sześciu różnym typom narzędzi
PRINOTH może mapować wszystkie możliwe aplikacje. Narzędzia UPT mają dwie wkładki z
węglika na jednym podstawowym korpusie. Po zużyciu można je wymienić.

UPT02
Niezwykle odporne na uderzenia w
glebach kamienistych, obrotowa z
dwoma ostrzami z węglików spiekanych.

UPT08.02
Niezwykle odporne na uderzenia w
kamienistych i piaszczystych glebach,
odporne na zużycie dzięki dodatkowym
twardym metalowym płytom w ekstremalnie
ściernych zastosowaniach.

UPT10
Bardzo drobny efekt mulczowania dzięki podwójnej
geometrii, niskie zapotrzebowanie mocy dzięki
oddzielnemu ułożeniu końcówek węglikowych, z
offsetowymi płytkami z węglika dla dodatkowej
ochrony przed zużyciem. Wyłącznie do drewna.
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ZALETY
System UPT wyróżnia się wyjątkową trwałością i minimalnym nakładem konserwacyjnym.
Wyważony wirnik z unikalnym rozmieszczeniem narzędzi, najniższe zużycie paliwa i doskonały
wzór cięcia dla najwyższych wymagań!

TECHNOLOGIA NARZĘDZI W ZAKRESIE MOCY: 300 – 640 KM
+
+
+
+
+

Maksymalna wydajność dzięki użyciu wysokiej jakości narzędzi
Optymalna trakcja dzięki trójosiowemu centrowaniu narzędzia na uchwycie
Pogłębiacz z niskim profilem do łba śruby i oszczędność czasu przy wymianie narzędzi
Wyjątkowo odporny wychwyt ciał obcych
Unikalny skrobak boczny zapewniający najlepszą ochronę przed zużyciem na uchwycie i
obudowie z optymalną wydajnością czyszczenia

Dzięki idealnemu rozkładowi masy możliwe jest również mieszanie narzędzi. Opracowany,
przetestowany i opatentowany przez PRINOTH Herdwangen! Oryginał tylko u nas!

UPT02.01
Niezwykle odporne na uderzenia w
glebach kamienistych, jednostronny z
krawędzią tnącą z węglika spiekanego.

UPT09
Bardzo agresywne narzędzie, najlepsza
penetracja, ekstremalnie niskie
zapotrzebowanie mocy, dodatkowe płytki
węglikowe do zastosowań ściernych, narzędzie
uniwersalne .

UPT11
Bardzo agresywne narzędzie, najlepsza
penetracja, ekstremalnie niskie zapotrzebowanie
mocy, dodatkowe płytki z węglików spiekanych
do ekstremalnych zastosowań ściernych w glebie.
Głowica śrubowa z łbem kulistym (UPT12).

WINTER
AT ITS
BEST

GRUPA INNOWACYJNYCH FIRM TECHNOLOGICZNYCH.
Koleje linowe, Ratraki i Armatki Śnieżne z jednego źródła z wieloma cechami
wspólnymi. Doskonała technika, design i wysoki stopień specjalizacji.

www.leitner-ropeways.com | www.prinoth.com | www.demaclenko.com

KOLEJE LINOWE LEITNER

KOLEJE LINOWE LEITNER ŁĄCZĄ LUDZI

KOLEJ LINOWA
SYMBOLEM POKOJU

Był to jeden z najbardziej znanych symboli Igrzysk Olimpijskich w 1984 roku: kolej linowa do
Trebevic, lokalnej góry stolicy Bośni i Hercegowiny, Sarajewa. Podczas wojen byłej Jugosławii
w latach 90. fabryka padła ofiarą starć. Teraz, ponad ćwierć wieku później, życie powraca
na górę dzięki nowej kolei linowej LEITNER.
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INWESTYCJA Z MIŁOŚCI
Odbudowa zniszczonej kolei była możliwa dzięki silnemu zaangażowaniu ze strony
burmistrza Sarajewa Abdulah Skaka i holenderskiego fizyka jądrowego i biznesmen
Edmond Offermann. Nie tylko znalazł on miłość swojego życia w dziedzinie fizyki jądrowej
Maja Serdarevic z Sarajewa, ale także znalazł duchowy dom w kolejce linowej do Trebevic.
"Pamiętam moją pierwszą wizytę w 1991 roku. Czuję jakby ta pierwsza beztroska podróż z Mają
nastąpiła zaledwie wczoraj. Byłem zafascynowany tą górą i pięknym widokiem na miasto "opowiada Offermann.

TREBEVIC POWRACA DO MIASTA
6 kwietnia Sarajewo świętowało rekonstrukcję prawdziwego pomnika. Po otwarciu kolei
linowej miasto pozostawiło jeden z najciemniejszych rozdziałów, a także dzięki najnowszym
technologiom kolei LEITNER ożywiło swoją lokalną górę. Dla mieszkańców Sarajewa budowa
nowej kolei linowej jest tak ważna, że przywraca do życia jeden ze zniszczonych punktów
orientacyjnych miasta. Natomiast projekt muzyczny podkreśla kolosalne znaczenie dla tego
regionu. Artyści komponują specjalny utwór muzyczny: "Trebevic opet silazi u grad" (Trebevic
powraca do miasta), aby powitać nową kolejkę gondolową.

DEMACLENKO

SZEROKA PALETA
PRODUKTÓW NA
NOWY SEZON
Znakomita jakość śniegu, wysoka wydajność śnieżenia i niezrównany bilans energetyczny - to
gwarantują armatki śnieżne DEMACLENKO. Oprócz ich wydajności, trwałości i funkcjonalności,
zachwycają również swoim atrakcyjnym wzornictwem.

TITAN 3.0 – NAJWIĘKSZA MOC NA RYNKU ARMAT ŚNIEŻNYCH
+ Wydajność śnieżenia 110 m3 / h przy zachowaniu doskonałej jakości śniegu
+ Maksymalny wyrzut dzięki zoptymalizowanej tubie

TITAN 3.0 SILENT – NAJCICHSZA BOHATERKA WŚRÓD ARMAT ŚNIEŻNYCH
+ Minimalny poziom hałasu przy wysokiej wydajności śniegu 110 m³ / h
+ Idealny w obszarach zamieszkałych

TITAN X 3.0 – NIEZASTĄPIONA W TEMPERATURACH MARGINALNYCH
+ System dysz wodnych "Multi-Nozzle"
+ Pierwszorzędne wyniki w temperaturach marginalnych, systemach o niskim ciśnieniu
wody i terenach o wysokiej wilgotności

VENTUS 4.0 – SIŁA, TECHNOLOGIA, DESIGN
+ Produkcja śniegu do 90 m3 / h przy poborze 20 kW
+ Najlepszy stosunek pomiędzy ilością śniegu a zużyciem energii

EVO 3.0 – NAJSILNIEJSZA W KLASIE KOMPAKTOWEJ
+ Produkcja śniegu 70 m3 / h
+ Najsilniejsza wydajność w klasie kompaktowej

EOS – REWOLUCJA WYDAJNOŚCI W OBSZARZE LANC
+ Produkcja śniegu do 61 m3 / h
+ Pobór poniżej 2 kW dzięki specjalnym dyszom i technologii kompresora bezolejowego

Wszystkie armatki śnieżne DEMACLENKO są wyposażone w przyjazny dla użytkownika ekran
dotykowy i mogą być sterowane za pośrednictwem sprawdzonej centrali Demaclenko
Control i poprzez WIFI. Najnowsza aktualizacja oprogramowania sterującego Snowvisual 4.0
stanowi idealne uzupełnienie w pełni zautomatyzowanego systemu naśnieżania.
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PRINOTH
ONLINE SHOP
... WIĘCEJ ARTYKUŁÓW
DOSTĘPNYCH ONLINE

T-SHIRT <GROOM>
+
+
+
+

100 % bawełna
Napis GROOM
Męski
Kolor czarny

T-SHIRT <MEET A LEITWOLF>
+
+
+
+

100 % bawełna
Napis z przodu Meet a LEITWOLF
Męski
Kolor czarny

T-SHIRT KIDS
+
+
+
+

MY DADDY DRIVES A SNOW GROOMER
Wytrzymała koszulka dla dzieci
Przód duży motyw ratraka
100 % bawełna

KRYSZTAŁOWA FIGURKA SWAROVSKI
+
+
+
+

Limitowana kryształowy model LEITWOLF
Must-have dla kolekcjonerów
Skala 1:40
Nie podlega rabatom PRINOTH Club
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KURTKA PUCHOWA
+ 100% nylon - matowe pongee / podszewka 100% DuPont
poziome pikowanie
+ Kaptur ze ściągaczem do regulacji szerokości
+ Łatka logo: guma PRINOTH

KAMIZELKA LEITWOLF SOFTSHELL
+ Kamizelka męska dla fanów LEITWOLF
+ Z nadrukiem, zamkiem błyskawicznym,
kieszenią na piersi i ściągaczem

PLUSZOWY LEITWOLF
+
+
+
+

Wysokość: około 30 cm
Materiał: plusz
Można prać w temperaturze 30 ° C
Zalecenia wiekowe: od 0 lat

SKARPETY NARCIARSKIE
+ 44 % Wełna
+ 44 % Poliester
+ 12 % Elastan

