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DUCH PIONIERA W 
KAŻDYM TERENIE
50 - lecie Pucharu Świata w Val Gardena to także dobry moment, aby nieco przypomnieć 
historię PRINOTH: od małego warsztatu samochodowego do światowego lidera 
technologicznego ratraków! PRINOTH oferuje dziś idealne rozwiązania dla 
różnorodnych wymagań: pojazdy gąsienicowe PRINOTH pokonują najbardziej 
nieprzejezdne obszary, zaś pojazdy ścinkowe PRINOTH  oferuje szeroką gamę mocnych 
mulczerów i maszyn ułatwiających uprawę roli.

Współpraca naszych jednostek biznesowych w ramach całej Grupy LEITNER tworzy synergię, 
która inspiruje i napędza nasze innowacje techniczne.

Nasze pojazdy są nieco "egzotyczne" na pierwszy rzut oka, a PRINOTH AGRIPOWER jest tego 
doskonałym przykładem (patrz str.131).

Jako firma, której początki i siedziba znajdują się w górach, doskonale rozumiemy   
zapotrzebowanie na prace terenowe w ekstremalnych obszarach. Znamy obawy i problemy 
naszych klientów, dzięki czemu możemy bezpośrednio pracować nad właściwym 
rozwiązaniem. Partnerzy, z którymi współpracujemy, pomagają nam znajdować właściwe 
rozwiązania kierując się entuzjazmem oraz ciągłymi innowacjami i unowocześnieniami.

Natomiast sekretem naszego sukcesu jest pionierski duch, który jest z nami od początku 
istnienia firmy i który kultywujemy na wszystkich stronach czasopisma, aż do dnia dzisiejszego.

Magazyn PRINOTH World to taki mały wgląd w głąb naszego świata. 

Życzę udanej lektury!

Werner Amort 
Prezes PRINOTH AG

OD REDAKCJI

PRZYJEMNOŚĆ 
INNOWACJI
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Dlaczego jako firma prywatna bazujemy na innowacjach?

Toczymy nieustanną, aby zdobywać przewagę nad konkurencją. 
Musimy stale się sprawdzać i ciągle przekonywać do siebie naszych 
klientów.

Innowacje i internacjonalizacja mają fundamentalne znaczenie dla 
osiągnięcia długoterminowego sukcesu w tym coraz mniejszym, 
szybko zmieniającym się świecie. Musimy być elastyczni, aby 
przewidywać trendy i odnosić sukcesy.

Wielokrotne przestawianie żagli na nowe wiatry wymaga nie lada 
odwagi, podobnie jak w naszym biznesie, aby rozwijać się i bazować 
na nowych produktach, otwierać nowe rynki i inwestować w nie.

Wymiana tylko kilku przykładów wielu nadchodzących zmian, takich 
jak automatyzacja, digitalizacja, przemysł 4.0, autonomiczne pojazdy, 
niewątpliwie może przyprawić o zawrót głowy. Natomiast jeżeli 
rozpoznasz nowe trendy i będziesz na tyle elastyczny, aby się do nich 
przystosować i je wykorzystać oferują one wiele nowych możliwości. 
Jednakże tej adaptacji, która jest niezbędna do przetrwania w dłuższej 
perspektywie, zawsze musi towarzyszyć zdrowa i zrównoważona 
etyka.
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VORWORT

INNOWACJE I INTER-
NACJONALIZACJA

Anton Seeber 
Prezes Grupy LEITNER 
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WORLD CUP

50-LECIE VAL GARDENA 
SKI WORLD CUP 

PRINOTH POWER DLA
WORLD CHAMPIONS
W 2017 r. Val Gardena World Cup świętował 50 - lecie. PRINOTH, jako 
podstawowy partner, nie mógł przegapić tego wydarzenia. Val Gardena 
World Cup wraz z PRINOTH znacznie przyczynili się do rozwoju narciarstwa w 
Dolomitach.

Val Gardena to miejsce pełne historii sportów zimowych: Puchara Świata w 
Narciarstwie Alpejskim zapoczątkowany został w 1967 roku, pierwszy wyścig 
zjazdowy na zapierającej dech w piersiach trasie Saslong odbył się 14 lutego 1969 
roku, zaś Ernst Prinoth zbudował swój pierwszy ratrak w 1962 roku.

Saslong ze słynnymi kluczowymi etapami Camel Humps, Sochers jumps i Ciaslat 
Meadow, stał się legendą i to nie tylko dlatego, że jest niezwykle wymagający pod 
względem technicznym i sportowym! Jest to również jedna z najładniejszych tras 
widokowych we Włoszech.

Począwszy od pierwszego zjazdu z 1969 roku, poprzez kolejne 54 wyścigi 
zjazdowe i 16 Super-G, a także podczas kilku kombinacji i zjazdów technicznych, 
PRINOTH zawsze pomagał narciarzom dotrzeć do mety.

Podczas zawodów FIS Downhill i Super-G program obchodów uświetnił historię 
słynnego na całym świecie Saslong, pełnego anegdot, niespodzianek i cudów 
narciarskich. Najważniejszym wydarzeniem obchodów 50-lecia był piątkowy wielki 
pokaz z 15 grudnia 2017 r., na którym ratraki PRINOTH zaprezentowały swój duży 
(TV) potencjał.



W 1951 roku w Val Gardena, kierowca rajdowy Ernst Prinoth otwiera warsztat samochodowy, 
a tym samym zapoczątkowuje działanie firmy PRINOTH. Ernst Prinoth jest typem wynalazcy - 
zawsze szuka sposobów, aby poprawić "dobre". Zafascynowany szybkimi silnikami i 
innowacjami technicznymi, pozostając jednocześnie zapalonym narciarzem, zaczyna 
projektować pierwsze prototypy ratraków.

PERFEKCYJNA SYMBIOZA TRADYCJI I INNOWACJI
Wizja, przewidywanie i zamiłowanie do technologii - to składniki sukcesu, którymi PRINOTH 
cieszył się przez dziesięciolecia. Jako część Grupy LEITNER, nasza przesiąknięta tradycją firma, 
pół wieku później w dalszym ciągu ewoluuje i staje się synonimem pojazdów gąsienicowych 
najwyższej jakości. PRINOTH stał się globalnym graczem silnie zakorzenionym w tyrolskiej 
ojczyźnie i kulturze. W środku gór i w samym sercu sportów zimowych, młodzi pasjonaci 
sportu spotykają się dzisiaj, tak jak czynili to w przeszłości, aby wspólnie torować nartostrady. 
Nowością jest jednak kontakt ze współpracownikami i partnerami na całym świecie. Czas i 
przestrzeń nie ograniczają hartu ducha PRINOTH!

Żadne góry nie są za strome, żaden teren nie jest za ciężki i żadne wyzwania nie są za 
duże - pojazdy PRINOTH pokonują góry i przekonują nawet najbardziej wymagających 
klientów.

HISTORIA PRINOTH:

PIEKIELNIE DOBRA 
JAKOŚĆ Z POŁUDNIO-
WEGO TYROLU PRZE- 
KAZYWANA ŚWIATU 
Południowy Tyrol to nie tylko wymarzone miejsce turystyczne - region ten przez wielu 
uznawany jest także za kwitnące centrum gospodarki i innowacji, o jednym z 
najwyższych wskaźników przedsiębiorczości w Europie. Historia PRINOTH jest 
najlepszym przykładem tyrolskiego ducha przedsiębiorczości.

HISTORIA PRINOTH
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Nawet jeżeli ktoś by pomyślał, że diabeł maczał palec w naszym torcie – nie 
martw się nie sprzedaliśmy naszej duszy diabłu.



DIGITALIZACJA
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+ SNOW MEASUREMENT: pomiar głębokości śniegu 3D we współpracy z Leica Geosystems
+ FLEET MANAGEMENT: nowy system zarządzania flotą 

Digitalizacja nie kończy się na stoku.

Dzięki nowemu systemowi fleet management firmy PRINOTH wszystkie dane pojazdu są 
dostarczane w czasie rzeczywistym na standardową platformę. Niezależnie od producenta 
ratraki, skutery śnieżne lub samochody mogą zostać podpięte pod system i podlegać 
rejestrowaniu i zarządzaniu. Pozwala to na zmapowanie całej floty pojazdów, a tym samym na 
efektywniejsze planowanie wyjazdów i zmniejszenie kosztów.

System ten dostarcza informacje o lokalizacji i pracy ratraków. Obejmują one m.in.: położenie 
maszyny, czas pracy na biegu jałowym, czas użytkowania (wraz ze szczegółami dot. pracy 
windy, freza itp.), zużycie paliwa i inne indywidualnie konfigurowane dane. System fleet 
management PRINOTH jest niezawodny i prosty w obsłudze. Umożliwia generowanie 
raportów dla poszczególnych maszyn lub całej floty.

System Fleet Management  jest już dostępny u najbliższego przedstawiciela PRINOTH! 

Sprawdzony 3D snow depth measurement firmy Leica Geosystems jest obecnie najlepiej 
sprzedającym się systemem na świecie! System obsługiwany przez satelitę umożliwia 
precyzyjny pomiar głębokości śniegu 3D i prostą wizualizację na oddzielnym ekranie w 
kabinie operatora. System otwiera także nowe możliwości w budowaniu snowparków. 
Wszystkie elementy mogą być cyfrowo planowane i rozbudowywane. Stworzony "Plan" jest 
następnie wyświetlany bezpośrednio w kabinie operatora. Jest to niezawodny system 
zarówno dla tras jak i do budowy snowparków!

Co najważniejsze, obie opcje digitalizacji PRINOTH mogą zostać zamontowane do już 
istniejących pojazdów.

HIGH TECH FOR SNOW 
PRINOTH DIGITALIZUJE 
RATRAKOWANIE

W ostatnich latach gwałtowny wzrost presji finansowej na ośrodki narciarskie spowodował 
konieczność zrównoważonego wykorzystywania wszystkich zasobów. Dysponowanie 
odpowiednimi informacjami o wykorzystaniu zasobów i ich przetwarzanie w zrozumiały 
sposób, umożliwia podejmowanie właściwych decyzji. Firma PRINOTH opracowała 
odpowiednie technologie, tak aby jak najlepiej wspierać ośrodki narciarskie w sprawnej 
obsłudze ratraków. A wszystko to dla zrównoważonego rozwoju, wydajności i 
efektywności... Oferta SNOW HOW - w połączeniu z indywidualnie dobranymi szkoleniami - 
zapewnia doskonałe narzędzia do zarządzania oprogramowaniem i danymi tj.:
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FLEET MANAGEMENT

ZWIĘKSZENIE 
WYDAJNOŚCI DZIĘKI
FLEET MANAGEMENT
ZALETY NOWEGO OPROGRAMOWA-
NIA DO ZARZĄDZANIA FLOTĄ
Oprogramowanie FLEET MANAGEMENT opracowane przez PRINOTH jest narzędziem 
służącym do zarządzania stokami i flotami pojazdów w każdym ośrodku narciarskim na 
całym świecie. Precyzyjne pozyskiwanie danych i dokładne monitorowanie pojazdów 
umożliwia optymalizację procesów pracy i efektywne projektowanie tras, co skutkuje 
zwiększoną wydajnością połączona z oszczędnością zasobów i kosztów. 

PROSTA WIZUALIZACJA I INTUICYJNA PRACA
Wszystko w jednym. Wszystkie informacje są dostępne z jednego interfejsu, nie stanowiąc 
żadnych trudności z odczytem. Brak konieczności przełączania się pomiędzy różnymi 
programami, zapewniając ciągły przepływ pracy - nawet po dodatkowym włączeniu 
oprogramowania do pomiaru śniegu SNOW MEASUREMENT PRINOTH.

INTELIGENTNE PRZETWARZANIE DANYCH
Wydajne zarządzanie wymaga odpowiednich informacji takich jak: status pojazdu, czas pracy, 
pozycja i prędkość, dane silnika i pojazdu, a także status windy, freza i oświetlenia. Dane te są 
przesyłane w czasie rzeczywistym i wyświetlane za pomocą oprogramowania.

PEŁNA KONCENTRACJA NA PRACY Z OPROGRAMOWANIEM
Bardzo dużą zaletę oprogramowania FLEET MANAGEMENT stanowi brak konieczności 
instalacji lokalnego serwera, a także brak troski o przechowywanie i przesyłanie danych. 
Można zatem w pełni skoncentrować uwagę na rzeczywistej pracy z programem.

JEDEN ZA WSZYSTKICH WSZYSCY ZA JEDNEGO
Nie tylko ratraki, ale także skutery śnieżne, quady, samochody i inne pojazdy mogą zostać 
wyposażone w oprogramowanie FLEET MANAGEMENT. W ten sposób cała flota pojazdów 
danego ośrodka może być rejestrowana, zarządzana i optymalizowana w sposób kompleksowy.

ZALETY: 

+ Niezwykle przyjazny i przejrzysty interfejs użytkownika
+ Zrozumiała wizualizacja najważniejszych kluczowych danych oraz możliwość ich 

szczegółowej oceny
+ Transmisja danych w czasie rzeczywistym
+ Ukierunkowane planowanie i oszczędność kosztów
+ Brak dodatkowych kosztów związanych z serwerami, utrzymaniem IT i przesyłem danych



siebie na tegorocznym National Convention and Trade Show of the National Ski Areas 
Association (Krajowym Kongresie i Wystawie Krajowych Związków Narciarskich) (NSAA), 
najważniejszych targach technologii alpejskich w Ameryce Północnej. 

Ratraki PRINOTH wyposażone w technologię iCON alpine firmy Leica Geosystems wyznaczają 
standardy na kolejne lata. System satelitarny umożliwia precyzyjny pomiar śniegu 3D i 
przejrzystą wizualizację na wyświetlaczu w kabinie operatora. Nie bez powodu jest to najlepiej 
sprzedający się system pomiarowy na rynku. Kolejny krok rozwojowy sprawi, że system będzie 
istnym centrum dowodzenia w zakresie kompleksowego zarządzania śniegiem. Jest kluczem 
do zwiększenia wydajności i redukcji kosztów w ośrodkach narciarskich, optymalizacji 
efektywnego wykorzystania pojazdów i śniegu, zarówno naturalnego, jak i sztucznego, 
produkowanego z użyciem wody i energii.
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PRINOTH I LEICA GEOSYSTEMS

HIGH-TECH ATAKUJE 
STOKI NARCIARSKIE
TECHNOLOGIA DIGITALIZACJI PRINOTH I LEICA GEOSYSTEMS  NA 
NARODOWEJ  KONWENCJi NSAA 2018

Innowacje opracowane przez PRINOTH we współpracy z Leica Geosystems, wiodącym na 
świecie dostawcą technologii pomiarowych i wizualizacyjnych, rozszerzają swoje pole 
działania o Amerykę Północną. Obaj partnerzy zaprezentują swoje produkty high-tech obok

3D SNOW MEASUREMENT



SNOW HOW firmy PRINOTH to inspirujące oprogramowanie analityczne i 
konsultingowe. Dlaczego? Ponieważ, z jednej strony, we współpracy z Leica 
Geosystems, oferujemy najbardziej precyzyjny na świecie system pomiaru 
głębokości śniegu, a z drugiej strony ściśle współpracujemy z klientami przy 
opracowywaniu i ulepszaniu oprogramowania. Dzięki temu powstaje łatwa 
i intuicyjna w obsłudze, najnowocześniejsza technologia, zapewniająca 
precyzyjne i kompleksowe wartości zwiększające produktywność.

Nic nie jest bardziej denerwujące niż niedopracowany program! Lub taki, który nie 
spełnia specjalistycznych wymagań. Dlatego w PRINOTH polegamy na wrażeniach 
naszych klientów. Dzięki ich opiniom możemy sprostać napisaniu najlepszego 
oprogramowania do zarządzania śniegiem na rynku.

OPINIE NASZYCH KLINTÓW PO 
WPROWADZENIU SNOW HOW
Rudolf Egarter, dyrektor techniczny w firmie Drei Zinnen AG
"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. "

David Piqué, kierownik ds. ratrakowania w SAETDE GrandValira, Andora
"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. "

SNOW HOW

Marco Bernard, kierownik ośrodka narciarskiego Bromont
"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 chcieć więcej? "

Leslie Jaffe, Koordynator floty Aspen Skiing Company
"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. "

Paul Maitland, manager ośrodka narciarskiego Stratton Mountain Resort
"Jestem pod wrażeniem dokładności systemu pomiaru śniegu PRINOTH - używamy go 

codziennie. Zauważyliśmy znaczną poprawę w zakresie oszczędności, zwłaszcza przy 
produkcji śniegu. Możemy teraz zobaczyć słabe punkty tras zwłaszcza po wystąpieniu 
niekorzystnych warunków pogodowych, a następnie efektywnie i precyzyjnie 
skorzystać z naszych magazynów śniegu. Oszczędność czasu, pieniędzy i energii ".

Zarząd Ośrodka Narciarskiego OK Bergbahnen
"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."

PRINOTH wyposażył już 15 ratraków w Bergbahnen Oberstdorf Klein-Walsertal w 
system pomiaru głębokości śniegu. Dziękujemy nowemu dyrektorowi 
zarządzającemu Berg-bahnen Oberstdorf Kleinwalsertal, dr. Andreas Gappza za 
odnowienie zaufania do PRINOTH  i cieszymy się, że mogliśmy dostarczyć trzy 
nowe ratraki LEITWOLF.
SNOW HOW został już z powodzeniem przetestowany w ponad 20 ośrodkach 
narciarskich, a w tym roku przejdzie do sprzedaży na całym świecie z oficjalną 
prezentacją produktu na Mountain Planet. Z niecierpliwością czekamy na duży 
popyt, bo w nadchodzącej zimę w naszym systemie będzie już działać ponad 400 
pojazdów.
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PRINOTH 
SNOW HOW
PERFEKCYJNY STOK POTRZEBUJE 
PERFEKCYJNEGO OPROGRAMOWANIA
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OFFICJALNY DOSTAWCA
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PRINOTH oficjalnym dostawcą ratraków w Åre w 2018 i 2019 r. HUSKY, BISON X i ulubieniec 
LEITWOLF, byli bardzo dobrze przygotowani do ratrakowania tras. Ratraki PRINOTH zapewniły 
najsilniejszą i najczystszą flotę świata. Wyposażone w system zarządzania flotą i innowacyjny 
system pomiaru głębokości śniegu iCON alpine firmy Leica Geosystems, zapewniły optymalne 
warunki tras zjazdowych.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy PRINOTH i Skistar, ratraki PRINOTH będą służyły na 
dalekiej północy, na kolejnej dużej imprezie Ski World Cup 2019.

RYWALIZACJA NAJLEPSZYCH
ÅRE 2018 & 2019

PRINOTH NA FINALE 
SKI WORLD CUP
NAJLEPSI ZAWODNICY I EMOCJONUJĄCY WYŚCIG NA TRASACH 
ZJAZDOWYCH ÅRESKUTAN 

W marcu w najstarszym, szwedzkim ośrodku narciarskim w finale Ski World Cup, po raz piąty 
rywalizowała elita pucharu świata. Wybrano najlepszych zawodników w slalomie, slalomie 
gigancie, super-G w kategorii męskich dyscyplin zjazdowych. Niezwykła konkurencja sprawiła, 
że wyścigi stały się absolutną atrakcją z najlepszą publicznością sezonu. Podsumowaniem  
tygodnia było przyznanie wielkiej kryształowej kuli zwycięzcom całego cyklu Ski World Cup.



29.11 – 03.12 // FIS BIRDS OF PREY WORLD CUP BEAVER CREEK VAIL
Nie tylko "ptaki drapieżne", ale także potężne stada ratraków są już tutaj! A nasza 
winda celebruje pokoleniowe spotkanie. SHERPA i AUTOMATIC łączą siły,  
zapewniając optymalne warunki nartostrad.

01. – 3.12.2017 // FIS SKI WORLD CUP LAKE LOUISE
O nie, awaria zasilania! Wszystkie windy wyeksploatowane! Nasz BISON biegnie i 
służy windą - misja zakończona: wyścigi uratowane!

11. – 12.12.2017 // FIS SX AROSA
Od 3 nad ranem BISON X dzielnie i niezachwianie przygotowuje tor dla 
skicrosserów. Ale śnieg nie przestaje padać! BISON X potrafi przeciwstawić się 
zamieci, lecz bezpieczeństwo zawodników jest najważniejsze: rywalizacja zostaje 
odwołana.

14.12.2017 // FIS SNOWBOARD WORLD CUP CAREZZA
Karersee to istny dom dla HUSKY i LEITWOLF. Najlepsze warunki tras narciarskich 
gwarantowane!

14. – 17.12.2017 // FIS SKI WORLD CUP  VAL GARDENA
Szaleństwo, jak ten czas leci - nasz partner świętuje 50 urodziny! Saslong po 50 
latach znamy od podszewki, można powiedzieć, że przygotowuję się już prawie 
sam. Ale wieczorem są fajerwerki i zabawa! Zaczynamy wielki show!

17. – 18.12.2017 // FIS SKI WORLD CUP ALTA BADIA
Podczas gdy jego bracia PRINOTH BISON przygotowują stoki, SNOWLICIOUS ma 
mało czasu na kibicowanie - uwodzicielski zapach jego kuchni przyciąga wielu 
głodnych narciarzy.

21. – 22.12.2017 // FIS SX WORLD CUP INNICHEN
Witaj White Industries LTD, długo się nie widzieliśmy! Zawsze miło z Tobą 
pracować! Nasz BISON X jest już gotowy!

28. – 29.12.2017 // FIS SKI WORLD CUP BORMIO
Go Italia!!! Doskonały Dominik Paris! Gratulacje pierwszego miejsca! Nasz 
LEITWOLF dołożył wszelkich starań, aby optymalnie przygotować pas startowy.

04.01.2018 // TURNIEJ 4 SKOCZNI BERGISEL
Hardcorowe ratrakowanie z w pełni zautomatyzowanymi windami! Warto było- 
LEITWOLF z radością co roku spogląda na piękny widok miasta ;)

13. – 14.01.2018 // WORLD CUP W LOTACH NARCIARSKICH KULM
W końcu! Po rocznej przerwie możemy znów latać - nasz LEITWOLF już nie może 
się doczekać ...

19. – 20.01.2018 // FIS SKI CROSS WORLD CUP – NAKISKA
BISON X w pełnej eksploatacji! Od 6 do 22 stycznia Nick i Steve z White Industries 
LTD zakotwiczyli go.

22. – 28.01.018 // IBU  BIATHLON  EUROPEAN  CHAMPIONSHIPS  RIDNAUN
Bajkowa sceneria dla BISON X! To on już za rogiem! Mnóstwo śniegu, może 
niemalże wyjeżdżać bezpośrednio z fabryki na tor.

26. – 28.01.2018 // FIS LADIES’ COMBINED, GIANT SLALOM
AND SLALOM LENZERHEIDE
Spójrz tam - teraz to trzy wyścigi! Lenzerheide przejął połączenie w St. Moritz, ale 
praca na zboczach pozostała niezmienna, tak właśnie pracuje nasz LEITWOLF.

31.01.2018 // MOONLIGHT CLASSIC SEISER ALM
Przejażdżka w świetle księżyca, jak romantycznie! Tym razem jednak rozkłady 
jazdy zostały odwrócone, zawodnicy startują w nocy, podczas gdy nasz HUSKY 
pracuje w ciągu dnia.

04.03.2018 // VASALOPPET 
Dzięki przesunięciu równoległemu BISON, możesz płynnie przesuwać się z Sälen 
do Mora. Przygotowanie trasy to prawdziwa sztuka! 

14. – 17.03.2018 // FIS SLOPESTYLE WORLD CUP SEISER ALM
BISON X nakarmiony, umyty i opakowany w pełnej gotowości oczekuje kolegów z 
F-TECH.

14. – 18.03.2018 // FIS SKI WORLD CUP FINALE ÅRE
Jesteśmy oficjalnym dostawcą w Åre podczas zawodów FIS Alpine World Cup 
Finale 2018 i Alpine World Champions 2019!

PRINOTH 
ROCKS THE 
SLOPES
WIELKIE ZIMOWE TURNEE
Zawody FIS muszą przebiegać perfekcyjnie od początku do samego końca.  
Idealna trasa to podstawowy warunek sprawnego przebiegu wyścigów. 
Zatem PRINOTH jest pierwszym wyborem organizatorów mistrzostw świata 
na całym świecie! Poniżej mały wgląd w nasz "Dziennik tournee":

25. – 26.11.2017 // FIS WOMEN‘S SKI WORLD CUP KILLINGTON
Kombinacja sił LEITWOLF i BISON specjalnie dla kobiet. Strzeż się USA - nadchodzą 
perfekcyjne trasy!
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Specjalne elementy high-tech ułatwiły obsługę różnych rodzajów śniegu: "Funkcja wytrząsania 
była doskonała w oczyszczaniu pługa z dużych obciążeń mokrego śniegu, a zatem praca 
przebiegała gładko i równo. Regulowane zawieszenie gąsienic sprawiło, że   maszyna była 
bardziej zwrotna, aniżeli można byłoby się tego spodziewać po tak ciężkim sprzęcie." Stone 
pochwalił również końcowy rezultat: "Stwierdziłem, że frez PRINOTH świetnie się spisał pracując w 
różnych warunkach śnieżnych, od mokrych po zlodowaciałe. Przylegał idealnie nawet do sztucznie 
naśnieżanych obszarów, pozostawiając doskonale wyratrakowaną powierzchnię." Operator 
Winterstart jest również zadowolony z komfortu pracy, głównie z "przestronnej kabiny z 
szerokim polem widzenia i dobrze rozmieszczonymi dźwigniami sterującymi ".

Jego kolega, Jason Smith, jest również pod dużym wrażeniem swojego ratraka - BISON X. Do 
gustu operatora Winterstart przypadła także centralna pozycja w kabinie, która umożliwia 
bezpieczną pracę bez martwych punktów, a także pług PARK, pozwalający manewrować w 
wąskich przestrzeniach. W ostatnich latach pojawiły się problemy z ratrakami od innych 
dostawców, dlatego Smith był szczególnie zadowolony z jakości PRINOTH podczas 
przygotowania Pucharu Świata, który wymagał najwyższej wydajności zarówno od człowieka, 
jak i maszyny: "W tym czasie musimy polegać na funkcjonalności ratraka".

Nic więc dziwnego, że Killington zaufał również know-how firmy PRINOTH, gdzie LEITWOLF 
przygotował idealny dywan śnieżny na  FIS World Cup w listopadzie 2017 roku.
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WORLD CUP IN LAKE LOUISE

LEITWOLF I BISON X NA 
SKI WORLD CUP 2017
PO RAZ PIERWSZY RATRAKI PRINOTH PODJĘŁY WYZWANIE 
PRZYGOTOWANIA TRUDNYCH TRAS W ROCKY MOUNTAINS

World CUP Lake Louise Winterstart jest jednym z najważniejszych konkursów sezonu i 
magnesem dla tłumów kibiców liczących ponad 173 miliony widzów na całym świecie. 
Absolutna precyzja w przygotowaniu tras jest bezwzględna. Wiedzą o tym także Menedżerowie 
Winterstart Events, organizujący zawody szybkościowe na spektakularnym tle Rocky Mountains.

W grudniu 2017 roku po raz pierwszy wykorzystali LEITWOLF i BISON X firmy PRINOTH do 
przygotowania tras, co stanowiło nie lada wyzwanie na skalistych zboczach Rocky Mountains: 
"Musimy stworzyć tor wyścigowy z wykorzystaniem sztucznego śniegu", wyjaśnia Mike Stone. 
Jednak w sezonie 2017 przygotowania przebiegły bardzo sprawnie: "Duża moc LEITWOLF i jego 
silna winda pozwoliły nam wykonać pracę w niezwykle krótkim czasie".



PRINOTH BISON 
RATUJE FIS SKI 
WORLD CUP W 
LAKE LOUISE
POJAZDY PRINOTH ROZWIĄ-
ZUJĄ WSZELKIE PROBLEMY. 
NAPRAWDĘ WSZYSTKIE 
PROBLEMY.

W sobotę rano, 2 grudnia 2017 r. do Lake Louise zjeżdżają setki 
sportowców i widzów czekających na wyścigi kobiet w FIS Ski World 
Cup. O godzinie 10 rano następuje niezapowiedziana przerwa w 
dostawie energii, która może zrujnować imprezę. Złamane drzewo 
zakłóciło zasilanie całego ośrodka narciarskiego - a tym samym koleje. 
Powstaje pytanie w jaki sposób sportowcy dotrą do bramki startowej? 
Stacje telewizyjne ORF, eurosport, ZDF itd. transmitowały już na żywo.

Długa godzina ścisłej refleksji i rozmyślań, poprzedziły genialny 
pomysł: ratraki PRINOTH mogą pomóc! PRINOTH BISON zabrał 
zawodników do bramki startowej w zaimprowizowanym wyciągu. 

Amerykańska gwiazda narciarska Lindsey Vonn była nie tylko 
entuzjastycznie nastawiona do wysiłków organizatorów  FIS Ski World 
Cup w Lake Louise - ale także do "Rycerza w lśniącej zbroi".

WORLD CUP IN LAKE LOUISE
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Wyścig narciarski World Cup w Planai jest popularny nie tylko ze względu na 
wyjątkową linię mety w Schladming, ale także ze względu na dobrze 
przygotowane trasy, niezbędne dla udanej rywalizacji. Mocne podłoże śnieżne na 
stokach Planai przygotowują najnowsze modele LEITWOLF, obok ratraków BEAST i 
EVEREST. Według Perhab, "pojazdy PRINOTH zapewniają łatwą obsługę i 
konserwację" do czego w połączeniu ze "stabilnością osprzętu" operatorzy Planai 
przywiązują szczególną uwagę. Chociaż mgła pozostaje głównym wyzwaniem, 
według Perhab, tym ważniejsze jest idealne przygotowanie podłoża na tzw. 
"twardą bazę bez względu na warunki pogodowe". Wyjątkową atmosferę wyścigów 
zapewnia tylko skrupulatne przygotowanie tras narciarskich, które tuż po 
zawodach slalomowych są eksploatowane przez rzeszę fanów w Kitzbühel: "Sukces 
nami dowodzi", mówi Perhab oceniając kondycję tras w Dolinie Enns godną 
mistrzów świata.
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DOSKONAŁE ZAKRĘ- 
TY DZIĘKI PRINOTH 
WYŚCIG SKI WORLD CUP W PLANAI 
MAGNESEM DLAWIDZÓW 

Hochwurzen i Planai, lokalne góry Rohrmoos i Schladming w dolinie Enns w Styrii, są 
nie tylko jednymi z najpopularniejszych miejsc wakacyjnych w Austrii, ale są również 
miejscem międzynarodowych zawodów od czasu narodzin alpejskich sportów 
zimowych w 1920 roku. Tegoroczne edycja Alpine Ski World Cup Men’s Slalom, po raz 
kolejny były częścią tegorocznej imprezy, które według Wolfganga Perhaba, 
managera tras narciarskich Planai, zaoferowały "świetne wyścigi z dużym efektem 
reklamowym".

WORLD CUP IN SCHLADMING



Początkowy odcinek z 63% nachyleniem jest najbardziej stromym startem pośród wszystkich 
wyścigów World Cup. Prędkości dochodzi do 140 km/h i skoki osiągają odległość nawet do 40 
m na najszybszych odcinkach trasy. Następujące po sobie niezwykle szybkie zakręty 
wymagają od zawodników ekstremalnych umiejętności i koncentracji. 

TEREN EKSTREMALNY: LEITWOLF W AKCJI
W Bormio LEITWOLF firmy PRINOTH zajmuje się ratrakowaniem stromizn, "ponieważ 
doskonale dopasowuje się do skrajnych profili stoku Stelvio zarówno pod względem szerokości, 
jak i wysokości", mówi Pasquale Canclini, dyrektor techniczny Bormio Ski. Zoptymalizowana 
siła uciągu LEITWOLF, z jego wspaniałą zdolnością jazdy pod górę, oraz automatyczna 
winda, pozwala na przygotowywanie nawet najbardziej stromych stoków w Bormio. 
Ponadto, jak zauważa Pasquale Canclini, POWER frez z opatentowanym równoległym 
przesunięciem jest po prostu najlepszy: "Zapewnia kompaktową i jednorodną warstwę do 
15-20 cm poniżej nart atletów (inne frezy sięgają głębiej, dlatego śnieg pęka, gdy sportowcy 
uderzają w stok podczas lądowania po skoku lub przy zmianie kierunku jazdy)". 

Kierownik Bormio Ski chwali także doskonałe wrażenia pod katem jakości obsługi PRINOTH: 
"Obsługa jest szybka i kompetentna; PRINOTH zawsze dociera do nas szybko i rozwiązuje każdy 
problem". Szczególnie ważne jest, aby podczas przygotowywania stoków w ekstremalnych 
warunkach móc polegać zarówno na ratraku jak i jego producencie.

WORLD CUP IN BORMIO
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SKI WORLD CUP IN BORMIO:

WYSOKIE OCZEKIWANIA 
W STOSUNKU DO ZAWO-
DNIKÓW I OPERATORÓW
FIS ALPIN WORLD CUP BORMIO NA STOKACH STELVIO
Na legendarny, jeden z najbardziej wymagających stoków narciarskich w Parku Narodowym 
Stilfser Joch - Stelvio - w grudniu 2017 roku zorganizowano zawody Bormio FIS Alpine World 
Cup. W tym szczególnie stromym, szybkim i krętym torze narciarze rywalizowali o najwyższe 
wyniki w konkurencjach zjazdowe i kombinacjach.



Peter Engler, dyrektor generalny Lenzerheide Bergbahnen AG, może powraca do udanych 
zawodów mówiąc: "Zawsze otrzymywaliśmy bardzo dobre recenzje od narciarzy i 
organizatorów za przygotowanie i warunki ogólne". Engler bardzo dobrze wie jak ważne jest 
właściwe przygotowanie tras treningowych: "To zaszczyt dla regionu sportów zimowych Arosa 
Lenzerheide zapewniać mistrzom świata lub przyszłym mistrzom świata dobre trasy. W lutym, 
podczas World Cup w St. Moritz, przez trzy tygodnie na stoku Heimberg gościliśmy zawodników 
szwajcarskiej drużyny podczas treningów. Ostatecznie byliśmy częścią szwajcarskiego sukcesu w 
St. Moritz".

"Flota ratraków LEITWOLF firmy PRINOTH, która jest odpowiedzialna za przygotowanie 
stoków na Lenzerheide, również przyczyniła się do tego sukcesu: "Wybraliśmy pojazdy 
PRINOTH, ponieważ byliśmy pewni ich osiągów i najnowocześniejszej technologii silników, a 
nasi pracownicy szczególnie docenili moc frezowania". Według Engler doświadczenie 
pracowników w połączeniu z precyzyjnym pomiarem głebokości śniegu zapewnianym 
przez ICONalpine są idealnymi narzędziami do utrzymania zadbanej trasy. W tym kontekście 
konieczne jest myślenie długoterminowe: "Bardzo ważnym czynnikiem jest  sztuczne 
naśnieżanie, które uruchamiamy już w listopadzie". Oczywiście, pogoda również ma tutaj 
istotne znaczenie, zapewniając niskie temperatury pozwala na wstrzykiwanie wody w trasę 
tworząc niezwykle twardy podkład". Według szefa Bergbahnen AG: "Pomijając kwestię 
optymalnego wyratrakowania tras, to pogoda gra pierwsze skrzypce przy przygotowaniu i 
podczas zawodów World Cup".

WORLD CUP IN LENZERHEIDE AROSA
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STOK DLA        
MISTRZÓW ŚWIATA
W POPULARNYM OŚRODKU NARCIAR-
SKIM W GRISON LEITWOLF PRZYGOTO-
WUJE TRASY DO MISTRZOSTW ŚWIATA
Gwarantowany śnieg, rekordowa liczba słonecznych dni i 225 przygotowanych tras 
narciarskich sprawia, że Lenzerheide Arosa w Grison jest jednym z najlepszych 
szwajcarskich miejsc do uprawiania sportów zimowych. Warunki te są równie 
atrakcyjne dla zawodów World Cup. W styczniu zawody Audi FIS Women’s Ski World 
Cup Heimbergu miały miejsce w Parpan oferując ekscytujące wyścigi slalomowe, 
slalomy giganty i po raz pierwszy kombinację alpejską.



AUDI FIS 
SKICROSS-WORLD 
CUP W INNICHEN
PRINOTH I WHITE INDUSTRIES 
STWORZYLI SPEKTAKULARNY 
FIS SX TOR

Ekscytacja, działanie i szybkość. W tym roku Audi FIS Ski Cross Double World 
Cup przyciągnął po raz kolejny wielu fanów do Sesto Dolomites. Przez dwa 
dni wszystko koncentrowało się na szybkiej dyscyplinie olimpijskiej w 
popularnym ośrodku narciarskim Alta Pusteria.

Już po raz ósmy gwiazdy sceny ski cross rywalizowały na spektakularnym torze 
Haunold, oferując ekscytujące wyścigi z licznymi stromymi zakrętami, obrotami, 
skokami i grzbietami. Puchar Świata w Innichen był ostatnim z FIS Cross Alps Tour, 
który obejmował etapy w Val Thorens (FRA), Arosa (CHE) i Montafon (AUT).

Zespół White Industries LTD, kierowany przez kanadyjczyka Jeffa Ihaksi, był 
odpowiedzialny za zaplanowanie doskonałego toru. Andreas Silbernagl, operator 
PRINOTH, przy użyciu BISON X, wykorzystując tony śniegu ukształtował dokonały 
tor. Tor obejmował dystans ok. 1500 m. Prowadził bezpośrednio do mety 
znajdującej się przy wjeździe do Innichen, gdzie widzowie mogli oglądać wszystkie 
ekscytujące pojedynki na dużym ekranie.

Program obejmował dwa wyścigi, dla mężczyzn i dla kobiet. Zawodnicy oczekiwali 
najwyższej klasy warunków śnieżnych i pogodowych. W pierwszym dniu 
zwycięzcami zostali Heidi Zacher z Niemiec i Marc Bischofberger ze Szwajcarii, 
natomiast w drugim dniu Sandra Naeslund, a w kategorii mężczyzn swoje 
zwycięstwo przypieczętował Marc Bischofsberger wygrywając cykl Cross Alps Tour.

PRINOTH SNOWLICIOUS był kulinarnym wsparciem zawodów dostarczając 
wszystkim łasuchom przepyszne przekąski i napoje.

Dzięki ciężkiej pracy organizatorów w Innichen i pomocy licznych wolontariuszy,  
impreza zakończyła się pełnym sukcesem. Wysokie międzynarodowe standardy 
bezpieczeństwa i śniegu zostały osiągnięte, a kibice i entuzjaści sportu byli 
pozytywnie zaskoczeni całym wydarzeniem.
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WORLD CUP
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OLIMPIADA

W ciągu trzech nocy BISON X stworzył idealne warunki treningowe na stokach Montafon. 
Sportowcy uznali je za dużo lepsze aniżeli warunki panujące na zawodach. Eric Themel, 
główny trener austriackiej reprezentacji, pochwalił zaangażowanie PRINOTH w sukces 
swojego zespołu: "Dziękujemy PRINOTH za świetne wsparcie podczas przedolimpijskiego 
treningu w Gargellen w Montafon. Nowy BISON X odtworzył dla nas replikę bramki startowej w 
Pyeongchang, przez co zoptymalizowaliśmy nasze treningi".

Benjamin Wordsworth, trener reprezentacji australijskiej ekipy Snowboard Cross Team, 
potwierdził słowa poprzedniego trenera: "Dziękuję PRINOTH za wsparcie, a ekipie z Austrii za 
współpracę". Osoba odpowiedzialna za zespół australijski podkreśliła doskonałą współpracę: 
"Wspólne zaangażowanie ekip Austrii, Australii i PRINOTH umożliwiło nam zbudowanie 
skutecznego toru do treningów pod kątem Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018. Wszyscy 
zawodnicy zgodnie twierdzą, iż był to jeden z kluczowych czynników w przygotowaniach do 
igrzysk, a także nadchodzącego sezonu".

Olimpijskie treningi obu ekip na torze stworzonym przez BISON X, składającym się z różnych 
skoków, zakrętów i zjazdów z różnymi pochyłościami,  przekonali także widzów w Gargellen, 
którzy w obrębie startu entuzjastycznie podążali za spektakularnymi skokami.

GOTOWI DO PYEONGCHANG 2018:

SNOWBOARD
BOARDER CROSS
OLIPIJSKIE GARGELLEN
PERFEKCYJNE WARUNKI TRENINGOWE OD BISON X DLA 
REPREZENTACJI AUSTRII I AUSTRALII

Przygotowania do zawodów olimpijskich dla krajowych drużyn snowboardowych z 
Austrii i Australii przebiegły w tym roku wyjątkowo dobrze. White Industries był 
projektantem i konstruktorem międzynarodowej trasy olimpijskiej w Korei 
Południowej oraz partnerem współpracującym z PRINOTH. Tor olimpijski Snowboard 
Boarder Cross został zbudowany przy pomocy PRINOTH BISON X. Ten sam pojazd był 
dostępny dla obu drużyn w regionie narciarskim Gargellen w Montafon odpowiadając 
za wykonanie repliki początku trasy z Pyeongchang.



EUROPEAN CHAMPIONSHIP
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PO RAZ DRUGI: 

IBU BIATHON 
EUROPEAN 
CHAMPIONSHIP  
W RIDNAUN
BISON I ZAWODY BIATLONOWE W DOLINIE RIDNAU  

U stóp Alp Stubai w styczniu tego roku odbyły się Mistrzostwa Europy 
w Biathlonie. Po mistrzostwach kontynentalnych, które miały miejsce 
w Ridnaun w 2011 roku, ta wysokogórska dolina z 25-kilometrowymi 
tras do narciarstwa biegowego, uznawana za śniegowego pewniaka, 
również okazała się doskonała lokalizacją w 2018 roku. Na trasach i na 
strzelnicach rywalizowało 351 biatlonistów, w tym wiele gwiazd, 
których sprawność i koncentracja były śledzone z wielkim napięciem. 

PRINOTH BISON doskonale przygotował trasy biegowe i dowiódł 
swojej wytrzymałości i precyzji. Inne ważne zawody, takie jak słynny 
wyścig Vasalopple w Szwecji i liczne imprezy Nordic FIS, również 
bazują na BISON z NORDIC LINER, ponieważ zapewnia on maksymalne 
przepychanie i doskonałą zwrotność połączoną z perfekcyjną 
widocznością i nietuzinkowym komfortem. BISON staje się coraz 
bardziej popularny - w Ridnaun i na całym świecie.
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PIONIER, LIDER, LEGENDA!
LEITWOLF 

PRZESUNIĘCIE RÓWNOLEGŁE: Jedyne w swoim rodzaju i jedyne na świecie: 
tylko od PRINOTH! Dzięki opatentowanemu równoległemu przesunięciu freza, LEITWOLF 
może robi więcej niż jakikolwiek inny ratrak: nawet podczas jazdy pod kątem może 
utrzymywać finiszery równolegle do kierunku jazdy, wykorzystując całą szerokość stoku.

PŁUG MASTER: W taktycznie zrównoważonym kącie pług bezproblemowo 
kruszy lód i śnieg. Idealna forma umożliwia swobodne rolowanie śniegu w pług, tym 
samym, zmniejszając wymaganą siłę przepychania. W ten sposób uzyskuje się 
łatwiejszą zdolność do jazdy pod górę i większą zdolność przepychania.

KOMFORT: Operator PRINOTH to nasze oczko w głowie - centralnie usytuowany 
fotel operatora zapewnia doskonałą widoczność. Kolorowy wyświetlacz o przekątnej 8,4 
cala dostarcza wszystkich niezbędnych informacji, a. wielofunkcyjny joystick pozwala 
kontrolować wszystkie podstawowe funkcje pojazdu  z użyciem jednej ręki.

DESIGN: Samochód sportowy potrzebuje dynamicznej elegancji, którą może mu 
zapewnić tylko doświadczony projektant - bez względu na to, czy jeździ po drogach, czy 
po śniegu. Pininfarina projektuje pojazdy dla Ferrari, Maserati i PRINOTH.

PRINOTH LEITWOLF sprawdza się na światowych arenach zdobywając zaufanie 
najbardziej prestiżowych ośrodków narciarskich. Dzięki doskonałej i szeroko sprawdzonej 
technologii przekonuje każdego sceptyka. LEITWOLF nie składa pustych obietnic, ale 
jasne zapewnienia.

LEITWOLF –  nazwa, która budzi skojarzenia: mocy i elegancji, siły charakteru i 
niezależności, tajemniczej bliskości z naturą i nieosiągalnej suwerenności. 
PRINOTH LEITWOLF nie nosi tej bez przyczyny. W 2000 roku narodził się pierwszy tego 
typu pojazd i od razu znalazł swoje naturalne środowisko stając się liderem stada! Już 
jego przodek pozostawił wszystkich konkurentów w cieniu. Do dzisiaj LEITWOLF 
pozostaje bezkonkurencyjny.

SILNIK: Przetestowany sześciocylindrowy silnik diesel o mocy 390 kW / 530 KM i 
momencie obrotowym o wartości 2460 Nm. Eksperymenty nie wchodzą w grę! Dopiero 
gdy technologia pokona wiatr, śnieg, deszcz i lód, gdy przejdzie chrzest ognia nad stromą 
górą i gdy okaże się godna tego, co najlepsze w swojej klasie - dopiero wtedy jest gotowa 
na LEITWOLF.

FREZ POWER: Znakomita wydajność połączona z prostotą to aktualna definicja 
perfekcyjności i taki właśnie jest PRINOTH POWER FREZ. Jego prosta, nie wymagająca 
konserwacji konstrukcja jest bardzo solidna i niezwykle odporna. Jednocześnie tworzy 
trwały, precyzyjny wzór nachylenia z głębokim, drobnoziarnistym efektem frezowania.
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AMERYKA PÓŁNOCNA

W miarę, jak LEITWOLF staje się coraz bardziej popularny, coraz więcej ośrodków 
narciarskich rozważa zakup tej maszyny. Niezrównana moc, wyjątkowa zdolność 
pokonywania wzniesień i wyjątkowe osiągi terenowe sprawiają, że jest 
szczególnie atrakcyjny w trudnym terenie i na dużych stokach: siła uciągu 4,5 t 
przy nachyleniu do 100% w połączeniu z wyjątkową szerokością roboczą gąsienic 
4,5 m i solidnym frezem PRINTOH z równoległym przesunięciem gwarantują 
optymalny wynik pracy przy niskim zużyciu paliwa. 

Szczególne cechy LEITWOLF ubiegłej zimy wzbudziły ogromne zainteresowanie 
303 przedstawicieli północnoamerykańskich ośrodków narciarskich podczas 
targów National Ski Areas Association, gdzie LEITWOLF zaprezentował swoje 
zalety profesjonalnej publiczności. Nic więc dziwnego, że PRINOTH otrzymuje 
coraz więcej zapytań o funkcje i potencjalne zalety LEITWOLF.

JAKOŚĆ I INNOWACJA PRODUKOWANA W EUROPIE I AMERYCE 
Jako najnowszy i najbardziej innowacyjny model w szeregach dużych ratraków śnieżnych, 
w roku 2015 LEITWOLF zaprezentował się po raz pierwszy na rynku 
północnoamerykańskim. Od tego czasu podbił i zdobył własne terytoria górskie na stokach 
USA i Kanady. Doceniony jako szczególnie silny i jednocześnie wysoko rozwinięty 
technicznie ratrak o ogromnym potencjale rozwojowym. W roku 2017 r. liczne pojazdy 
zostały dostarczone do ośrodków narciarskich w niskich i wysokich regionach górskich w 
Ameryce Północnej.

LEITWOLF W AMERYCE PÓŁNOCNEJ

SAMIEC ALFA W 
NOWYM TERYTORIUM



KRYSZTAŁ W POŁĄCZENIU Z METALEM
Szczególną cechą tego projektu jest wyjątkowe połączenie dwóch materiałów: kryształu w 
kolorze Advanced Crystal z którego została wykonana figurka oraz metalu, który stanowi 
obrotową część jaką jest winda. Wykończenie powierzchni zagwarantowało maksymalny 
połysk przy jednoczesnym zachowaniu design PRINOTH.

PRINOTH & SWAROVSKI® KRYSZTAŁ
Kryształy Swarovskiego słyną z niezwykłego blasku. Od ponad 120 lat tyrolska firma produkuje 
biżuterię, akcesoria modowe, figurki i wiele więcej. Daniel Swarovski, który założył firmę w 
1895 roku, od samego początku dążył do postępu technologicznego, zwiększenia blasku i 
czystości kryształów. Dokładnie ta sama myśl technologiczna od samego początku była 
również znakiem rozpoznawczym PRINOTH:
"Pionierska myśl" i niepohamowane pragnienie innowacji założyciela firmy - kierowcy 
wyścigowego Ernsta Prinotha ukształtowały cele biznesowe firmy działającej na całym świecie 
od 1962 r. do dnia dzisiejszego, zapewniając daleko idący rozwój dzięki najwyższym 
wymaganiom ds. jakości i wzornictwa. Oprócz wydajności i efektywności, PRINOTH 
przywiązuje również dużą wagę do designu i ekspresji: operatorzy powinni mieć możliwość 
wejścia na pokład swojego pojazdu z poczuciem dumy i radości, a także cieszyć się 
"przyjemnością z jazdy". Firma kładzie duży nacisk na wrażenia wizualnE pojazdów, za które 
odpowiada nikt inny aniżeli Pininfarina.

WYKONANA PRZEZ SWAROVSKI 

LIMITOWANA 
KRYSZTAŁOWA 
FIGURKA DLA PRINOTH 
UZNANIE DLA LEITWOLF 
PRINOTH na rok 2018 postanowił opracować coś specjalnego i zlecił firmie Swarovski 
stworzenie kryształowej figurki LEITWOLF. Szybko okazało się, że nie ma lepszego połączenia 
aniżeli zestawienie skrzącego śniegu z błyszczącym kryształem. Kryształowy ratrak został 
opracowany w limitowanej edycji 700 sztuk w ścisłej współpracy pomiędzy Swarovski i 
PRINOTH pod kątem szlifowania jak i usytuowania logo.

SWAROVSKI CORPORATE GIFT
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TRADYCJA, DESIGN I HIGH-TECH PROSTO Z TYROLU 
PRINOTH & SWAROVSKI CORPORATE GIFTS
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ZERMATT

Idealne trasy to tutaj wymagania minimalne! Nic więc dziwnego, że Markus Hasler, CEO 
Ośrodka Narciarskiego Zermatt Bergbahnen AG, opiera się na umiejętnościach najlepszego 
ratraka: Zermatt jest krajem LEITWOLF!

"W latach 2014 i 2016 Zermatt zajął pierwsze miejsce w rankingu Najlepszy Ośrodek Narciarski" - 
mówi zachwycony Markus Hasler. "Jakość stoków i przygotowania tras zostały ocenione przez 
wymagających gości z absolutnie najwyższymi ocenami. Stanowi to potwierdzenie i jednocześnie 
wyróżnienie za wydajność i jakość ratraków LEITWOLF firmy PRINOTH".

Ośrodek narciarski pełny samych superlatyw ustanawia najwyższe standardy na całym 
świecie. Flota LEITWOLF Zermatt  zapewnia doskonałe trasy, a nasi koledzy z LEITNER zadbają 
o wycieczki wysokogórskie w eleganckim stylu: najwyższa na świecie trójlinowa kolejka będzie 
oddana do użytku początkiem sezonu zimowego 2018/2019 (patrz str. 137). Dzięki wsparciu 
Bernharda Walcha, dyrektora IBC Insurance Broken, wprowadza się do Zermatta najnowsze 
realizacje, a w tym nasz LEITWOLF X w ekskluzywnym design koleji Zermatt!

LEITWOLF W ZERMATT

SZWAJCARSKIE 
UZNANIE DLA PRINOTH
Zermatt, miejsce, które sprawia, że serca alpinistów na całym świecie biją szybciej. Matterhorn, 
symbol Szwajcarii i prawdopodobnie najsłynniejsza góra na świecie, tworzy majestatyczne 
wieże nad szwajcarskim kurortem wypoczynkowym. Co roku przybywa tu tysiące alpinistów, 
by zmierzyć się z wyzwaniem 4478 metrów i podążać śladami wielu legend.

Oczywiście, ośrodek narciarski Zermatt Bergbahnen AG jest jednym z najbardziej 
prestiżowych ośrodków narciarskich na świecie. Nie ci, którzy szukają sportowych wyzwań 
przyjeżdżają do Zermatt - goszczą tutaj również bogaci i piękni z całego świata.



NIEPOWTARZALNA MOC 
PRINOTH LEITWOLF Z 530 KM

ALWAYS AN
ICONE



przez cały rok. Legenda głosi, że Hoven powstał w burzliwą noc, kiedy to Sleipnir, 
ośmiogowy koń Odyna, oddał gwałtowny skok z sąsiedniego wzgórza i poluzował 
skały. Każdy, kto widział spektakularny krajobraz, może zrozumieć, że liczne mity i 
legendy o bogach, trollach i mitycznych stworzeń splatają się pośród imponującej 
scenerii. 

Kolej Skylift, otwarta w 2017 roku, łączy miasto z górskim szczytem i sprawia, że raj 
natury jest dostępny już nie tylko dla bogów i trolli, ale także dla miłośników 
narciarstwa i wędrówek na rakietach śnieżnych. I tak, prawdziwe, legendarne 
stworzenie PRINOTH HUSKY, niedawno zaczęło krążyć nad Hoven. HUSKY czaruje 
trasy dla narciarzy biegowych i zapewnia niezapomniane wrażenia wypoczynkowe. 
Wyposażony w luksusową kabinę pasażerską PRINOTH, jest również dobrą wróżką 
służącą pomocą podczas wypadków w zimowym krajobrazie, kiedy to turyści 
muszą szybko dotrzeć do najbliższego punktu pomocy.

NORWEGIA

HUSKY            
WŚRÓD TROLLI
PODRÓŻ KABINĄ PASAŻERSKĄ 
W NORWESKĄ KRAINĘ LEGEND

Loen leży u stóp Hoven i jest magiczną atrakcją dla miłośników przyrody, a 
wspaniały widok unikatowych krajobraz fiordów przyciąga tysiące turystów 
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Od dziesięcioleci Daytonowie polegają na wydajności PRINOTH HUSKY. "Ten sprzęt naprawdę 
jest zwiastunem XXI wiek. Działa lepiej niż jakikolwiek inny ratrak, który kiedykolwiek 
prowadziliśmy lub próbowaliśmy. Został przetestowany na najwyższych górach w High Country, w 
każdych warunkach śnieżnych pod kątem precyzyjnej technologii", mówią Daytonowie. "HUSKY 
to zdecydowanie najlepszy ratrak, jaki kiedykolwiek mieliśmy i używaliśmy do przygotowywania 
tras biegowych". Przekonali się oni nie tylko do czystej wydajności modelu HUSKY, ale także do 
oszczędności i serwisu PRINOTH. "Dzięki HUSKY nasza praca stała się o wiele bardziej wydajna - 
usprawniono szkolenia operatorów, dostawa części zamiennych przebiega bez zarzutów, a opcje 
konserwacji i serwisu oferowane przez PRINOTH są doskonałe" - cieszy się Gene Dayton. "Nie 
wspominając już o najlepszej w swojej klasie trasie narciarstwa biegowego, którą pozostawia 
HUSKY".

Są dwoma prawdziwymi fanami HUSKY! W "Oh, Be Joyful Lodge" na sprzedaż znajduje się 
wiele produktów PRINOTH - ale ulubionym obiektem jest bez wątpienia HUSKY. "Mamy go 
tutaj jako obiekt demo dla zainteresowanych klientów. Oczywiście w wersji z kabiną pasażerską 
lub bez niej" - uśmiecha się Therese Dayton.

Przy tak dużej fascynacji pojawił się nowy pomysł na koncepcję HUSKY w roli bohatera: 
Przygodowe safari po lesie Beckenridge w kabinie pasażerskiej! Tymczasem panna młoda i 
stajenny zasmakowali ekstrawaganckiego wesela. Oklepany przejazd dorożką przez centrum 
miasta wydaje się być już tak odległe jak zeszłoroczny śnieg...
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HUSKY LOVE
NAJLEPSZE POJAZDY WYWOŁUJĄ 
NIEZAPOMNIANE EMOCJE.                 
HUSKY W WERSJI SPECJLANEJ…

Dla Therese i Gene Dayton to wszystko albo nic! Z wielkim zaangażowanie i pasją od 
1969 roku prowadzą Nordic Center w Beckenridge w Kolorado. To, co zaczęło się jako 
szkoła narciarska dla dzieci i sportowców o różnym stopniu zaawansowania, jest teraz 
czymś więcej. Beckenridge Nordic Center obejmuje również kompleksową opiekę nad 
wszystkimi aspektami narciarstwa biegowego (naprawa, wynajem, woskowanie ...), 
poprzez narciarskie wędrówki z przewodnikiem, po organizację specjalnych wydarzeń. 
W ręcznie wykonanej drewnianej chatce "Oh, Be Joyful" znajduje się również tawerna w 
stylu Czarnego Lasu.

KABINA PASAŻERSKA
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RATRAKOWANIE TRAS 
DLA SKUTERÓW

POPULARNA JAK NIGDY 
WCZEŚNIEJ: 

ZABAWA ZE        
SKI-DOO W AME-
RYCE PÓŁNOCNEJ
HUSKY TWORZY OPTYMALNE TRASY DLA  
SKUTERÓW ŚNIEŻNYCH

Niezależnie od tego, czy jest to narzędzie do pracy dla pracowników 
leśnych, czy też istne śnieżne safari, to po prostu gwarancja dobrej 
zabawy w terenie i freestyle'u z dużą prędkością. Skutery są słusznie 
popularne, zwłaszcza w Ameryce Północnej, gdzie narodził się 
nowoczesny design. Pierwszy prototyp został zbudowany w latach 
dwudziestych jako "ski-dog". Literówka, przez którą powstała nazwa   
Ski-Doo, jest używana do dzisiaj i kojarzy się z odważnymi skokami i 
akrobacjami każdej zimy na X-Games w Stanach Zjednoczonych

Zabawa na szlakach musi być zawsze dobrze przygotowana. 
Odpowiednie trasy dla skuterów śnieżnych są koniecznością. 
Przygotowanie idealnej trasy wymaga pojazdu o niskim nacisku na 
podłoże i o małym promieniu skrętu - a PRINOTH HUSKY łączy oba. 
Niezwykle zwrotny, niezawodny i wyposażony w mocny napęd, 
skutecznie przygotowuje i konserwuje szlaki dla skuterów śnieżnych. 
Szybkozłącza dla tylnego osprzętu i 12-kierunkowy pług umożliwiają 
ekstremalną elastyczność w ratrakowaniu. Nic więc dziwnego, że 
HUSKY staje się coraz bardziej popularny na szlakach Ameryki 
Północnej.
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HOLANDIA

HOLENDERSKI 
RAJ NARCIARSKI
PRINOTH HUSKY CZUJE SIĘ 
TUTAJ TAKŻE JAK W DOMU

Przepraszam? Że co? Narty w Holandii? Zgadza się. Holendrzy są 
entuzjastami narciarstwa i przebywają niezliczone kilometry, aby 
móc uprawiać swoje hobby. Aby wprowadzić świat sportów 
zimowych do domu, kryte stoki narciarskie stają się coraz bardziej 
ekscytującym rozwiązaniem. W międzyczasie powstają 
prawdziwe zimowe raje, które zapewniają różnorodną ofertę 
jazdy na nartach przez cały rok, nawet na naturalnym śniegu! 
Snowpark Montana, w ośrodku Center Parcs niedaleko 
Valkenswaard, jest jednym z krytych obiektów narciarskich.

Nawet najbardziej doświadczeni narciarze i snowboardziści mogą 
jeździć na nartach na 7000m² tras - 365 dni w roku! Ponadto istnieje 
również pakiet z wypożyczalnią nart, szkołą narciarską, après-ski 
barami i restauracjami - tak jak w "normalnym" zewnętrznym ośrodku 
narciarskim w górach. 

Oczywiste jest również, aby zapewnić narciarskim turystom 
odpowiednie wrażenia na stokach potrzebny jest snowpark 
najwyższej klasy. PRINOTH HUSKY okazał się idealnym wyborem dla 
Montany - podobnie jak dla wielu innych krytych stoków narciarskich 
na całym świecie: technologia silnika PRINOTH pozwala na redukcję 
emisji tlenków azotu i cząstek stałych o 90%! Oprócz czystej 
technologii, zwinność i wszechstronność HUSKY to argumenty nie do 
przebicia. Operatorzy ratraków w Montanie w szczególnie doceniają 
ciche i płynne działanie HUSKY. 



SNOW OPERATING // NAJPIERW NAUKA POTEM BITWA!
Dzięki sprawdzonej metodzie nauki "Terrain Based Learning" narciarze i 
snowboardziści są w dobrych rękach!

WHITE INDUSTRIES //CROSS PROFESSIONALS Z AMERYKI 
PÓNOCNEJ
Dyscypliny ski cross i snowboard cross to ich specjalność i siła napędowa.

ROZWÓJ SNOWPARKÓW // NAJLEPSZY SPRZĘT FREESTYLE 
DLA REGIONU AZJA-PACIFIK
Nasi partnerzyz Nowej Zelandi oferują szeroki zakres najlepszych usług w zakresie  
park & pipe  oraz najwyższą jakość halfpipe, slopestyle i  big air events.

SNOWPARK KONSULTACJE
SKONCENTROWANE UMIEJĘTNOŚCI SKANDYNAWIAN
Zespół byłych zawodników to specjaliści od budowy snowparków i torów 
zawodniczych... otwierają się dla ludzi, ponieważ pragną dalszego rozwoju 
technologii i narzędzi stosowanych w snowparkach!

F-TECH // POŁÓDNIOWY TYROL NA DRODZE DO SUKCESU W EU
Specjalista od budowy snowparków z południowego tyrolu już odgrywa ważną 
rolę na arenie międzynarodowej  - a jego potencjał cały czas rośnie!

YOUNG MOUNTAIN MARKETING’S QPARKS AND FUNSLOPES // 
NIC NIE JEST NIEMOŻLIWE
Najwięksi budowniczowie snowparków w Europie, eksperci z Austrii są znani na 
scenie freestyle'owej na całym świecie jako elitarna załoga, która projektuje systemy 
śnieżne w każdej sytuacji - bez względu na to, jak bardzo są skomplikowane!

UNIQUEPARKS // PROFESJONALIŚCI Z DOLINY ZILLER
Jako zawodowi sportowcy snowboardu i freeski znają oczekiwania Halfpipes, 
Megakicker, Boardercrosses, Snakeruns i Bagjumps, jak własną kieszeń. Nazwa 
UNIQUEparks jest częścią programu koncepcji "szytej na miarę"  zaprojektowanej 
pod indywidualne życzenie klienta!

FIS // HIGH-TECH, FACHOWOŚĆ I KREATYWNE UMYSŁY
Fédération Internationale de Ski - międzynarodowe stowarzyszenie narciarskie z 
siedzibą w Szwajcarii - zrzesza kilka profesjonalnych i amatorskich stowarzyszeń 
sportowych. Coroczna konferencja "FIS Course Builder & Designer Clinic" firmy 
PRINOTH w zakresie narciarstwa freestyle poświęcona jest najnowszym trendom, 
bezpieczeństwu i możliwościom w zakresie projektowania snowparków i torów.

FOR THE BEST 
RIDES ALL OVER 
THE WORLD

X-COMMUNITY
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Najfajniejsze parki, najbardziej ekscytujące projekty, największa frajda, najbardziej 
spektakularne występy - nasza społeczność X-Community to jedna wielka rodzina, która 
wciąż się powiększa! Pasja napędza nas. Chcemy być najlepsi na świecie. Razem tworzyć!

OPTYMALNA SYMBIOZA DLA WYJĄTKOWYCH SNOWPARKÓW
Idealny snowpark jest wynikiem idealnej współpracy człowieka i maszyny. Stanowi połączenie 
kreatywnych pomysłów i precyzyjnej realizacji. Na pierwszym planie jest zabawa ale także 
bezpieczeństwo. Gwarancją jest nasza wspólna wiedza. Nasza światowa sieć łączy najlepszych z 
najlepszych. W X-Community znajdziesz doświadczonych profesjonalistów z doskonałym 
wyczuciem potrzeb zarówno sportowców jak i amatorów, a także niezbędną wiedzę techniczną.

SPECJALIŚCI BISON X & LEITWOLF X  
Najlepszych na arenie międzynarodowej wspierają najnowsze generację pojazdów PRINOTH X: 
BISON X i LEITWOLF X. Nasze ratraki został specjalnie pod kątem bbudowy snowparków, a ich 
wyposażenie obejmuje wyrafinowane innowacje. Innowacyjne fotele obrotowe, jednolita 
koncepcja obsługi z wielofunkcyjnym joystickiem i cyfrowym kolorowym wyświetlaczem
o przekątnej 8,4 cala, precyzyjny pomiar głębokości śniegu 3D z Leica Geosystems 
to tylko niektóre z umilających pracę innowacji, które sprawiają, że budowa i 
przygotowanie parków i torów jest tak efektywne, jak tylko to możliwe.

WSPÓLNE KREOWANIE WIZJI
Stworzenie czegoś nowego w najwyższej doskonałości, a także
wysokojakościowa pomoc sportowcom jest naszym głównym 
celem. Współpracujemy z radością, wraz ze wszystkimi 
naszymi partnerami. Nasza społeczność składa się 
z żarliwych wizjonerów i dlatego wciąż 
ewoluujemy!



WSPÓŁPRACA
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PRINOTH I YMM FUNSLOPES

WIĘCEJ “FUN” DLA
PRINOTH X-COMMUNITY
Funslopes to dokładnie to samo na co wskazuje nazwa: zabawa na górkach! Funslopes 
są idealnym połączeniem tras, snowparków i cross'ów w jeden park śnieżny dla 
każdego, kto chce przeżyć niesamowitą przygodę narciarską lub snowboardową. Celem 
Funslopes jest zapewnienie ekscytujących wrażeń i poczuciu freestyl'u. Jest to park 
rozrywki, w którym zabawa dla wszystkich gości jest priorytetem. Funslopes to synonim: 
Fun for Everyone !!

Profesjonaliści z Shape Academy należą do najlepszych sportowców freestyle'owych. 
Projektują, budują i utrzymują Funslopes. Akademia Shape opiera się na pojazdach PRINOTH 
X - ponieważ są to najlepsze dostępne pojazdy do budowania parków śnieżnych.

Rozumowanie jazdy na nartach i snowboardzie w ostatnich latach uległo znacznej przemianie. 
W ostatnim dziesięcioleciu zdjęcia świeżo ośnieżonych stoków przyciągały tłumy entuzjastów 
sportów zimowych w góry. Natomiast obecnie w mediach dominują spektakularne filmy o 
śmiałych ekstremalnych sportowcach. Goście w górach chcą doznać przygody i 
niezapomnianych przeżyć. Firma Young Mountain Marketing, która rozpoczęła działalność w 
dziedzinie sportów ekstremalnych, już na wczesnym etapie zauważyła potrzebę nowych 
zabawnych koncepcji, a wraz z marką Funslopes osiągnęła szczyt geniuszu dla nowoczesnych 
obiektów narciarskich i ich amatorów. Zespół specjalistów w konstruowaniu ośrodków 
narciarskich i marketingu sportów ekstremalnych już od ponad 10 lat cieszy się ogromnym 
sukcesem jako największy dostawca snowparków w regionie alpejskim, tym samym 
wypełniając ogromną lukę w ofercie narciarskich destynacji. Funslopes to wyjątkowy obiekt, 
który sprawia, że  jazda na nartach jest czymś więcej niż klasyczne nartostrady dla młodych i 
starych, profesjonalistów lub początkujących. Proste, ale widowiskowe przeszkody, które 
trzeba pokonać lub przejechać, oferują odpowiednią kombinację prędkości i zabawy. "Fun for 
Everyone" to motto Funslopes, które jest najważniejszym aspektem ich koncepcji, tworzonym 
przez prawdziwych profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w budowie obiektów 
narciarskich i "obsługi" śniegu. 
Codzienna konserwacja i wsparcie z kontrolą bezpieczeństwa zapewniają nieprzerwaną jakość. 
Pojazdy PRINOTH X są pojazdami z wyboru spełniając wysokie standardy. Funslopes 
gwarantuje, że nikt, zarówno młody, jak i stary, nie będzie się nudził podczas swojej wyprawy 
na narty.



WSPÓŁPRACA

»Obecnie PRINOTH oferuje
najlepsze ratraki!« 

Roland Winkler, Dyrektor techniczny w Shape Academy

SHAPE ACADEMY ZAPEWNIA

PERFEKCYJNĄ JAZDĘ 
Shape Academy zrzesza 220 członków i jest największą na świecie profesjonalną ekipą 
budującą parki śnieżne. W imieniu Young Mountain Marketing GmbH projektują, budują 
i utrzymują QParks, Funslopes i Funcross. Tej zimy liczba parków wyniosła ponad 115 w 
Austrii, Włoszech, Niemczech, Francji i Szwajcarii. 

Nawet Young Mountain Shape Academy wkrótce wyglądałaby na postarzałą bez wsparcia 
maszyn do realizacji swoich "young mountain". W trakcie długotrwałej współpracy, PRINOTH 
dostarcza najnowsze modele BISON X z oznakowaniem Shape Academy. "Dla nas ta współpraca 
jest niezwykle ważna, ponieważ nasi pracownicy mają najlepsze możliwości szkoleniowe, jakie 
oferuje rynek. Dzięki nowym pojazdom PRINOTH możemy dotrzymać obietnic jakości składanych 
naszym klientom i naszym pracownikom", mówi Roland Winkler, dyrektor techniczny Shape 
Academy i "koneser ratrakowania". Możliwość manewrowania narzędziami PRINOTH X jest 
niezrównana na rynku, nie ma drugiej porównywalnej, tak prostej i wydajnej w obsłudze 
maszyny!

Zimą operatorzy pojazdów Shape Academy często spędzają niezliczone godziny w kabinie. 
"Komfort siedzenia nowych ratraków, a zwłaszcza siedzeń BISON X, sprawia, że   nawet długie 
godziny pracy są łatwe do zniesienia. Centralny fotel operatora, który może zostać przesunięty w 
lewo lub w prawo, w wielu sytuacjach jest bezwartościowy, a żaden inny dostawca nie proponuje 
tego typu udogodnień", Roland z entuzjazmem wymienia główne zalety ratraków PRINOTH.        
"... i jestem bardzo przewrażliwiony na punkcie komfortu siedzenia" - dodaje ze śmiechem. 
Zadeklarowanym celem współpracy obu stron jest "przedstawienie rzeczywistych wrażeń w 
fabryce i jeśli to możliwe, ich wdrażanie".

W Shape Academy, ratraki PRINOTH X działają dokładnie w tym terenie pod który zostały 
zaprojektowane. Z drugiej strony BISON X stanowi dla profesjonalistów z branży odpowiednie 
narzędzie do pracy i jak słusznie zauważa Roland "dobra praca wymaga dobrych narzędzi, a 
PRINOTH po prostu oferuje najlepsze!"
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W ubiegłym roku ekipa budowniczych pod kierownictwem F-TECH Snowparks 
zachwyciła swoją precyzją. Dzięki pomocy technicznej, takiej jak system pomiaru 
głębokości śniegu 3D firmy Leica iCONalpine, można było ustawić idealny tory 
bezpośrednio na ekranie zamontowanym w ratraku. 

W drugiej edycji, F-TECH Snowparks już nie mógł się obejść bez postępu 
technologicznego, a innowacja ta w dalszym ciągu ewoluuje. Precyzyjne 
planowanie, a także monitory z pomiarem głębokości śniegu i profilem terenu 
zainstalowane w ratraku, niezwykle ułatwiają codzienną pracę ekipy 
budowniczych. 

Operatorzy ratraków są w stanie realizować zaplanowane przeszkody i konstrukcje 
z niezwykłą precyzją. W dowolnym momencie możliwe jest również 
kontrolowanie i przestawianie parametrów takich jak wysokość, nachylenie i 
promienie, które zmieniają się z powodu wyeksploatowania i warunków 
pogodowych. Ponadto system pozwala również monitorować codzienny postęp 
prac budowlanych, a tym samym optymalizuje czas i godziny pracy personelu i 
maszyny. Dlatego tor slopestyle może być utrzymany na tym samym poziomie od 
początku do końca sezonu. To także gwarancja bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Z EKRANU NA STOK: 

KSZTAŁTOWANIE 
ŚNIEGU HIGH-TECH 
DLA SEISER ALM 
LEGENDS
STYLOWE & LEGENDARNE - ZAWODY
F.I.S SEISER ALM LEGENDS WORLD CUP 2018

Pierwsza edycja Seiser Alm Legends 2017 zakończyła się pełnym sukcesem.  W 
marcu 2018 roku impreza, a także współpraca z PRINOTH weszła w drugą 
rundę. Jeszcze raz w tym roku, F-TECH Snowparks do realizacji toru slopestyle 
wykorzystał BISON X z automatyczną windą.
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WSPÓŁPRACA
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LODOWIEC

W GRUPIE SIŁA
WSPÓŁPRACA DLA PERFEKCYJ-
NYCH WARUNKÓW TRENINGO-
WYCH W OŚRODKU NARCIARSKIM 
PASSO DELLO STELVIO 

PASSO DELO STELVIO – MIĘDZYNARODOWY PUNKT DOCELOWY
Popularność narciarskiego Passo dello Stelvio, jedenego z ostatnich letnich 
ośrodków narciarskich w Alpach, położona na północ od masywu Ortler na 
malowniczej wysokości od 2760m i 3450m, jest świadectwem udanej współpracy 
pomiędzy Passo Dello Prinoth, Firma kolejowej Stelvio i zespół Boardercross Team 
Italia. Dwie koleje linowe oraz cztery wyciągi narciarskie zapewniają dostęp do 
ośrodka narciarskiego, z doskonale przygotowanymi stokami przyciągając 
międzynarodowym tłum, co potwierdza Umberto Capitani, dyrektor koleji Passo 
dello Stelvio: „Passo dello Stelvio rozpoczęło swoją działalność w latach 50-tych jako 
ośrodek narciarski.  Aktualnie funkcjonuje jako centrum sportów zimowych goszcząc 
międzynarodowe reprezentacje sportowe". Wielu sportowców korzysta z 
optymalnych warunków treningowych: "Passo dello Stelvio to międzynarodowy 
punkt docelowy", co prowadzi do rozwoju technologicznego firmy PRINOTH. 
"Nasza współpraca z PRINOTH z pewnością upewniła również międzynarodowe 
zespoły, które zawsze otrzymują możliwość trenowania w optymalnych warunkach 
śnieżnych".

BOARDERCROSS TEAM ITALIA: 
DOSKONAŁE WARUNKI TRENINGOWE PRZEPUSTKĄ DLA SUKCESU
Od około 15 lat, od czerwca do listopada włoska ekipa boardercross trenuje na 
stokach Passo dello Stelvio. Od kilku sezonów treningi zespołu, który osiągnął 
bardzo dobry ranking, odbywają się we współpracy z PRINOTH, ponieważ 
warunkiem doskonałego treningu jest doskonała trasa, precyzyjnie dopasowana 
do konkretnych wymagań. "Wsparcie firmy PRINOTH bezpośrednio na stokach 
lodowca ma zasadnicze znaczenie dla przygotowania i budowy torów", podkreśla 
Luca Pozzolini, trener zespołu Boardercross Italy. "Dziesięć lat temu, to co można 
robić dzisiaj z pojazdami PRINOTH, było niemożliwe. Razem z zespołem PRINOTH 
siedząc wewnątrz kabiny operatora określamy struktury m.in. takie jak długość i 
szerokość jumping ramp czy pola do lądowania". Nic więc dziwnego, że inne zespoły 
chcą korzystać z tych samych optymalnych warunków treningowych. "Od kiedy 
współpracujemy z PRINOTH nazwa Stilfser Joch/Passo delo Stelvio odbiła się szerokim 
echem", ujawnia Pozzolini. "Prawie wszystkie zespoły na poziomie europejskim 
trenowały już na naszym torze".



+ I na poziomie World Cup, kompleksowy tor crossowy dla sportowców

+ II o zróżnicowanym poziomie dla całej rodziny

A PRINOTH znajduje się w centrum tychże budowli jako  sponsor i dawca nazw!

Jednym z głównych punktów toru jest tzw. "alpejski hut jump" - narciarze 
przeskakują przez alpejską chatę, podczas gdy punkt foto automatycznie 
wykonuje pamiątkowe zdjęcie, które później goście mogą zabrać ze sobą do 
domu. Oprócz drużyny narodowej ÖSV, także inni najlepsi sportowcy trenują na 
torze i przygotowują się do zawodów Pucharu Świata i Olimpiady.

PRINOTH dostarcza projektantom wiedzę techniczną poprzez pojazdy X, na 
których polegają projektanci snowparków przy współpracy z ośmioma 
międzynarodowymi partnerami. PRINOTH X-Community jest największą na 
świecie siecią profesjonalnych projektantów śnieżnych parków. "Jesteśmy bardzo 
szczęśliwi i dumni, że możemy korzystać z PRINOTH Crosspark jako idealnego, stałego 
pola treningowego przygotowując się do Igrzysk Olimpijskich" - mówi zespół ÖSV. 
Dzięki naszemu PRINOTH Crosspark - i dzięki zaufaniu Reiteralm i ÖSV możemy 
przekazywać wiadomość, że technologia PRINOTH Park jest najlepsza.

WSPÓŁPRACA

ŚWIATOWA UNIKATOWOŚĆ!

NOWY PRINOTH X 
CROSSPARK NA 
REITERALM
Region Schladming-Dachstein w Austrii ma jeszcze jedną atrakcję: nową 
stałą trasę do skicross dla zawodowców z całego świata. Tej zimy na 
Reiteralm zbudowano PRINOTH X Crosspark. Nie tylko dla drużyn 
międzynarodowych, snowpark oferuje wyjątkowe możliwości treningowe i 
wyścigowe, a także zabawę dla wielu miłośników sportów zimowych.

PRINOTH X Crosspark składa się z dwóch torów:
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WSPÓŁPRACA

DUŻE PLANY WYMAGAJĄ NIEZAWODNEGO WDROŻENIA
W White Industries Ltd. nie ma ryzyka znudzenia. Specjalista w projektowaniu i budowie FIS 
snowboard cross and ski cross race courses może się pochwalić ponad 40-letnim 
doświadczeniem w tworzeniu torów wyścigowych i jest również organizator jednych z 
największych wydarzeń na scenie freestyle. Od 2016 roku pasjonujący zespół White Industries 
jest dumny ze swojej współpracy z PRINOTH. Dzięki unikalnie wyposażonej flocie pojazdów 
PRINOTH, nawet najbardziej wymagający profesjonaliści z najbardziej innowacyjnymi 
pomysłami zostaną dobrze zaopatrzeni.

CO & GDZIE
White Industries Ltd. jest nie tylko bardzo zajęta w europejskich ośrodkach narciarskich (więcej 
na str. 37). W Ameryce Północnej powstały ostatnio spektakularne konstrukcje, tory i tereny 
treningowe z typowym znakiem White Industries. M. in. w Ski Cooper lub Nakiska, a także w 
Panorama Ski Resort British Columbia budowle były zachwycające. A BINON X firmy PRINOTH, 
niekwestionowany zawodowy budowniczy był ich częścią. Know-how White Industries i 
PRINOTH spotka się również z dużym zainteresowaniem podczas USSA Nor Am Hole Shot Tour, 
który odbędzie się w ośrodku narciarskim Sunday River w Maine, 14 i 15 lutego 2018 roku! Przy 
tak wielu nadchodzących projektach, Nick cieszy się, że jego zespół stał się bogatszy o 
doświadczonego nowicjusza Alexa Graves, który jest starym wyjadaczem w dziedzinie 
budownictwa parkowego i od lat projektuje trasy narciarskie w Sunday River.
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PRINOTH & WHITE INDUSTRIES

NEWS PROSTO OD 
CROSS SPECIALIST
Nic nowego na Zachodzie? Chyba żartujesz? Partner firmy PRINOTH, White Industries 
Ltd., planuje w tym sezonie cały szereg ekscytujących projektów. PRINOTH World 
skontaktował się z Nickiem Roma, dyrektorem operacyjnym White Industries Ltd., aby 
uzyskać więcej informacji ...



ON 
THE
ROAD
AGAIN!



WYWIAD Z RYAN COCHRAN-SIEGLE

PRINOTH & US SKI TEAM

ZAUFANIE 
CAŁKOWITE
Ryan Cochran-Siegle, 18 roku życia zawodnik reprezentacji Stanów Zjednoczonych. 
Właściwie urodził się na nartach: w wieku 2 lat nauczył się jeździć, a w wieku 5 lat już 
startował w zawodach. Ryan stał się częścią drużyny US Ski Team będąc w najstarszej 
klasie liceum, dwa lata później ścigał się już w swoim pierwszym World Cup w Lake 
Louise. Po dwóch kontuzjach powoli powraca do formy.
PRINOTH jest dumny z bycia oficjalnym partnerem US Ski Team już od 4 lat. Mieliśmy okazję 
porozmawiać z Ryanem w Lake Louise.

Opowiedz nam nieco o swoim narciarstwie i o tym, co reprezentuje drużyna narciarska USA. 
W młodości brałem udział w wyścigach lokalnych blisko mojego domu, w Północnym 
Vermont Rady, po czym zawody rozszerzyły swój obszar na Region Północno-Wschodnich 
Stanów Zjednoczonych. Drużyna narciarska USA wiele dla mnie znaczy, ponieważ 
kontynuowali swoje silne wsparcie podczas wymuszonej czas przerwy i pomogli mi wrócić do 
miejsca, w którym jestem dzisiaj. Reprezentacja to także ciężka praca, której nie widać na 
zewnątrz.

Jak sądzisz ratraki to duża składowa w przygotowaniu tras? Jakie są twoje odczucia do 
rezultatów generowanych przez te maszyny?
Ratraki zmieniły sport narciarski i snowboardowy niewątpliwie na lepsze w porównaniu do 
początków. Ponieważ większość ośrodków narciarskich polega głównie na sztucznym 
naśnieżaniu, wykorzystanie ratraków do przygotowania stoków jest niezbędne do stworzenia 
bezpiecznej, spójnej nawierzchni, na której zawodnicy będą mogli polegać. Bez tych maszyn 
większość miejsc, takich jak np. Beaver Creek, Val Gardena, Kitzbühl itd., byłyby o wiele 
bardziej niebezpieczne dla zawodników. Ratraki mają również duży wpływ na ukształtowanie 
niektórych tras zjazdowych, zapewniając lepszy przepływ, który pozwala na większą 
przyjemność z jazdy, a także lepszą oglądalność dla fanów.

PRINOTH jest oficjalnym dostawcą US Ski Team już po raz czwarty z rzędu ... co to dla 
ciebie oznacza? Jakie masz skojarzenia z marką PRINOTH?
PRINOTH jako oficjalny dostawcy przez ostatnie cztery lata to zaufanie, na którym nasz zespół 
polega w zakresie przygotowania tras i zapewniając wsparcie zespołu. Bez PRINOTH, US Ski 
Team nie byłby w stanie osiągnąć podobnego sukcesu, który aktualnie czyni nas jednym z 
najbardziej konkurencyjnych narodów narciarskich na świecie. Przywiązanie PRINOTH do 
innowacji, wydajności i perfekcyjności odróżnia go od reszty!
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PRINOTH od ponad 50 lat przygotowuje trasy dla mistrzów świata: niezliczone 
partnerstwa z najbardziej prestiżowymi wydarzeniami World Cup, takimi jak Val 
Gardena, Åre, Aspen, Lake Louise i wiele innych. PRINOTH gwarantuje idealny stok, 
a także wspiera przyszłych mistrzów świata.

TSV zgromadza około 240 tyrolskich klubów narciarskich. Jest największym z 
dziewięciu austriackich związków narciarskich, a także jest członkiem 
Austriackiego Związku Narciarskiego (ÖSV). W ciągu 100 lat istnienia TSV 
zapewniło tyrolskim sportowcom podstawowe wsparcie, które pozwoliło im stać 
światowymi liderami i tak 2013 roku, 90 sportowców wspieranych przez TSV 
powróciło z medalami z Zimowych Igrzysk Olimpijskich lub Mistrzostw Świata. 

Jako, że jesteśmy firmą tyrolską, w naszym interesie leży promowanie w naszym 
kraju sportów zarówno wyczynowych, jak i amatorskich oraz przyczynianie się do 
szkolenia przyszłych zawodników i olimpijczyków.

PRINOTH z dumą wspiera TSV w tej jakże ważnej i honorowej pracy.
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PRINOTH I TYROLSKIE 
STOWARZYSZENIE 
NARCIARSKIE (TSV)
SILNE PARTNERSTWO WSPIERAJĄCE 
ADEPTÓW NARCIARSTWA

PRINOTH i Tyrolskim Stowarzyszeniem Narciarskim TSV to dwie wielkie nazwy w 
sportach zimowych, które prawdziwie wspierają rozwój narciarstwa tyrolskiego.

WSPÓŁPRACA



WSPÓŁPRACA

ZABAWA DLA 
WSZYSTKICH: PRINOTH 
TORUJE DROGĘ
PRINOTH I SNOW OPERATING 
WSPIERA MŁODE TALENTY Z
TERRAIN BASED LEARNING 
W AMERYCE PÓŁNOCNEJ

TERRAIN BASED LEARNING
DOSKONAŁE WARUNKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH I POWRACAJĄCYCH
Od 2016 roku udana współpraca pomiędzy PRINOTH i SNOW OPERATING z Ameryki Północnej 
dowiodła swojej wartości w promowaniu jazdy na nartach i snowboardzie. Dzięki znanej 
metodzie uczenia się w ramach Terrain Based Learning program SNOW OPERATING jest 
przeznaczony przede wszystkim dla początkujących i powracających do jazdy. Teren jest 
specjalnie przygotowany  zwinnym PRINOTH HUSKY: tafla śnieżna jest przygotowana głównie 
pod kątem szybkości i kierunku jazdy, ułatwiając w ten sposób wykonywanie określonych 
manewrów. Szybki i skuteczny trening gwarantuje zabawę zarówno dla  młodych i dojrzałych.

SNOW OPERATING DROGĄ DO SUKCESU
Kompleksowa metoda nauczania SNOW OPERATING odniosła w ostatnich latach ogromny 
sukces: zwiększona liczba gości na doskonale przygotowanych trasach narciarskich oraz ogólny 
wzrost popularności narciarstwa i snowboardingu. Właśnie dlatego  idzięki HUSKY SNOW 
OPERATING staje się aktywny na coraz większej liczbie tras na całym świecie  - teraz już w 
ponad 40 ośrodkach narciarskich. Firma przejęła również zarządzanie Mountain Creek w New 
Jersey. Bardzo wyczekiwanym wydarzeniem w działalności SNOW OPERATING będzie otwarcie 
Big SNOW America w maju 2019 r. w ośrodku American Dream w New Jersey czyli pierwszego 
krytego ośrodka narciarskiego w Ameryce Północnej z prawdziwym śniegiem.
(www.americandream.com). 
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GRATULUJEMY!
Kluczowe dla 35-letniej historii sukcesu są nie tylko know-how, 
innowacyjne pomysły i najwyższa jakość, ale przede wszystkim silni i 
wiarygodni partnerzy.
Wielkie dzięki Owren, za wspaniałą współpracę, ogromne pochwały i za 
Twoje osiągnięcia w naszych wspólnych projektach! Z niecierpliwością 
czekamy na dalszą owocną współpracę i życzymy wielu sukcesów w 
przyszłości.
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PRONTI, ATTENTI, VIA! 
RATSCHINGS, POŁUDNIOWY TYROL 

Środa, 4. Kwietnia 2018 i Czwartek, 5. Kwietnia 2018

AUX DAMEUSES, CITOYENS! 
LA PLAGNE, FRANCJA 

Czwartek, 15. Marca 2018

PRINOTH CUP był istnym sprawdzianem. Właśnie tutaj 
zjednoczyli się najlepsi z najlepszych z całego świata.
W poszczególnych konkurencjach wymagane były precyzja i twarde 
nerwy, ale przede wszystkim radość z jazdy ratrakiem! PRINOTH CUP 
cieszył się przyjazną rywalizacją i wspólną zabawą no i oczywiście 
doskonałymi nagrodami! SNOWLICIOUS zapewnił uczestnikom 
smaczne przekąski, a muzyczny program nastroił do rywalizacji.  Po raz 
drugi imprezę poprowadziła Birgit Nössing gwiazda Eurosport.

EVENT

PRINOTH CUP 2018

W TYM ROKU  W 
PODWÓJNYM 
WYDANIU!
Ogromny sukces PRINOTH Cup 2017 i wielkie zainteresowanie 
operatorów, chcących wziąć udział w najbardziej nieformalnym ze 
wszystkich konkursach, skłoniły nas do organizacji  dwóch konkursów:
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TEST THE BEST 
ROADSHOW 
NASTĄPI …
PRINOTH PREZENTUJE 
NOWOŚCI TEJ ZIMY!

TEST THE BEST to nazwa trasy testowej PRINOTH, w której nasi 
klienci mają niepowtarzalną okazję wypróbować i przetestować 
ratraki PRINOTH.

Dla operatorów ratraków, wydarzenia PRINOTH demo w Europie i 
Ameryce Północnej są tym, czym Konwencja Star Trek jest dla 
trekingowców: istnieje wiele zaawansowanych technologicznych i 
futurystycznych funkcji pozostałych do odkrycia i wypróbowania! 
Można przetestować m.in. oprogramowanie SNOW HOW PRINOTH, a 
także nową generację ratraków PRINOTH.
TEST THE BEST jest zawsze czymś w rodzaju rodzinnego spotkania. 
Podobnie myślący ludzie rozmawiają o najnowszych technologiach, 
wymieniają się pomysłami, nawiązują nowe kontakty i dzielą się 
swoimi doświadczeniami.

RAZ PRINOTH, ZAWSZE PRINOTH
Każdy ośrodek narciarski jest inny, a każdy operator przywiązuje 
szczególną wagę do innych funkcji - jesteśmy tego świadomi, dlatego 
oferujemy odpowiedni sprzęt do każdego zastosowania. Ponieważ 
portfolio PRINOTH nie jest zbyt małe, wybór może być trudny. 
Najlepszym sposobem wyboru jest podążanie za mottem "wypróbuj 
wszystko" i przetestuj bezpośrednio na miejscu. Sprawdź jak to jest 
opanowywać stoki w ratrakach PRINOTH z doskonałym widok z 
centralnie usytuowanego fotela w luksusowej kabinie operatora i 
zdobądź 100% nachylenia z użyciem automatycznej windy. 
Niezależnie od potrzeb, bez względu na wymagania: każdy znajdzie 
właściwy pojazd. Ale uważaj! Każdy, kto ma kontakt z duchem 
PRINOTH, powinien zachować szczególną ostrożność: istnieje 
poważne ryzyko, że się uzależni!



jest światowym liderem w dziedzinie rozwoju i budowy specjalnych pojazdów 
do śniegu i w inne tereny. 

Ponadto specjaliści ds. produktów PRINOTH dostarczali informacje na temat 
funkcji specjalnych przedstawiając innowacje i udoskonalenia sprzętu i 
oprogramowania. System pomiaru śniegu SNOW MEASUREMENT iCON Alpine od 
Leica Geosystems oraz oprogramowanie do zarządzania flotą FLEET 
MANAGEMENT używane w celu zmaksymalizowania wydajności spotkały się z 
dużym zainteresowaniem.

Szczególną uwagę w Utah zwrócono również na inny produkt PRINOTH Granby: 
seria PANTHER. Zainteresowane strony z branży budowlanej były zadowolone z 
możliwości przetestowania niezawodnych narzędzi do ekstremalnych 
zastosowań.

Zaplecze kulinarne i  akompaniament muzyczny zapewnił ożywioną atmosferę, 
umilając to jakże niezwykle i pouczające wydarzenie.
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TEST THE BEST: 
JAKOŚĆ PRINOTH NA 
WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
EKSCYTUJĄCY DEMO-EVENT W UTAH

W lutym uczestnicy wydarzenia demo w Snowbasin Resort w Utah mogli poznać 
na własne oczy zalety produktów PRINOTH. Licznie zgromadzeni goście skorzystali 
z możliwości przeprowadzenia jazdy próbnej ratrakiem LEITWOLF, BISON i HUSKY, 
jak również naszym pojazdem gąsienicowym PANTHER, co ukazało, że PRINOTH

TEST THE BEST
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TRAININGS

pierwsze szkolenie podstawowe, czy zaawansowane. Nasz doświadczonego 
zespołu szkoleniowego PRINOTH zoptymalizuje pracę operatorów i pojazdów, a 
także zadba o zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo na stokach. 

SKUPIAMY SIĘ NA

+ Know-how: Obsługa i konserwacja
+ Aspekty techniczne: Porady i wskazówki
+ Optymalizacja  pracy: Wzrost wydajności i efektywności
+ Człowiek i środowisko: Bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój 

ZESPÓŁ SZKOLENIOWY PRINOTH
Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu w ratrakowaniu tras, budowaniu 
snowparków oraz przygotowywaniu zawodów i istotnych imprez sportowych 
zespół PRINOTH gwarantuje optymalny przepływ wiedzy i wysokie kwalifikacje 
operatorów po uzyskanie perfekcyjnego stoku narciarskiego. Szkolimy 
indywidualnie, intensywnie i kompetentnie.

OSOBA DO KONTAKTU
Florian Eder to zapalony operator ratraków - dzięki wieloletniemu doświadczeniu 
na arenie międzynarodowej jest on idealnym kandydatem do szkoleń zarówno 
doświadczonych jak i początkujących operatorów. Florian nadzoruje także 
międzynarodowe imprezy, takie jak zawody Pucharu Świata w narciarstwie i 
snowboardzie. "Podczas przygotowywania musisz zwracać uwagę na wiele różnych 
aspektów - tutaj znajdziesz wiele poufnych informacji, porad i wskazówek, dzięki 
którym Twoja codzienna praca stanie się o wiele łatwiejsza. Nasz szkolenie uczy 
uczestników, jak wykorzystać pełen potencjał pojazdów PRINOTH"- mówi Eder. Nie 
wahaj się już dłużej. Napisz do nas już teraz!

Florian.eder@prinoth.com 

SZKOLENIE 
PRINOTH
PERFEKCYJNY STOK KONSEKWEN-
CJĄ SZKOLENIA OPERATORÓW 

Wyzwania dla ośrodków narciarskich stają się coraz większe. Koszty ciągle rosną, 
niestety nie można ich przekierować na klienta w stosunku 1:1. W takich warunkach 
kluczowe znaczenie ma sprawna obsługa ratraków. PRINOTH opracował 
spersonalizowaną koncepcję szkoleniową dla tego właśnie celu.

SZKOLENIE OPERATORÓW W TEORII I PRAKTYCE
Nieważne gdzie, idealne zbocze to owocem interakcji człowieka i maszyny. 
Szkolenie operatorów PRINOTH wyjaśnia w teorii i praktyce techniczne aspekty 
high-tech i demonstruje ich potencjał. Potrzeby klienta są naszym najwyższym 
priorytetem: szkolenia są indywidualnie dostosowane do poziomu wiedzy 
operatora, wymagań ośrodka narciarskiego i istniejącego ratraka - niezależnie od 
typu pojazdu i producenta. Funkcje maszyny, szczególne cechy terenu i różne 
warunki śnieżne są omawiane i testowane wspólnie. Niezależnie od tego jest to
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PRINOTH OPIEKA POSPRZEDAŻOWA

SPRAWNIE, KOMPETEN-
TNIE, W PUNKT!
Prognozy przewidują świeży opad śniegu i fantastyczne warunki narciarskie w ciągu 
weekendu, a może zbliżają się zawody? Operatorzy mają ręce pełne roboty i muszą w 
100% polegać na swoim pojeździe! Flota PRINOTH znana jest z wyjątkowo niskich 
nakładów konserwacyjnych. Jednak w przypadku awarii nie można się wahać zbyt 
długo - wymagana jest pełna gotowość operacyjna.

Nasz zespół PRINOTH AFTER SALES  zna problem i jest gotów specjalnie dla Ciebie! Globalna 
sieć kompetentnych partnerów i naszych oddziałów pozwala nam na niezwykle szybką 
reakcję - szczególnie w nagłych przypadkach.

PRINOTH AFTER SALES oferuje atrakcyjne pakiety usług, kompetentną i szybką reakcję oraz 
najwyższą dostępność części zamiennych. Dobrze zorganizowana i kompetentna struktura 
serwisowa zapewniają najlepsze możliwe wsparcie. Nie zawiedziemy Cię!

Znajdź kontakt do najbliższego serwisu na naszej stronie internetowej:

www.prinoth.com/pl/snow-groomers/after-sales-network/service/
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POKAŻEMY CI 
MOŻLIWOŚCI 
TWOJEGO RATRAKA 
PRZYJ NA SZKOLENIE 
TECHNICZNE PRINOTH!
Ratrak Termin Język

LEITWOLF (LI) 08. / 09. / 10. Październik 2018 niemiecki
LEITWOLF (LI) 10. / 11. / 12. Październik 2018 niemiecki
LEITWOLF (LI) 15. / 16. / 17. Październik 2018 niemiecki
LEITWOLF (LI) 17. / 18. / 19. Październik  2018 niemiecki
BISON (BS) 22. / 23. / 24. Październik  2018 niemiecki
BISON (BS) 39. / 30. / 31. Październik 2018 niemiecki
HUSKY (HS) 05. / 06. / 07. Listopad 2018 niemiecki
HUSKY (HS) 07. / 08. / 09. Listopad 2018 niemiecki
LEITWOLF (LI) 12. / 13. / 14. Listopad 2018 włoski
BISON (BS) 19. / 20. / 21. Październik 2018 włoski
HUSKY (HS) 26. / 27. / 28. Październik 2018 włoski

POJAZDY PRINOTH MOGĄ WIĘCEJ
Pojazdy PRINOTH są wyjątkowo łatwe w użytkowaniu. Jednocześnie oferując szeroki zakres  
funkcji specjalnych, technicznych wyrafinowań i sztuczek, które ułatwiają pracę. Możesz się 
tego wszystkiego nauczyć na naszych szkoleniach technicznych! Poznać działanie Twojego 
pojazdu, ale także sposób jego konserwacji i serwisowania - wszystkie informacje 
bezpośrednio od naszego zespołu PRINOTH.
Abyś mógł całkowicie skoncentrować się na treściach szkoleniowych, zajmujemy się 
wszystkim: zapewnimy zakwaterowanie i wyżywienie oraz uwzględnimy materiały 
szkoleniowe. Po pomyślnym ukończeniu kursu każdy uczestnik może oczekiwać certyfikatu i 
małego upominku.

UCZESTNICTWO
Szkolenia dla techników firmy PRINOTH są skierowane do wszystkich klientów, którzy 
posiadają ratrak firmy PRINOTH. Jeśli chcesz wziąć udział, skontaktuj się ze swoim lokalnym 
oddziałem:

PRINOTH AUSTRIA – Sabrina Hauser (sabrina.hauser@prinoth.com) 
PRINOTH SZWAJCARIA – Daniela Lutz (daniela.lutz@prinoth.ch) 

PRINOTH WŁOCHY – training.eu@prinoth.com
PRINOTH POLSKA - Jarosław Śmigowski (jaroslaw.smigowski@prinoth.com)

PRINOTH FRANCJA organizacja szkoleń własnych – hugues.reffet@prinoth.com 

PRINOTH AMERYKA PÓŁNOCNA organizacja szkoleń własnych – training.na@prinoth.com 

Czekamy na Twoje zgłoszenie!
www.prinoth.com/pl/snow-groomers/training/technician-training/
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GĄSIENICE PRINOTH

SUPERLATYWY W 
PROFILACH
Portfolio gąsienic PRINOTH jest nieporównywalne: oferuje najwięcej 
wszechstronnych i wyselekcjonowanych gąsienic w całej branży oraz ich 
nieograniczone możliwości zastosowania w całej gamie! PRINOTH to idealne 
trasy, a idealne trasy wymagają doskonałych gąsienic o doskonałej jakości 
bez względu na rodzaj śniegu. Gąsienice PRINOTH są najbardziej niezawodne 
na rynku międzynarodowym.

GĄSIENICE PRINOTH WSZYTSKO NA ICH  TEMAT
Klasycznym modelem są gąsienice PRINOTH z poprzeczkami stalowymi. Są 
przeznaczone do pracy nawet w najtwardszych warunkach i są najbardziej 
wytrzymałe na zużycie. Gąsienice stalowe są oferowane w dwóch wariantach z 
profilem otwartym lub zamkniętym zachowując przy tym doskonałą trakcję. 
Gąsienice są proste w montażu i demontażu dzięki czemu nie sprawiają 
problemów serwisowych.

Wytrzymała i wszechstronne gąsienice z poprzeczkami aluminiowymi idealnie 
sprawdzają się w warunkach puchu. Charakteryzują się doskonała zdolnością jazdy 
pod górę a także perfekcyjną zwrotnością. Dzięki montażu na zamek są również 
proste w montażu i demontażu.

W ofercie PRINOTH znajdują się również gąsienice całoroczne, idealne w 
przypadku mniejszych ilości śniegu, chroniąc przy okazji glebę. Są gotowe do  do 
pracy o każdej porze roku,a także są pomocne przy przewozie ludzi lub materiałów 
- szczególnie w obszarach, w których pojazd często musi przejeżdżać przez drogę.

Oprócz torów stalowych, aluminiowych i całorocznych utworów, gąsienice 
GAMSKETTE urzekają swoimi szczególnymi atutami. Wyróżniają się doskonałą 
trakcją podczas jazdy pod górę i świetną zwrotnością, a ponadto są wyjątkowo  
trwałe i wydajne. Dzięki zamkowi blokującemu spełniają wszystkie kryteria 
PRINOTH tj.: łatwa obsługa przy minimalnych kosztach utrzymania.

ULUBIONE GĄSIENICE WSZYSTKICH MAREK POJAZDÓW
Tak wiele pozytywnych cech nie może pozostać niezauważonych. Portfolio 
gąsienic PRINOTH zalicza się do najczęściej używanych i niezawodnych na arenie 
międzynarodowej. Duży plus stanowi możliwość ich montażu do wszystkich 
pojazdów bez względu na markę, a więc nie ograniczają się tylko do rodziny 
PRINOTH. Nic dziwnego, że ten popularny asortyment jest pierwszym wyborem 
wszystkich tych, którzy chcą tylko najlepszych śladów na stoku. 

GĄSIENICE



SNOWLICIOUS

SNOWLICIOUS 
W PODRÓŻY 
DOOKOŁA ŚWIATA
Nowa koncepcja przyjemności podbija stoki na całym świecie. Ratraki 
PRINOTH modernizowane i przekształcane w mobilne restauracje, a 
wszystko to dla prawdziwych smakoszy.

OD INNOWACYJNYCH WIZJI DO SUKCESU
Tej zimy SNOWLICIOUS po raz trzeci odwiedzał ośrodki narciarskie na całym 
świecie. Zaprojektowany po raz pierwszy w 2015 roku przez włoskiego szefa 
kuchni Andrea Campi i stworzony przy pomocy ratraków PRINOTH, znajduję 
miłośników dobrego smaku w coraz większym obszarze europejskich ośrodków 
narciarskich i górskich scenerii. Od 2017 roku mobilna gwiazda kuchenna jest 
również w drodze do  amerykańskich smakoszy.

NIE MA NARCIARSKIEJ IMPREZY BEZ SNOWLICIOUS
W wyniku udanej współpracy PRINOTH i Audi, uczestnicy finałów Audi FIS World 
Cup w Aspen w marcu 2017 r. poznali smak SNOWLICIOUS, który w końcu 
przekroczył Atlantyk. SNOWLICIOUS towarzyszył również zawodom narciarskim 
Alpine Ski World Cup w Lake Louise od listopada do grudnia 2017 r. "To było 
wspaniałe gościć was na World Cup" - powiedziała Kim Locke, właścicielka Lake 
Louise Resort. "SNOWLICIOUS to prawdziwa atrakcja!" Na Mistrzostwach Świata we 
Włoszech SNOWLICIOUS odgrywał już główne skrzypce w swoim domku, gdzie 
również oczywiście w 100% był kreowanie dobrego smaku. Podobnie jak w 
szczególnie wymagającym Freeride World Tour Xtreme Verbier.

CIESZ SIĘ MUZYKĄ I ROZRYWKĄ
Podczas zimowej trasy RDS (Radio Dimensione Suono) mobilni smakosze kreowali 
program rozrywkowy i gwarantowali doskonałą zabawę na stokach dla całej 
rodziny z gwiazdą kuchni w tle. "SNOWLICIOUS to nie tylko doskonałe jedzenie, 
ale także super rozrywka!" - entuzjastycznie wskazali organizatorzy RDS.

MASTERCHEF WŁOCHY: POJEDYNKI KULINARNE
Osoby, które chciały w krótkim czasie posmakować możliwości mobilnej kuchni nie 
ryzykując przemarzniętych stóp, miały możliwość gościć na najwyższej przełęczy 
we Włoszech. Letni teren narciarski w Stelvio był inspirującym tłem dla odcinka 
emitowanego w lutym 2018 roku przez MasterChef Italy. Dwa zespoły 
zademonstrowały swoje umiejętności w ratrakch SNOWLICIOUS. Z niecierpliwością 
czekamy na inspirujące przepisy i ekstrawaganckie zdjęcia z tego wydarzenia!
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POJAZDY GĄSIENICOWE

Pojazd ten ma wiele zalet i oferuje najlepsze możliwości off-roadowe na rynku 
użyteczności publicznej. Nowa wersja modelu PANTHER T16 wyposażonego w 
Altec DT80 Digger Derrick zapewnia operatorowi doskonałą widoczność i lepsze 
kąty natarcia z przodu jednostki, ponieważ podpory nie są już ustawione przed 
kabiną, ale za kabiną, a kąt odjazdu jest wyższy aniżeli w jakichkolwiek pojazd 
dostępnych na rynku dla tej wielkości.

Jednostka zapewnia zwiększone bezpieczeństwo i mobilność w terenie, a także 
umożliwia klientom zainstalowanie windy z przodu lub z tyłu pojazdu bez 
uszczerbku dla możliwości terenowych.

"Urządzenie jest niezwykle ekscytujące pod względem innowacji i jesteśmy 
podekscytowani tym, że jednostka ALTEC jest zainstalowana na gumowych 
gąsienicach PRINOTH PANTHER T16. Co więcej, instalacja pakietu wiertnicy / 
wysięgnika koparki była naprawdę prosta, ponieważ jednostka została przykręcona 
i nie wymagała spawania"- zauważyła Amine Khimjee, manager PRINOTH  ALTEC.

PANTHER T16 
I GĄSIENICE 
GUMOWE 
Jeden z głównych partnerów firmy PRINOTH, ALTEC, został pierwszym 
producentem OEM, który zaoferował pojazd terenowy z wysięgnikami za 
kabiną ... i oczywiście jest to PRINOTH PANTHER. W rzeczywistości jest to 
zupełnie nowa wersja T16 działająca na gąsienicach gumowych.
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A ponadto jest zdolna do współpracy z Caterpillar®. "Musieliśmy przestrzegać określonych 
zasad, aby znaleźć naprawdę dobry, ale bezpieczny produkt. W PANTHER, odnaleźliśmy 
wszystkie nasze rygorystyczne kryteria bezpieczeństwa! Ogólnie rzecz biorąc, cały nasz zespół 
był pod wrażeniem poziomu profesjonalizmu ze strony zespołu PRINOTH"- skomentował 
Lindley Imeson, tłumacząc dlaczego PLM wybrał PRINOTH i je produkt PANTHER. 

Kiedy PRINOTH zgodził się na pomalowanie pojazdów, które słynęły z żółtych kolorów CAT, 
PLM czuł się pewny, że jego technicy będą dobrze traktować pojazdy tak jak traktowali 
produkty CAT. Przygotowanie nowego egzemplarza zajęło dealerowi około sześciu 
miesięcy. Po ukończeniu Edmonton był przepełniony dumą z posiadania kanadyjskiego 
produktu oferowanego na całym świecie przez globalną firmę, taką jak Caterpillar.

Relacje, które obie firmy rozwinęły się i pogłębiają się. Od adaptacji do systemu CAT, poprzez 
wsparcie produktu, po koordynatorów usług, którzy odbywają cotygodniowe spotkania w celu 
omawiania wszystkich projektów i problemów. PLM uważa, że   wsparcie ze strony PRINOTH 
leży u podstaw sukcesu długotrwałego partnerstwa.

Jak w każdym związku, współpraca ma kluczowe znaczenie. "PRINOTH naprawdę stanął na 
wysokości zadania, by nam służyć, zwłaszcza, że  zaczęło się od dwóch błąkających się facetów  po 
ich podwórku z firmy, którą ledwie znali!"  Skomentowała Lindley Imeson.

PORTRET PLM:
Pipeline Machinery® (PLM) jest z pewnością jednym z najważniejszych partnerów 
biznesowych w zakresie produktów z gamy pojazdów gąsienicowych firmy PRINOTH. 
Specjalizują się w maszynach do układania rurociągów i są ważnymi graczami w 
globalnej branży budownictwa naftowego i gazowego. PRINOTH jest bardzo dumny z 
tego, że jest związany z PLM. Zastanawiacie się jak zaczęło się to wspaniałe partnerstwo?

Wszystko zaczęło się Lindley Imeson z Edmonton i Alberta, który pracował w branży 
rurociągów i zaczęło się od Google! W 2012 r. Pan Imeson poszukiwał ciężarówki użytkowej, 
która mogłaby pracować ze spawaczami i matami szosowymi i która mogłyby przemieszczać 
w trudnych warunkach terenowych nie koniecznie na kołach.

Po krótkim wstępie Marca Lepagea, dyrektora sprzedaży w Hewitt CAT (obecnie Toromont), 
dostawcy silników PRINOTH i dealera CAT w Quebecu, Lindley i jej współpracownik odwiedzili 
fabrykę PRINOTH w Granby w Kanadzie i bardzo polubili to, co zobaczyli.

Poznali produkt, który może pracować we wszystkich rodzajach terenu, produkowany przez 
firmę, która przestrzega najwyższych standardów jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
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BUDOWA 
NORWESKIEJ 
AUTOSTRADY
Off-road to miejsce, w którym mogą zabłyszczeć nasze pazury! 
Przedsiębiorca w Norwegii wpadł na bardzo sprytny pomysł... 
postanowił użyć pojazdów gąsienicowych do budowy autostrady!

Autostrada łącząca Oslo i Lillehammer jest najczęściej eksploatowaną 
trasą w Norwegii. Do niedawna, po przejściu Hamar, w użytku pozostał  
tylko jeden pas w każdym kierunku, co było dość niebezpieczne dla 
kierowców. Zdecydowano, że autostrada zostanie powiększona, lecz 
wystąpił jeden problem tereny wokół są dosyć miękkie... Jeden z 
największych norweskich przedsiębiorców, HÆHRE AS, 
odpowiedzialny za ważną część projektu, skonsultował się z 
norweskim dystrybutorem PRINOTH, Owrenem, i zdecydował się użyć 
dwóch PRINOTH PANTHER T14R do tej off-roadowej pracy. "Pojazdy 
off-roadowe PANTHER działają świetnie, przenoszą o wiele więcej i 
poruszają się o wiele szybciej aniżeli inne... zyskaliśmy istny skarb dla 
naszej inwestycji" - komentuje  Frank Ole Sørensen, kierownik 
projektu.

PRINOTH jest bardzo zaangażowany w ten projekt. W początkowej 
fazie projektu niezbędne było również zmulczowanie terenu czym 
zajął się RAPTOR 800 i RT 400 przed rozpoczęciem fazy budowlanej.

Autostrada powinna być gotowa za dwa lata, a Owren ma nadzieję, że   
zostanie sprzedanych jeszcze więcej T14R, aby móc zakończyć ten 
projekt. Wspaniałe wykorzystanie naszego pojazdu!
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też niezbędne było dodanie do standardowego modelu kilku opcji. Na szczęście, 
dzięki wszechstronności produktu i elastyczności naszej fabryki, PRINOTH był w 
stanie spersonalizować pojazd pod indywidualne życzenie klienta.

Ponieważ pojazd jest używany głównie w regionie pięknych norweskich fiordów, 
strome zbocza są tutaj na porządku dziennym. Lista opcji zapewniających 
absolutne bezpieczeństwo operatorów pojazdów i pracowników znajdujących się 
w pobliżu maszyny jest imponująca. Począwszy od przednich i tylnych wciągarek, 
poprzez napędy rolek, przednią osłonę, platformę ładunkową po tylną kamerę.

Dzięki systemowi podnoszenia z hakami, pojazd jest bardzo elastyczny i umożliwia 
pracownikom zmianę konfiguracji pojazdu w dużą platformę ładunkową, gdy 
nastąpi konieczność przetransportowania dużego materiału. Kolejną konfiguracją 
jest model dźwigu Palfinger® PK 10002-SH, który umożliwia podnieść do 5700 kg, 
a opcja kosza pozwala również na podnoszenie ludzi.

CAŁKOWICIE   
SPERSONALIZOWANA 
JEDNOSTKA!
Nasz norweski partner Owren AS sprzedał jeden z najbardziej 
spersonalizowanych pojazdów PANTHER T6! Jest tak wiele opcji, które trudno 
prześledzić!

Statnett, norweski dostawca energii elektrycznej, potrzebował pojazdu 
gąsienicowego do rozbudowy swojej sieci w górach zachodniej Norwegii, dlatego  
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Po otrzymaniu dostawy w pięknej Toskanii w listopadzie ubiegłego roku, klient był 
podekscytowany rozpoczęciem pracy z pojazdem stworzonym do pracy na 
miękkim terenie i zdolnym do pokonywania stromych, śliskich, błotnistych zboczy. 
Wyjątkowa trakcja i wyjątkowy układ jezdny PANTHER oferują najlepsze 
możliwości terenowe na rynku i pozwolą panu Danilo De Campo na transport 
urządzeń elektrycznych do hydroelektrowni lub rurociągów, a także na 
przenoszenie dużych kamieni w pobliże stanowiska pracy.

Klient był bardzo zadowolony z urządzenia mówiąc, że pojazd posiada dobre 
osiągi w błotnistym terenie, bardzo dobrą przyczepność i ogólnie doskonałe osiągi 
transportowe. Udana sprzedaż, będąca wstępem do większej liczby PANTHER 
pełzających po europejskich placach budowy.

PANTHER T8 
PRACUJE WE 
WŁOSZECH
PRINOTH był podekscytowany, kiedy to jesienią ubiegłego roku, nasza 
obecna na całym świecie PANTHER została po raz pierwszy sprzedana 
włoskiemu klientowi. Urządzenie PANTHER T8 wyposażone w skrzynię 
ładunkową, wyciągarkę i kabinę FOPS zakupił De Campo Egidio Eredi S.N.C., 
firma specjalizująca się w konstrukcjach do zastosowań hydroelektrycznych.





VEGETATION MANAGEMENT

Najwyższa jakość i wydajność, szybkość i entuzjastyczni klienci - oto wyzwania, które 
stawiamy sobie na przyszłość.

W 2017 r. ze względu na znaczny wzrost sprzedaży mulczerów, poczyniono znaczne 
inwestycje w Herdwangen/Niemcy. Zainwestowaliśmy m.in w nowe suwnice bramowe i 
słupowe, nowe, zdalnie sterowane bramy halowe i wiele innych, aby umożliwić wydajną pracę 
i być optymalnie przygotowanymi do dalszego wzrostu.

Każda mulczer podlega intensywnej kontroli jakości na nowym stanowisku testowym, dzięki 
czemu możemy nadal spełniać nasze wysokie standardy.

INWESTYCJE W PRZYSZŁOŚĆ– DLA ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I: … FOR SOLID GROUND!
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Oznacza to, że RAPTOR 300r może przecinać drogi asfaltowe "bez śladu", pozostawiając 
możliwość instalacji dowolnej aplikacji (osprzętu).

Trzypunktowe połączenie RAPTOR 300r zapewnia doskonałą elastyczność w osprzęcie.

RAPTOR 300r idealnie nadaje się do pracy pod liniami elektroenergetycznymi, wokół 
rurociągów i przy drogach i wyznacza standardy dla klasycznych środków utrzymania ruchu, a 
także operacji oczyszczania na dużą skalę. W trudnym terenie RAPTOR 300r pokazuje efekty 
połączenia wydajności i mobilności na najwyższym poziomie. Gwarantuje niezawodną i 
produktywną pracę!

RAPTOR 300r 
MOBILNY W KAŻDYM 
TERENIE
Każdy, kto twierdzi, że nie można nie pozostawić śladów przy niskim nacisku na podłoże, nie 
poznał jeszcze RAPTOR 300r! Pojazd specjalny i o specjalnym przeznaczeniu. Do użytku w 
szczególnie trudnym, nieprzejezdnym  terenie. J est naprawdę lekki: jego solidne gąsienice 
wykonane są z gumy zamiast zwyczajowej stali. 
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M450e-900 S700e

M650m S700h
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MULCZER 
KAŻDEJ POTRZEBY

MAKSIMUM PRODUKTYWNOŚCI
Chociaż M550e-1300 został zaprojektowany z myślą o wadze ciężkiej, jest łatwy w 
obsłudze i zapewnia optymalną transmisję mocy. Oznacza to pozytywny wpływ na 
koszty operacyjne, poprzez zwiększenie produktywności roboczej. Elastyczne 
mocowanie do różnych pojazdów nośnych jest oczywiście zapewnione również w 
M550e-1300. Uniwersalną płytę można przymocować po lewej lub prawej stronie 
mulczera, a wymiana jest możliwa w każdej chwili.

NIESTRUDZONE MULCZOWANIE
Nasze mulczery rozprzestrzeniają się na coraz więcej aplikacji. Wyrafinowana 
technologia PRINOTH sprawia, że maszyny są lżejsze i jednocześnie bardziej stabilne. 
Wszystkie nowe urządzenia mogą być obsługiwane hydraulicznie i mechanicznie, 
obejmując jeszcze szerszy zakres zastosowań. Dzięki ciągłemu rozszerzaniu naszego 
portfolio, możemy wyposażać koparki, traktory i miniładowarki od sześciu do 
trzydziestu ton pełną gamą mulczerów!

PRINOTH w zakresie Vegetation Management jest również o krok do przodu

ZOPTYMALIZOWANA WAGA
M450e-900 to lekki mulczer do koparek 6-12 tonowych. Waga jest silnie 
zoptymalizowana i umożliwia łatwą obsługę. Wbudowany motoreduktor umożliwia 
uproszczony montaż na różnych koparkach, a także szybką zmianę jednostek nośnych, 
bez instalacji dodatkowych przewodów odpływowych.

KAŻDY POSIADA SWÓJ TYP
Mulczer M450e-1100 jest średnim asortymentem stosowanym w koparkach od 12 do 
18 ton, a FM500e w koparkach od 18 do 23 ton. Nowy M550e-1300 jest rozwiązaniem 
dla ciężkich prac. Jest przeznaczony do koparek w zakresie 18-25 ton. Pakiet mocy 
zapewnia najwyższą jakość rozdrabniania dzięki licznym ostrzom i jest wzmocniony 
odporną na zużycie stalą, nawet w krytycznych punktach obudowy.
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JAK OSWOIĆ 
RAPTOR
SZKOLENIE TECHNICZNE 
RAPTOR 300 I OSPRZĘT

Dzwonek na lekcje w Herdwangen dla nowego szkolenia 
technicznego z RAPTOR 300 i osprzętu miał miejsce we wrześniu 
2017 r. Był udanym początkiem zaawansowanego szkolenia 
personelu technicznego partnerów Vegetation Management. W  
tygodniowym szkoleniu wzięli udział technicy serwisowi z 
Norwegii i Danii.

Połączenie teorii i praktyki było zrównoważone i zapewniało 
uczestnikom wgląd w mechanikę, hydraulikę i systemy elektryczne 
pojazdu w poszczególnych modułach. Ponadto osprzęt został 
zamontowany na ciągniku, aby można było omówić takie tematy, jak 
trzypunktowy układ zawieszenia, specyfikacja ciągnika i sam osprzęt.

W związku z tym stworzono dobre podstawy szkoleń dla naszych 
pozostałych partnerów: w przyszłości będą odbywać się inne kursy 
szkoleniowe w tym samym formacie, aby podnieść lokalną jakość 
techniczną i pozyskać jeszcze większe zaufanie klientów do naszych 
maszyn. Następne odbędą się w czerwcu (CW23) i w listopadzie 
(CW47). Szczegóły zostaną podane na naszej głównej stronie 
internetowej.
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PRINOTH NA 
AGRITECHNICA
SKONCENTROWANA MOC INNOWACJI  
PRINOTH I MAISRAUPE NA 
NAJWIĘKSZYCH TARGACH 
TECHNOLOGI AGRIKULTURAL 

Ponad 2 800 wystawców i 490 000 odwiedzających ze 115 krajów - to imponujący wynik 
targów Agritechnica 2017 w Hanowerze. I znów PRINOTH uczestniczył w nich razem z 
firmą Maisraupe z Frankonii w Niemczech.

PRINOTH AGRIPOWER
Dzięki pokazanym pojazdom zwiedzający mogli sami zobaczyć jakość sprzętu. Zespół 
PRINOTH i Maisraupe zaoferował zainteresowanym stronom z całego świata wgląd we 
wspólnie opracowaną technologię zaawansowanego przetwarzania kiszonek i biomasy: 
LEITWOLF AGRIPOWER zapewnia sprawdzone know-how w zakresie pielęgnacji hałd w silosie. 
Odwiedzający zwrócili szczególną uwagę na wydajność zagęszczania, która została 
zademonstrowana przez filmy w zwolnionym tempie.

PRINOTH VEGETATION MANAGEMENT
Oprócz dużego LEITWOLF AGRIPOWER, został zaprezentowany również solidny RAPTOR 300r , 
z dwoma typami gąsienic, co również imponowało zwiedzającym. Rozdrabniacz do pni S700e 
również zwracał uwagę praktycznymi cechami, takimi jak prosty montaż i niewielka waga. 
Wraz z serią Mulcher, M450e-900, M650-2350 i M650h-2350, stoisko PRINOTH raziło  
uniwersalnymi i innowacyjnymi rozwiązań w leśnictwie i rolnictwie. Połączona moc maszyn i 
know-how na stoisku PRINOTH/Maizeraupe była przekonująca - pierwsze sukcesy w sprzedaży 
zostały zrealizowane na miejscu, a inne zostaną zrealizowane w późniejszym czasie.
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Jest zasilany przez sprawdzony silnik MAN D 2876 o mocy 435 KM i pojemności 12,8 litrów. 
Maksymalny moment obrotowy wynoszący 2000 Nm przy 1400 obr/min zapewnia mniejsze 
zużycie paliwa i maksymalną moc. Mały naciski na podłoże zapobiega grząźnięciu, dzięki 
czemu gąsienice umożliwiają szybką i bezproblemową trakcję oraz ekstremalną zdolność 
jazdy pod górę. PRINOTH LEITWOLF AGRIPOWER zapewnia doskonały rezultat pracy dzięki 
najwyższej wydajności przepychania 12-kierunkowym pługiem. Szeroka powierzchnia,  
oszklenie kabiny operatora i niezwykle wysoka zwrotność uzupełniają zalety tej 
wszechstronnej i uniwersalnej maszyny .

GWIAZDA ZDJĘĆ NA AGRITECHNICE
W ubiegłym roku PRINOTH AGRIPOWER została zaprezentowana na targach Agritechnica i 
spotkała się z dużym zainteresowaniem decydentów. Zainteresowanie było wysokie wśród 
prawie 500 000 gości i ekspertów. W najważniejszych, międzynarodowych targach  inżynierii 
rolniczej udany debiut uważany jest niemal za swego rodzaju wyróżnienie. Outsider w 
kiszonce staje się zwierzęciem alfa!

PRINOTH AGRIPOWER
ZE ŚNIEGU NA SILOS
Nawet poza zwykłymi trasami narciarskimi, pojazdy PRINOTH przyciągają uwagę. Te 
wszechstronne, potężne ratraki już dawno podbiły nowe obszary zastosowań w szerokim 
zakresie dziedzin, w tym także rolnictwo. Aktualnie ratraki nie są już rzadkością podczas prac 
przy kiszonkach. Oczywiście nie można bezpośrednio przetransportować ratraka ze śniegu do 
silosu. Ale możesz wykorzystać wiedzę z trudnego terenu i przystosować do optymalnych 
zastosowań w rolnictwie. I właśnie to robi PRINOTH.

NUMER 1 W KISZONKACH
Nasza nazwa jest teraz również podstawą programu rolnictwa i leśnictwa! Jako 
bezkompromisowy specjalny pojazd do przepychania i zagęszczania kiszonki, LEITWOLF 
występuje jako PRINOTH AGRIPOWER (znany również jako kukurydziana gąsienica) ze 
specjalnie zmodyfikowanym i gąsienicami PRINOTH.
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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

WINTER 
AT ITS 
BEST



LEITNER KOLEJE LINOWE

Nowa stacja z wzornictwem Pininfarina kładzie szczególny nacisk na maksymalną 
funkcjonalność podczas pracy i konserwacji. Np. zostało przeprojektowane przejście na dach, 
które jest teraz możliwe z wnętrza stacji. Dzięki nowemu nachyleniu pokrycia dachowego 
możliwe jest umieszczenie drabiny po wewnętrznej stronie okna, umożliwiając wygodne i 
bezpieczne dotarcie na dachu.

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź dwóch najważniejszych destynacji tj.: Val Gardena 
i Kitzbühel - które również polegają na najwyższej jakości i innowacyjności kolei linowych 
LEITNER.

Więcej miejsca, większy komfort podczas wsiadania i wysiadania z kabiny, dodatkowa 
przestrzeń i oryginalne skórzane fotele z designem samochodowym. Nowa kabina    
Symphony 10 ma również panoramiczne przeszklenia, które zostały dostosowane do 
ogólnego projektu - więc nie zdziw się, jeśli kilku gości zechce "przegapić przystanek", aby 
móc dłużej delektować się nową luksusową kabiną.
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SYMPHONY 10
PRINOTH, LEITNER IPININFARINA 
DOSTARCZYŁY KOMFORT I 
ELEGANCJĘ W GÓRY

Nie tylko PRINOTH i DEMACLENKO, ale także koleje LEITNER i Pininfarina tworzą dobrze 
skoordynowany zespół. Świadczy o tym ich najnowszy wspólny projekt: kabina 
Symphony 10 Premium i nowoczesna stacja kolei linowej. Koleje LEITNER zapewniają 
maksymalny komfort, który włoska firma opakowuje w czystą elegancję.



LEITNER KOLEJE LINOWE

projekt z własnymi specyficznymi zagrożeniami! Warunki atmosferyczne na dużych 
wysokościach obciążają ciało bardziej aniżeli w dolinie, a niebezpieczeństwo 
powstawania szczelin wymaga szczególnej ostrożności. Na domiar złego: trudne 
warunki pogodowe. "Pomimo najtrudniejszych warunków środowiskowych, doskonała 
współpraca między wszystkimi firmami zaangażowanymi w prace budowlane pozwoliła na 
znaczne postępy. Realizacja największego w naszej historii projektu budowlanego przebiega 
zgodnie z planem", mówi Markus Hasler, CEO Zermatt Bergbahnen AG.

Projekt superlatywów zostanie zakończony do zimy 2018/2019. Jednak grupa LEITNER 
egzystuje już w innej formie: elegancka flota pojazdów LEITWOLF już teraz udaje się do 
luksusowego ośrodka narciarskiego i przygotowuje idealne trasy.
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KLEIN MATTERHORN

NAJWYŻSZA NA ŚWIECIE 
3 LINOWA KOLEJ
Koleje linowe LEITNER sięgają nieba - dokładnie 3.821 m npm. Najwyższy na świecie plac 
budowy, Klein Matterhorn, jest domem najwyższej na świecie 3-linowej kolei. Spektakularny 
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DEMACLENKO

VENTUS 4.0:

SIŁA, 
TECHNOLOGIA 
DESIGN
Nowa koncepcja produktu, która pcha Demaclenko do średniej 
wielkości segmentu maszyn - VENTUS 4.0 został opracowany we 
współpracy ze studiem projektowym PININFARINA. To nie jest 
zwykła maszyna do produkcji śniegu, ale zaawansowany 
technologicznie, funkcjonalny produkt, który potrafi zachwycić 
serca i umysły.

Ventus 4.0 powstał w wyniku analizy formy i wydajności, która 
doprowadziła do radykalnych zmian. Uniesiona tuba jest bardziej 
nowoczesną i atrakcyjną wersją poprzednich modeli. Tworzy wrażenie 
gładkości i miękkości, ale także oryginalności i siły.

Dolne sekcje pozostają w harmonii z ogólnym wyglądem Ventus 4.0. 
Futurystyczna sylwetka kątowych, ale dynamicznych kształtów i 
innowacyjna morfologia zapewniają idealną równowagę pomiędzy 
wytrzymałością i płynnymi liniami, ukrywając wloty powietrza. W ten 
sposób łączy stylistyczne i funkcjonalne aspekty systemu. Boczne 
powierzchnie są wyposażone w szybkozłączki, które ułatwiają 
czynności konserwacyjne.

Wydajność najwyższej klasy: zużycie energii 20 kW połączone z 
przepływem wody 9 l/s, produkcja śniegu do 86 m3/h. Jeszcze lepsza 
aerodynamika, dzięki nowej tubie optymalizującej przepływ powietrza 
wytwarzany przez wentylator.

Ventus 4.0 jest również wyjątkowy pod względem niskiego wpływu 
akustycznego i znacznie zmniejszonej częstotliwości dźwięku. 
Podobnie jak w Silent 2.0, dzięki zastosowaniu skrzydełek i nowej tuby, 
armatka stała się jeszcze bardziej cichsza i dlatego jest idealnym 
partnerem dla każdego, kto projektuje obiekty w pobliżu 
zaludnionych obszarów lub o dużym ruchu turystycznym, gdzie 
jednym z priorytetów jest ciche, spokojne otoczenie, zanurzone w 
alpejskim krajobrazie.



PRINOTH WZRASTA W KAŻDYM TERENIE 
RÓWNIEŻ W ŚWIECIE CYFROWYM

1MLN 
LIKES 
MÓWI SAM 
ZA SIEBIE! 



PRINOTH 
ONLINE 
SHOP
... WIĘCEJ ARTYKUŁÓW ONLINE
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KLASYCZNA CZAPKA Z DASZKIEM
+ 100 % Bawełna
+ Zakrzywiony daszek
+ Regulacja indywidualna 

KRYSZTAŁOWA FIGURKA SWAROVSKI

+ Limitowana kryształowy model LEITWOLF
+ Must-have dla kolekcjonerów
+ Skala 1:40
+ Nie podlega rabatom PRINOTH Club   

T-SHIRT <GROOMING>
+ 100 % Bawełna
+ Męski
+ Napis GROOMING z przodu  

T-SHIRT DZIECIĘCY
+ Casulalowa i wytrzymała koszulka dla dzieci
+ Wygodny krój, 100% bawełna
+ Przód: rysunek WOLFIE, tył: czysty
+ Dostępne tylko w Europie  

SZARA BLUZA Z KAPTUREM
+ Rzopinana bluza z kapturem szaro-czarna
+ Cool, ciepła i wygodna
+ Dwie kieszenie z przodu
+ PRINOTH logo z przodu (klatka piersiowa) / 

haftowane logo X (Rękaw) 

BIDON SPORTOWY
+ Aluminium
+ Zakrętka z karabińczykiem
+ 0,7 l 

LEITWOLF MODEL (1:43)
+ LEITWOLF: The Leader of the Pack
+ Gadżet kolekcjonierski
+ Perfekcyjne opracowanie małych detali
+ Skala: 1:43  

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE - GAMSWILD
+ Szkło: 100% UVA/B, UV Filtr Kategorii 3
+ Materiał: polycarbonat 




