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HISTORIA SUKCESU

OD REDAKCJI

WSPÓLNIE
PORUSZMY
GÓRY
Początek istnienia naszej firmy zainicjowało pytanie: jak usprawnić
codzienną, ciężką pracę? Wraz z opracowaniem pierwszego ratraka w 1962
roku Ernst Prinoth stworzył genialne rozwiązanie ułatwiające pracę na stokach,
które zrewolucjonizowało przemysł sportów zimowych. Od tego czasu
PRINOTH jest liderem postępu technologicznego. Nasze maszyny są
synonimem wydajności i zrównoważonego rozwoju, nasze usługi AFTERSALES
zapewnienia najlepszą dostępność, a dzięki naszym najnowocześniejszym
aplikacjom cyfrowym, nasi klienci mogą osiągać maksymalną wydajność.
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Nigdy nie tracimy z oczu naszego podstawowej idei: w jaki sposób możemy
uczynić codzienną, ciężką pracę naszych klientów jeszcze bardziej wydajną?
Nasza firma opiera się na partnerstwie z uznanymi specjalistami, aby oferować
naszym klientom najwyższy poziom jakości i niezawodności. Nasza
współpraca w snowparkach dostarcza nam specjalistycznej wiedzy, która jest
motywacją do ciągłego rozwoju i ulepszania naszych pojazdów. Nasze
programy szkoleniowe są dostosowane do wymagań naszych klientów.
Wspólnie z naszymi klientami i partnerami realizujemy ważne wydarzenia,
opracowujemy innowacyjne rozwiązania i codziennie wykonujemy arcydzieła
logistyczne. Badamy nowe sposoby, kwestionujemy i ulepszamy to, co już
istnieje, a także ułatwiamy proces pracy.
Razem tworzymy historię sukcesu!
Przyjemnej lektury PRINOTH World!

Werner Amort
President PRINOTH AG

WSPÓŁPRACA

LORENZ LEITGEB – OC PRESIDENT

PRINOTH OFICJALNYM DOSTAWCĄ
PODCZAS BIATHLONOWYCH
MISTRZOSTW ŚWIATA
W ANTHOLZ 2020
KOLEJNY ROK TO ROK WYDARZEŃ:
BIATHLONOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA NADCHODZĄ DO ANTHOLZ!
Południowotyrolskie miasto znane jest koneserom jako mekka biathlonu, a dziesiątki tysięcy
fanów przybywają co roku do Doliny Puster, aby kibicować swoim sportowcom. Oprócz
innych ważnych wydarzeń Komitet Organizacyjny Antholz był gospodarzem Mistrzostw
Świata w Biathlonie w 1975, 1976, 1983, 1995 i 2007 r. Od otwarcia w 1971 r. Stadion
Biathlonowy był gospodarzem Mistrzostw Świata niemalże każdego roku.
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South Tyrol Arena została zbudowana pod koniec lat sześćdziesiątych. W 2018 roku obiekt
został gruntownie odnowiony i dostosowany do 150 000 widzów, którzy mogą wziąć udział w
Mistrzostwach Świata. Dużo ciężkiej pracy dla prezesa Lorenza Leitgeba i jego zespołu; ale
„jeśli chodzi o narciarstwo biegowe i biatlon, Antholz jest najlepszym adresem”, mówi Lorenz.
„Ktokolwiek tu przyjeżdża, oczekuje najwyższej jakości pod każdym względem.” Przede wszystkim
oczywiście pierwszorzędne trasy narciarstwa biegowego! Aby uzyskać ten efekt Antholz
używa pojazdów PRINOTH HUSKY i BISON.
Nie tylko wybitna technologia sprawia, że Antholz jest wiodącą międzynarodową marką w
biathlonie. „Mam tutaj najlepszych operatorów ratraków na świecie”, mówi z dumą Lorenz.
„Przez dziesięciolecia przygotowywali trasy do narciarstwa biegowego z punktu widzenia
biegacza. Oznacza to, że nasi operatorzy mają właściwe wyczucie swojego pojazdu, toru,
prędkości itp., tak aby ostatecznie zapewnić idealny tor dla sportowców”. A operatorzy w Antholz
potwierdzają: „PRINOTH to niezawodne i solidne maszyny o prostej koncepcji obsługi z doskonałą
zwrotnością”. PRINOTH AFTERSALES zasługuje na szczególną pochwałę w Antholz. „Nigdy nas
nie zawiedli i zawsze są przy nas” - mówi Lorenz.

COOPERATION

PRINOTH W NIEMCZECH…

PININFARINA DESIGN
WYRAŻA SIĘ TAKŻE W
DREWNIE
Innowacja, digitalizacja i modny design ... Oberstdorf-Kleinwalsertal Bergbahnen
zmodernizowany w 2019 roku, aby zaoferować swoim klientom niezrównane wrażenia
górskie zarówno latem, jak i zimą. „Söllis Kugelrennen”, najdłuższa na świecie drewniany tor
XXL, działa już od trzech lat w Söllereck, całorocznej miejscowości rodzinnej.

Ponadto słynny i popularny czterosezonowy tor saneczkowy „Allgäu-Coaster” oferuje swoim
gościom możliwość poznania niewyobrażalnych światów dzięki nowym okularom Virtual
Reality. Z kolei młodzi goście są zachwyceni nowym placem zabaw „Söllis Kugelexpress” w
Berghaus Schönblick.
„Dzięki Kugelexpress stworzyliśmy nowy plac zabaw. Łączy drewniane tory i jest kolejnym „Sölli
Express” jako plac zabaw: PRINOTH HUSKY X z kabiną do transportu pasażerów, która obsługuje
hotele i szkoły narciarskie w Söllereck, a wkrótce zastąpi stary pojazd transportu pasażerskiego,”
mówi Henrik Volpert, Oberstdorfer Bergbahn AG (Söllereckbahn). HUSKY z kabiną do
transportu pasażerów wywarł ogromne wrażenie. Oprócz wydajności i praktyczności pojazdu
przekonująca była także elegancka konstrukcja Pininfarina. „A PRINOTH Atomic Blue idealnie
pasuje do naszej tożsamości korporacyjnej”, mówi Henrik.

Drewniany HUSKY nie jest sam w
ośrodku narciarskim Oberstdorf: jego
stalowy brat LEITWOLF dba o idealne
trasy zjazdowe, a na sezon zimowy
2019/20 gromadka będzie rosła ...

HENRIK VOLPERT, OBERSTDORFER BERGBAHN AG
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RALPH PFÄFFLI, TRENER GŁÓWNY SWISS SKI CROSS

BISON X

»

OD CZASU KIEDY ZACZĘLIŚMY
WSPÓŁPRACOWAĆ Z PRINOTH
JAKOŚĆ NASZYM TRENINGÓW
OGROMNIE WZROSŁA

«

SKI CROSS SAAS FEE

A BISON X NA
WSZYSTKIE
WARUNKI
Ski cross na lodowcu na 3500 m jest prawdopodobnie jednym z najtrudniejszych miejsc do
pracy. Warunki lodu i śniegu w temperaturach od plus 20 stopni do minus 20 stopni Celsjusza
w okresie trzech miesięcy wymagają pełnego spektrum działania. Ralph Pfäffli (główny trener
narciarstwa szwajcarskiego) i jego zespół nie boją się zbudować najlepszego narciarskiego w
Alpach toru. Ich narzędzie to PRINOTH BISON X.
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„Możliwość korzystania z maszyny PRINOTH to doskonała jakość szkoleń w Saas Fee,
gdyby nie ratrak PRINOTH nie byłoby jesiennego ski crossu”, mówi Ralph. „Odkąd
rozpoczęliśmy współpracę z PRINOTH, jakość naszego szkolenia znacznie wzrosła BISON X zbliżył się do naszych serc i stał się częścią naszego zespołu.”
Dużo serca, potu i łez wkładamy w jesienne szkolenia treningowe. „Kluczem do
sukcesu, jest pomoc partnerów takich jak PRINOTH Szwajcaria” - mówi Pfäffli.
„Oczywiście mam nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynuowana, ponieważ
naprawdę cieszymy się, że jesteśmy małą częścią zespołu PRINOTH”.

HUSKY

THE HUSKY STAGE V
ZAPEWNIA CZYSTĄ ATMOSFERĘ
Snow Center Hemel Hempstead jest najbliższym prawdziwym londyńskim miejscem do jazdy
na nartach, snowboardzie i sankach. 160-metrowy stok główny i największy stok lekcyjny w
Wielkiej Brytanii. Zespół Snow Center zapewnia niezapomniane wrażenia śnieżne zarówno
dorosłym jak i dzieciom przez cały rok - ratrakowanie i pielęgnacja stoku i jest kluczem sukcesu
zapewniając każdemu narciarzowi najlepszą możliwą zabawę śnieżną.
David Wilkinson, kierownik tras Snow Centre, ma ponad 10-letnie doświadczenie w tworzeniu
i utrzymywaniu śniegu na krytych stokach w Wielkiej Brytanii. Doświadczenie zdecydowało o
wyborze PRINOTH HUSKY - idealnej maszyny do ratrakowania i przygotowywania stoków w
Snow Centre.
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„Mniejszy rozstaw osi PRINOTH HUSKY i szersze rozstawy gąsienic umożliwiają lepsze rozłożenie
ciężaru. Stery HUSKY w przeciwieństwie do wolantu są doskonałe podczas manewrowania
maszyną na zboczu”, mówi David. „W PRINOTH HUSKY odoba mi się wszystko, ale najważniejsze
rzeczy, które przyciągnęły mnie do tej maszyny to: silnik STAGE V, który sprawia, że jest bardzo
ekologiczny, co ma kluczowe znaczenie w pomieszczeniach zamkniętych, oraz zwiększona
widoczność maszyny”.
PRINOTH AFTERSALES wywarł również wrażenie na Davidzie: „Nie mogę złego słowa powiedzieć
na poziomu obsługi klienta PRINOTH i oferowane przez nich programu szkolenia ekspertów. I
chociaż jestem pewien, że istnieją inne maszyny, które mogą również zapewnić doskonałe
standardy pielęgnacyjne, w tej chwili PRINOTH HUSKY najbardziej odpowiada wymaganiom Snow
Centre ”.
Dzięki nowemu PRINOTH HUSKY z The Snow Centre zespół poświęca mniej czasu na
ratrakowanie stoku. Teraz, dzięki możliwością większego pługa HUSKY, zwiększonej ilości KM
maszyny i freza PRINOTH HUSKY naprawdę spełnia wszystkie wymagania związane z
pielęgnacją stoku w Snow Center.

POMIAR GŁĘBOKOŚCI ŚNIEGU
System pomiaru śniegu pozwalający na
optymalne wykorzystania cennych
zasobów śnieżnych.
ZARZĄDZANIE FLOTĄ
Maksymalna trwałość dzięki
optymalnemu wykorzystaniu pojazdów.

APLIKACJA INTERNETOWA
Elastyczna i intuicyjna obsługa
urządzenia mobilnego.

SNOW HOW
WSZYTSKO W ZASIĘGU WZROKU
ZARZĄDZANIE FLOTĄ

Monitoruj aktywność swoich pojazdów

POMIAR GŁEBOKOŚCI ŚNIEGU

Zarządzanie zasobami śniegu od PRINOTH & Leica Geosystems

MANAGER ZADAŃ, PRZEGLĄD KONSERWACJI & RAPORTOWANIE
Maksymalna wydajność i zrównoważony rozwój: planowanie i ocena wszystkich procesów

COMPATIBLE

INNOWACJE

REWOLUCJA TECHNICZNA
OD PRINOTH:

AUTONOMICZNY
PŁUG
Innowacja techniczna od południowotyrolskiego producenta ratraków PRINOTH może
zrewolucjonizować przygotowywanie stoków: autonomiczny pług, które niezależnie
podąża za kształtem terenu.

DIGITIZACJA STOKÓW
PRINOTH SNOW HOW już pomaga ośrodkom narciarskim na całym świecie w
osiągnięciu oszczędności nawet do 20% i jest źródłem entuzjazmu wśród kierowników
stoków narciarskich, operatorów i dyrektorów ośrodków. Najbardziej precyzyjny pomiar
głębokości śniegu z dokładnością do 2 cm, a także przegląd danych całej floty pojazdów w
łatwym do zrozumienia i łatwym w użyciu programie - jedno kliknięcie, a użytkownik ma
widok armatek śnieżnych z ich danymi i wydajność naśnieżania przed sobą. Trudne prace
przygotowawcze, takie jak budowa snowparków dla sceny freestyle, są upraszczane. Model
3D halfpipe, skoczni jest po prostu importowany do systemu, a operator może śledzić profil
terenu w czasie rzeczywistym na monitorze w pojeździe.
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AUTONOMICZNY PŁUG = RATRAKOWANIE SAMOWYSTARCZALNE
Digitalizacja na stoku nie kończy się dzięki SNOW HOW: PRINOTH opracował nową
technologię, która jeszcze bardziej ułatwia pracę kierowcom ratraków na śniegu! Ostatnia
atrakcja: autonomiczne ostrze!
Podstawą są precyzyjne pomiary terenu Leica Geosystems, które są już wykorzystywane do
pomiaru śniegu. Kierowca może wcześniej zaprogramować żądaną głębokość śniegu i profil
terenu oraz włączyć automatyczne prowadzenie pługa za pomocą klawiatury. Następnie
program pokazuje w czasie rzeczywistym ukształtowanie terenu i głębokość śniegu, a
pług automatycznie podąża za linią wskazującą. Operator musi jedynie sterować.
Rezultatem jest ostra jak brzytwa precyzja - i optymalne prowadzenie po śniegu.
Autonomiczny pług jest obecnie testowane przez 24 ośrodki narciarskie - a pierwsze reakcje
są znakomite! Projekt jest wciąż w fazie testowej, ponieważ, jak zawsze, PRINOTH pracuje nad
produktem do absolutnej perfekcji.
Oprócz unikalnego na całym świecie równoległego przemieszczania freza PRINOTH,
niezrównanej technologicznie AUTOMATYCZNEJ windy bębnowej i praktycznej technologii
przesuwanych siedzeń, PRINOTH wyznacza nowy kamień milowy w dziedzinie innowacji i
technologii oraz potwierdza swoją pozycję jako niezrównanego lidera technologii w
branży.

GĄSIENICE
PRINOTH

NAJBARDZIEJ KOMPLEKSOWY I ZAAWANSOWANY
TECHNOLOGICZNIE WYBÓR NA RYNKU
GĄSIENICE STALOWE: Wytrzymałe stalowe poprzeczki dla najtrudniejszych warunków pracy
GĄSIENICE ALU: Lekkość w połączeniu z doskonałą trakcją i zwrotnością
GAMSKETTE: Wszechstronny w każdych warunkach śnieżnych
GĄSIENICE CAŁOSEZONOWE: Bezpieczne dla podłoża dla użytkowania ratraka o każdej porze roku

Andreas Jäger, kierownik ruchu Flachau: „Od
pewnego czasu używamy syntetycznej liny TeufelBerger w Snow Space Salzburg i mamy dobr
feedback z siłą uciągu i żywotnością. W połączeniu z
naszym pojazdem windowym PRINOTH lina
syntetyczny wykonuje naprawdę dobrą robotę. ”

AUTOMATYCZNA WINDA

4.5T SIŁA UCIĄGU

SYNTETYCZNA ALTERNATYWA
STALOWEJ LINY

Ciężkie argumenty za absolutną wydajnością. Ale sam „dobry” nie wystarcza, aby uzyskać
prawdziwy produkt PRINOTH. Z tego powodu prace nad technologią windy trwają
nieprzerwanie. Zatem cały pakiet windy jest również dostępny z liną syntetyczną! Do 600 kg
mniej masy przy tej samej sile uciągu i sile zrywającej. Oczywiście wszystko podlega
intensywnym testom i kontrolom. Również lina syntetyczna, która została opracowana
specjalnie dla PRINOTH we współpracy z firmą Teufelberger i została teraz ulepszona.

AUTOMATYCZNA WINDA FIRMY PRINOTH JEST NAJLEPSZA NA RYNKU:

Syntetyczna lina jest już używana przez klientów PRINOTH od kilku sezonów, a opinie są
niezmiennie pozytywne. Klienci w szczególności zwrócili uwagę na poniższe aspekty:

+
+
+
+

Winda bębnowa, a tym samym mniejsze zużycie kabla
Idealny stosunek mocy do masy
Najlepsza siła pociągowa: 4,5 t przy długości kabla 1200 m
Automatyczne sterowanie windy
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+
+
+
+

Niskie koszty konserwacji
Prostsza wymiana i transport liny
Niska waga
Brak zanieczyszczenia maszyny i śniegu smarem i przetarciami

W tym miejscu możesz
zapoznać się z kreatywnością
inżynieryjną Alexandre:

WYWIAD

GO Lego!
Jeśli istnieje jedna nazwa, która oznacza połączenie kreatywności i inżynierii, to Lego. A jeśli
jest jeden człowiek, który jest pełen kreatywnych i wyrafinowanych pomysłów Lego, to
Alexandre Rossier. Fascynacja ratrakami podsunęła mu pomysł budowy takiej maszyny w
mniejszej skali.

Czy istnieje specjalne połączenie z Lego i / lub PRINOTH?
Współpracuję z Lego od 44 lat: statki kosmiczne, samochody, budynki, pojazdy science fiction,
lokomotywy i wiele innych. Klocki Lego to coś więcej niż zabawki: pobudzają kreatywność,
wyobraźnię i inżynierię. Zacząłem budować zestaw LEGO Landing Lego w 1975 roku i nigdy nie
przestałem.
Czy sam masz szczególne powiązania z ratrakami: np. prowadzisz POJAZDY PRINOTH?
Mój wujek René Kalbermatter pracował dla PRINOTH w Szwajcarii przez cztery dekady, a jako
dziecko miałem okazję zobaczyć maszyny w niektórych z naszych pięknych szwajcarskich
ośrodków narciarskich.
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Czy jest jakieś specjalne wydarzenie, które miało decydujące znaczenie dla Twojej pasji?
Moja pierwsza zdalnie sterowana maszyna, turbosprężarka H 400 D, została „uruchomiona” przez
importera LEITNER w 1983 r. W Martigny (targi sportów zimowych): została zaprezento-wana w
magazynie „Motor im Schnee”. Realizacja food truck PRINOTH w Lego była doskonałą okazją do
zabawnej dioramy.
Jak przebiega aplikacja projektu Lego: jak kontynuować wdrażanie projektu, jak uzyskać
wszystkie odpowiednie części?
W przypadku modeli istniejących w rzeczywistości zaczynam od dwóch rysunków konstrukcyjnych w skali modelu Lego: widok z góry i z boku. W przypadku modeli, które wymyślam, zaczynam
od samego pomysłu. Ponieważ od dłuższego czasu pracuję z Lego, znam wszystkie elementy Lego i
optymalnie je wykorzystuję.
Dlaczego wybrałeś PRINOTH? Które cechy pojazdów PRINOTH Cię fascynują?
Już modele LEITNER miały najlepszą konstrukcję ze wszystkich modeli ratraków śnieżnych w latach
80-tych. Jako projektant z wieloletnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej stale poszukuję
innowacji i marek o silnej osobowości: PRINOTH jest zdecydowanie jedną z nich. Już od dłuższego
czasu przekracza granice w dziedzinie technologii, designu i marki / marketingu. Nadal mam cały
szereg pomysłów, które chciałbym zrealizować w najbliższej przyszłości ...
Jesteśmy ciekawi ...

WSPOMÓRZ ALEXANDRE!

GŁOSUJ NA
LEITWOLF
LEGO SET!

Lego Ideas to oficjalny portal dla fanów małych klocków, które prezentują
najbardziej odważne, pomysłowe, kreatywne pomysły. Potem chodzi o
zbieranie głosów. Z 10 000 głosów robi się poważnie Lego decyduje o
realizacji projektu. Mamy około 5000 głosów - więc do dzieła!
Głosuj na https://ideas.lego.com dla „Snow-groomerPRINOTH LEITWOLF ”!

SZKOLENIE
PRINOTH

DOSKONAŁOŚĆ KAŻDEGO STOKU ZACZYNA SIĘ
PODCZAS SZKOLENIA OPERATORÓW PRINOTH
ZAPYTANIA I INFO:
Europa, Azja: training.EU@prinoth.com | Tel: +39 0472 722 675
Ameryka Północna: training.NA@prinoth.com | Tel: +1 450 776 3633
Kontakt partnerów bezpośrednich PRINOTH

SZKOLENIE

ALBERT ROTA RIU, OPERATOR W VALLTER SKI AREA

CZĘŚĆ 1 – PYRENEES:

NAJCIEKAWSZA
PRACA NA ŚWIECIE

Są bohaterami stoków, architektami śniegu i pogromcami maszyn o dużej mocy operatorzy ratraków. Ale jak zostać operatorem ratraka? Jak wygląda dzień pracy? Dwóch
naszych operatorów dzieli się swoją pasją i doświadczeniem ...
Albert Rota Riu ma 22 lata i pracuje jako operator w regionie narciarskim Vallter w Pirenejach.
Dorastał w rejonie narciarskim, jego matka jest instruktorem narciarstwa, a jego wujek był także
operatorem ratraka. PRINOTH odegrał także niewielką rolę w rozwoju kariery Alberta ...
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Co najbardziej lubisz w swojej pracy?
„Właściwie wszystko, ale najbardziej podoba mi się cisza i spokój podczas pracy pośród fauny i
flory. Ponadto wschody i zachody słońca we wszystkich wspaniałych kolorach są niesamowite! ”
Co najbardziej podoba Ci się w ratrakach PRINOTH?
„Maszyny PRINOTH wyglądają ładnie, a najbardziej podoba mi się stały joystick dzięki czemu nie
muszę się uczyć od nowa, kiedy zmieniam maszynę. Podsumowując, mogę powiedzieć, że to moja
pasja, moje hobby i moje życie. Do tego stopnia, że kiedy wyjeżdżałem na narty z rodzicami,
zawsze najpierw szukałem garażu ratraków. Nadal tak robię. ”
A czym dla Ciebie jest PRINOTH?
„Skontaktowałem się z PRINOTH za pośrednictwem mediów społecznościowych i poczty
elektronicznej i byłem pod wrażeniem tego, jak przyjazny to zespół. Uzyskałem odpowiedź na
wszystkie moje pytania przy czym czułem się naprawdę dobrze zadbany. Tak samo było podczas
mojego letniego treningu w Stelvio - mogę polecać bez dwóch zdań. ”

MAKSIM LAVRENOV, OPERATOR W ROSA KHUTOR SKI RESORT

»

NAJWIĘKSZĄ PROFESJĄ PONAD
WSZYTSKIE JEST JEDNOŚĆ
MĘŻCZYZN: ISTNEIJE TYLKO JEDEN
PRAWDZIWY LUKSUS - LUKSTUS
ZWIĄZKÓW MIĘDZYLUDZKICH.

SZKOLENIE

«

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

CZĘŚĆ 2 – ROSA KHUTOR:

NAJCIEKAWSZA
PRACA NA ŚWIECIE
Rosja utrzymuje wysokie standardy pracy w ośrodku narciarskim. Poszczególne obszary
powinny nie tylko łączyć się jak w zegarku, ale także relacje z klientami i
współpracownikami powinny być idealne.
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Maksim Lavrenov pracuje w największym rosyjskim kurorcie narciarskim Rosa Khutor. Jest
ekspertem w swoim zawodzie i wziął udział w turnieju PRINOTH CUP 2018. W Rosa Khutor
maszyny PRINOTH są bardzo popularne.

Jak rozpocząłeś pracę z ratrakami, Maksim?
„Zaczynałem jako zawodowy narciarz, a następnie jako instruktor w Rosa. Kiedy zbudowano tu
obiekty do igrzysk olimpijskich, całkowite poświecenie i zainteresowanie uczyniło mnie mądrym w
temacie naśnieżania. Po sezonie pojechałem do Nowej Zelandii - aby nauczyć się budować parki.
Teraz jestem tutaj."
Jakie znaczenie ma ratrakw budowie snowparku?
„Konstruktorzy Snowparku powinni czuć sporty ekstremalne, aby zrozumieć specyfikę tej pracy.
Łatwo jest stwierdzić, kiedy profesjonaliści są w pracy. Idealnym pojazdem dla mnie jest BISON X został on specjalnie opracowany do budowy snowparków. Łatwo się nim kieruje, jest prosty w
obsłudze i utrzymaniu ”.
Co to znaczy być projektantem snowparku?
„Liczy się doświadczenie - to proces twórczy. W moim przypadku: 26 lat jazdy na nartach, 2 sezony
treningów w Nowej Zelandii i wielkie pragnienie, aby uszczęśliwić ludzi. ”

OPERATOR

RICHARD TADJEZ ŻONĄ KAMILĄ – PRINOTH-OPERATOR ZE SNOWBIRD

ŚLUB W
RATRAKU
PRINOTH to coś więcej niż pojazd - to pasja! Maszyny PRINOTH budzą emocje. Nadszedł
czas dzielić się tymi emocjami. Oto historia operatora PRINOTH Richarda Tadje, który
pracuje w Snowbird w USA.
„Pracuję w Snowbird w pobliżu Salt Lake City, Utah. Ośrodek jest znany jako światowej klasy kurort
z największą ilością śniegu na ziemi. Stromy teren wymaga doskonałej jakości maszyn
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dostarczanych przez PRINOTH - ratraki śnieżne, które mogą nadążyć za intensywnym
użytkowaniem związanym z pielęgnacją stromych obszarów.
Snowbird jest dla mnie wyjątkowy, ponieważ wszyscy czterej moi bracia pracowali tutaj, w tym
jednym miejscu przez lata. Troje z nas wie, jak obsługiwać "koty" śnieżne, a mój brat Jonathan
pomógł mi znaleźć pracę w Snowbird.
Moje najbardziej pamiętne wydarzenie w Snowbird miało miejsce 10 grudnia 2011 r. Pewnego
wieczoru otrzymałem specjalne pozwolenie na zabranie mojej (wówczas) dziewczyny, Kamilli, na
Hidden Peak. Nigdy nie jeździła ratrakiem i nie wiedziała, co ją czeka. Gdy dotarliśmy na szczyt
wzgórza, cieszyliśmy się widokiem z Hidden Peak, który obejmuje Salt Lake Valley i Heber Valley.
Poprosiłem ją o rękę, a ona powiedziała tak! Pobraliśmy się 3 marca 2012 r.
Każdego sezonu Kamilla jeździła na siedzeniu pasażera, gdy ratrakowałem park. Później nasz syn
Dakota dołączył do niej, a teraz nasza córka Cedar jest już na tyle duża, że po raz pierwszy w tym
sezonie dołączyła do wieczornych wędrówek ratrakiem! ”

AFTER SALES
NETWORK

INSPEKCJA PROFESJONALISTÓW
Gwarantujemy kompetentne wsparcie i pomoc
techniczną w zakresie konserwacji, napraw i
modernizacji. Nasza dostępność oryginalnych części
zamiennych gwarantuje płynny proces i najlepszą jakość.

OPIEKA POSPRZEDAŻOWA

OFICJALNY OUTFITTER DLA

2022 PEKIN

OLIMPIADY ZIMOWEJ
ZESPÓŁ AFTER SALES W SIEDZIBIE POMA W BEIJING JEST
GOTOWY W BLOKACH STARTOWYCH...
Pekin otrzymał kontrakt na organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022.
Przygotowania są już w pełnym rozkwicie, aby móc zaoferować sportowcom i
zwiedzającym wyjątkowy spektakl sportów zimowych.
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Zespół PRINOTH AFTER SALES w filii POMA w Pekinie ma pełne ręce roboty:
LEITWOLF po raz pierwszy weźmie udział w Igrzyskach Olimpijskich 2022. Aby
upewnić się, że wszystko jest gotowe po stronie technicznej, serwisanci chińskiego
oddziału przeszli intensywne szkolenie z LEITWOLF. AFTER SALES koledzy z
Viipteno specjalnie polecieli do Chin, aby przedstawić chińskim kolegom i ich
Kierownikowi Serwisu Jia Xiaogangowi o imieniu Jacky, a także wszystkie
udoskonalenia pojazdu: 530 KM wraz z opatentowanym równoległym
przesunięciem freza i AUTOMATYCZNĄ windą musi zostać oswojone.
Dzięki doskonale przygotowanemu zespołowi serwisowemu nic nie stoi na
przeszkodzie w prygotowaniu udanych Igrzysk Olimpijskich (przynajmniej
pod względem jakości stoku). Po Mistrzostwach Świata w Åre i Seefeld teraz
Pekin będzie mógł cieszyć się najlepszym wykończeniem stoku na świecie.

OPIEKA POSPRZEDAŻOWA

ZINTENSYFIKOWANA
WSPÓŁPRACA:
MTU AND PRINOTH
PRINOTH opiera się wyłącznie na najwyższej jakości komponentach - i na
zaufanych partnerach. MTU jest jednym z nich.
MTU jest znane z najwyższej klasy układów napędowych. Logiczne jest więc, że
większość pojazdów PRINOTH napędzanych jest również przez silnik MTU. Konserwacja
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SPECJALNIE DLA KLIENTÓW PRINOTH
UŁATWIENIE I UPROSZCZENIE CAŁEGO
PROCESU KONSERWACJI. CAŁY
POJAZD MOŻE BYĆ SERWISOWANY Z
JEDNEGO MIEJSCA, A PRZEGLĄDY
PIERWSZEJ KLASY SĄ WYKONYWANE
SZYBCIEJ ANIŻELI KIEDYKOLWIEK
WCZEŚNIEJ.

i naprawy silnika o dużej mocy były dotychczas przeprowadzane przez serwis
MTU. Zespół PRINOTH AFTER SALES wykonał całą pozostałą pracę z kompleksową
obsługą. Ale teraz klienci PRINOTH mogą być bardziej zadowoleni, ponieważ
zespół AFTER SALES udoskonalił swoje kompetencje i odtąd wszystkie prace
konserwacyjne i gwarancyjne mogą być wykonywane przez doświadczonych
techników PRINOTH.

OPIEKA POSPRZEDAŻOWA

DIGITALIZACJA
MAGAZYNU CZĘŚCI
ZAMIENNYCH W TELFS
PRINOTH PO AFTERSALES jest synonimem kompetencji. Zawsze jest blisko
klientów i zawsze jest w czołówce - także w zarządzaniu magazynem.
Kompleksowe inwestycje w digitalizację magazynu części zamiennych
zapewniają oszczędne, proste procesy i wyjątkową szybkość, do której
przyzwyczajeni są klienci PRINOTH.

SZYBKI PRZEGLĄD INNOWACJI:
Dzięki najnowocześniejszemu oprogramowaniu do zarządzania magazynem
poszczególne działy i produkty są doskonale połączone w sieć: lepszy przegląd
procesów i materiałów, szybsze przetwarzanie zamówień klientów. Nowy
zautomatyzowany magazyn jest cyfrowo zintegrowany z przebiegiem procesu, co
wielokrotnie przyspiesza przetwarzanie wszystkich zapytań

UKŁON W STRONĘ ŚRODOWISKA: SKANER I CZYTNIK KODÓW
KRESKOWYCH ZAMIAST CZERWONE TAŚMY
Oprócz miejsc przechowywania części zamienne zostały również zaopatrzone w
naklejki z kodem kreskowym. Za pomocą skanera ręcznego części zamienne są
identyfikowane i księgowane. Wszystkie działania i informacje są automatycznie
wiązane, kontrolowane i przetwarzane, bez żadnych formalności.
Podsumowując: więcej zamówień i lepszy przegląd, szybsze procesy i jeszcze
krótsze czasy realizacji zamówień. PRINOTH AFTER SALES ponownie potwierdza
swoje zalety: najszybszą obsługę, maksymalną wydajność i zadowolenie klienta.
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DWA NOWE TZW. KARDEX SHUTTLE UMOŻLIWIAJĄ
PRZETWARZANIE DO 10 ZAMÓWIEŃ JEDNOCZEŚNIE

WSPÓŁPRACA
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X-COMMUNITY

INFINITY… AND BEYOND! NOWY PARTNER PRINOTH W JAPONII – ICH
NAZWA INFINITY DREAMERS NIESKOŃCZENI MARZYCIELE!
Mają już własny teren narciarski - a teraz mają odpowiedni sprzęt, aby zrealizować najbardziej
niemożliwe, pomysłowe snowparki i zapewnić nieograniczoną zabawę na nartach.
Infinity Dreamers z Japonii są projektantami snowparków. Są odpowiedzialni za ośrodek
narciarski Minenohara Kougen w pobliżu Nagano i mają świetne plany. Zapierające dech w
piersiach snowparki przyciągną narciarzy i snowboardzistów z bliskiej i dalekiej okolicy. Aby
uzyskać idealny kształt, potrzebujesz idealnej maszyny snowparkowej: oto BISON X. Najlepsze
oprogramowanie do pomiaru śniegu na rynku zapewniające absolutną precyzję: od Leica
Geosystems, eksperta geodezyji, opracowane specjalnie dla PRINOTH. W Japonii znana na
całym świecie najwyższa jakość Leiki nosi nazwę „Geosurf”.
Infinity Dreamers używają PRINOTH BISON X z oprogramowaniem do pomiaru śniegu 3D od
marca 2019 roku od kiedy to testowali pojazd ze wszystkimi jego funkcjami PARK. Twórcy
snowparku byli tak entuzjastycznie nastawieni do swojego nowego sprzętu, że w czerwcu
zaprosili Geosurf i JFE Engineering Group na pokaz w ośrodku narciarskim.
Nadchodzi kolejny sezon narciarski!
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© Frank Marbet, Young Mountain Marketing
ROLAND WINKLER, REGIONAL MANAGER OF THE SHAPE ACADEMY

Roland, pełniąc funkcję dyrektora
regionalnego, jest również odpowiedzialny za przejęcie wypożyczalni maszyn
PRINOTH.
W tym filmie możesz
obejrzeć jego nocną
pracę w Sölden:

WYCIECZKA Z
ROLAND WINKLER
OPERATOR RATRAKA I
REGIONALY MANAGER
SHAPE ACADEMY
Ciemność. Arktyczne zimno. Samotność. Brzmi jak fabuła horroru? Nie! Takie jest
codzienne życie naszych operatorów ratraków.
Roland Winkler, główny operator maszyn w Shape Academy, od ponad 10 lat otwiera swoje
zimowe biuro między pługiem, a frezem, a rozmowy o jego miejscu pracy wciąż rozjaśniają
jego oczy. „Jeśli przejedziesz przez noc w czasie burzy, a rano się rozjaśni i odsłoni się piękny
zimowy krajobraz, to naprawdę wyjątkowy moment. Czasami po prostu zatrzymuję się na chwilę i
jestem wdzięczny, że mogłem tego doświadczyć. ”
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X-COMMUNITY

Roland rozpoczął karierę w ratraku na Schladminger Planai, gdzie był najmłodszym
operatorem maszyn, któremu powierzono Superpark Planai. Wkrótce dołączył do Young
Mountain, firmy, która opracowała QParks i Shape Academy.
„Na początku rozmawiamy jako zespół” - mówi Roland. „Kiedy koledzy zaczynają, a ja siadam przy
maszynie, wszystko nagle się rozluźnia. Włożyłem dobrą listę odtwarzania do systemu
dźwiękowego BISON X i cieszę się talentem maszyny ”, zachwyca namiętny pilot PRINOTH. Ale
przyznaje również: „Musisz być takim typem lubiącym siedzieć samotnie w maszynie przez wiele
godzin nocnych”.
Jako zadeklarowany maniak maszyn był pod wrażeniem modeli PRINOTH, przede wszystkim
BISON X. Współpraca przynosi obopólną korzyść, ponieważ PRINOTH korzysta również ze
zgromadzonego know-how Shape Academy. „Jesteśmy zawsze na bieżąco i jako pierwsi
widzimy, gdzie zmierza ścieżka w sektorze maszyn, co jest również doskonałe do dalszego szkolenia
naszych operatorów maszyn. W firmie Stilfser Joch firma PRINOTH testuje swoje maszyny i możemy
teraz sprawdzić umiejętności nowych jeźdźców. Jest to naprawdę ekscytujące, zwłaszcza jeśli
możesz wnieść własne doświadczenie. ”
Kiedy dni znów się wydłużają i sezon się kończy, Roland dba o planowanie na następny rok,
ewentualne nowe spotkania i testy pracowników. Aż bohater nocy powróci do swojego
naturalnego środowiska: ciemnych stoków zamarzniętych Alp, uzbrojonych w BISON X
firmy PRINOTH.

PRINOTH
X CAMP 2019

SPRAWDŹ

PRINOTH X CAMP @ Stelvio Glacier
2ga runda: 23. Września 2019 - 20. Października 2019
xcamp@prinoth.com | www.prinoth.com/Xcamp
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GOURMET TRUCK

SZALEJESZ ZA TACOS?
PRZYJDŹ I POZNAJ BEAST!
PRINOTH GOURMET TRUCK
W KOLORADO
Ośrodek narciarski Steamboat w Kolorado słynie z ogromnej liczby pięknych stoków pośród
pięknej przyrody. Rozległy system tras Steamboat jest niefortunny tylko wtedy, gdy jesteś
głodny po wielu zabawach na nartach, będąc daleko od wszystkich górskich restauracji. Ale
nagle BEAST pojawia się znikąd. I ma tacos!
Dan Luchs i Sean Hengstler są strażnikami Taco BEAST i zachwycają przejeżdżających narciarzy
i snowboardzistów najlepszymi tacos w okolicy. Około piątej rano Dan Luchs uruchamia
pojazd i kieruje go o wschodzie słońca nad opuszczone zbocza. Goście są informowani z 24godzinnym wyprzedzeniem o lokalizacji Taco Beast, określonej przez Dana i jego szefa kuchni
Seana.
Dzięki BEAST zdobyli już znaczną liczbę fanów i lokalną sławę. Poszukujący BEAST znajdą
lokalizację mobilnej kuchni na koncie BEAST na Twitterze oraz w codziennym „Raporcie
śnieżnym” ośrodka narciarskiego. W każdym razie ta dwójka nie może narzekać na brak
klientów. „Zawsze zabraknie nam jedzenia dla wszystkich zainteresowanych” - cieszy się Dan.
Nawet Sean, który pracował w eleganckich restauracjach i który otworzył wiele restauracji w
mieście - woli swoją nową mobilną kuchnię od eleganckiego miejsca. „Skupiam się oczywiście
na jakości kuchni, ale kto jeszcze może pracować w tak pięknym miejscu?” Sean jest pewien, że
większość jego kolegów zazdrości mu tej niezwykłej ciężarówki z jedzeniem.

TRACK THE BEAST HERE:
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TACO BEAST VIDEO:

Czy szukasz również „CZEGOŚ SPECJALNEGO” na swoje
wydarzenie lub do ośrodka narciarskiego? Czy to do
wynajęcia, czy do zakupu, PRINOTH Gourmet Truck oferuje
wszystko, czego dusza zapragnie.
Skontaktuj się z nami:
gourmet.truck@prinoth.com | t +39 0472 72 26 22

MASZYNY GĄSIENICOWE

T7R - WPROWADZENIE
PIERWSZEGO STAGE V
POJAZDU GĄSIENICOWEGO NA RYNEK
Od stycznia 2019 r. Tier 4 / Stage V to nowy poziom przepisów dotyczących emisji spalin E.P.A.
- Euromot dla silników Diesla w UE, a wkrótce także w Ameryce Północnej. W ramach naszej
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filozofii Clean Motion firma PRINOTH chętnie napędza swoje pojazdy tylko
najnowszymi i zaktualizowanymi o emisję spalin silnikami. Dlatego seria
PANTHER zostanie przeniesiona w nowy wymiar silników Stage V w ciągu
półtora roku. Pierwszym modelem, który przejdzie tę zmianę, jest najnowszy
członek linii, PANTHER T7R, którego produkcja ruszyła w kwietniu. Inne modele
będą podążać za zmianami, tak aby do końca 2020 r. Wszystkie modele
PANTHER, a także nasze jednostki odśnieżające do chodników SW50 były
wyposażone w silniki Euromot Tier 4 / Stage V.
Ta czystsza, wydajniejsza i znacznie lepsza dla planety decyzja gwarantuje, że
PRINOTH prowadzi konkurencję i nigdy jej nie goni, jeśli chodzi o ochronę
środowiska, od którego zależy nasza branża i gdzie pracują nasi cenni klienci.

MASZYNY GĄSIENICOWE

NOWY SW50
STAGE V
RENOWACJA PRZESTARZAŁEGO
PRODUKTU W JEDNOSTKĘ STAGE V
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W Ameryce Północnej, a dokładniej w Kanadzie, odśnieżarka do chodników SW
jest prawdziwym legalnym produktem. Ma korzenie sięgające ponad 60 lat i stała
się legendą zimy. SW świeci w każdym dużym raporcie o burzy śnieżnej w
gazetach i telewizji. PRINOTH jest dumnym producentem tego małego żółtego
potwora! SW był napędzany silnikiem Tier 3 i dlatego potrzebował aktualizacji.
Zespół projektowy, składający się z pracowników z różnych działów, opracował
opłacalne rozwiązania, aby zapewnić, że nowa wersja pojazdu pozostanie
atrakcyjna na rynku miejskim. SW będzie miał nową nazwę, SW50, i przeszedł
drobne zmiany kosmetyczne, aby zaktualizować swój projekt, zachowując przy
tym niepowtarzalny wygląd, z którego stał się znany.

PRINOTH LTD

JAŚNIEJSZE BIURA
DLA OTWARTEGO I
MOTYWUJĄCEGO
ŚRODOWISKA!
W ciągu ostatniego roku biura PRINOTH w Granby przeszły
poważne zmiany. Zmiany w kulturze biurowej, zwiększenie
innowacyjności i pracy zespołowej. Aby odzwierciedlić nowe
podejście biura zostały całkowicie przeprojektowane.
Chęć uzyskania dużych wyników wymagała dużych zmian! Całe
pierwsze piętro zostało rozebrane i przebudowane z otwartym planem
piętra, dzięki czemu wszyscy pracownicy mogą korzystać z naturalnego
światła i mieć ogólny widok na podłogę i współpracowników.
Zespół wolontariuszy przeprowadził badania i odkrył nowoczesne
projekty, które zmieniły sposób prowadzenia spotkań. Przykładem tego
jest sala konferencyjna z wysokim stołem, bez krzeseł, ludzie stoją
zamiast siedzieć. Utrzymuje energię i skraca czas spotkań, ponieważ
wszyscy są w pełni skupieni. Wszystkie pokoje mają także szklane
ściany wzmacniające naturalne światło wewnątrz budynku.
Pracownicy zaczynają dostosowywać się do nowego podejścia i
uwielbiają końcowe wyniki. Widzą zmianę w miejscu pracy i czują się
bardziej zmotywowani, aby każdego dnia dawać z siebie więcej.
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MASZYNY GĄSIENICOWE

Z VAL GARDENY
DO GRANBY
KOLEGA PRINOTH DIEGO
PERATHONER ZDAJE RAPORT …
Jako szkolenie wstępne w PRINOTH Diego ukończył 15-miesięczny program stażysty w
zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. W ramach tego programu odwiedził kilka działów i
witryn, w tym PRINOTH Granby.

Pojechałeś do Granby i jak to się stało i jak długo tam byłeś?
Po studiach w Monachium zacząłem pracę bezpośrednio w PRINOTH w Vipiteno. W ramach
mojego programu stażystów w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw spędziłem około dwa i pół
miesiąca w PRINOTH Granby. Korzystałem więc z okazji, aby w weekendy odwiedzać różne zakątki
Kanady i jej piękne miasta.
Czy możesz nam powiedzieć coś o swojej codziennej pracy?
Każdego ranka dzień roboczy zaczynał się od spotkania produkcyjnego - po francusku, ponieważ
nie wszyscy mówią po angielsku. Rozumiałem ogólne tematy, ale mój kolega z biura musiał mi
wyjaśnić kilka szczegółów. Moje biuro znajdowało się bezpośrednio w hali produkcyjnej, więc
otrzymałem wiele informacji na temat procesów produkcyjnych. Oprócz różnych zadań
operacyjnych i oceny danych zdobywałem wiedzę głównie w procesach w dziale Operacje.
Jakie projekty nadzorowałeś w Granby?
W Granby nadzorowałem głównie projekty z zakresu kontroli produkcji i zakupów. Brałem również
udział w doskonaleniu procesów w obsłudze zamówień wewnętrznych między Vipiteno/Telfs
(Europa) i PRINOTH Granby (Ameryka Północna). Celem wizyty było zidentyfikowanie różnic w
procesach operacyjnych i zidentyfikowanie usprawnień.
Co robisz w Granby po pracy?
Granby to przytulne i ciche miasto. Po pracy w chłodne dni często chodziłem do hali
wspinaczkowej zaś w ciepłe biegałem i spędzałem czas nad jeziorem. Wokół Granby znajduje się
wiele ścieżek rowerowych stad jest do doskonałe miejsce do rekreacyjnej jazdy na rowerze.
Spotykałem się też ze swoimi współlokatorami.
Co szczególnie zwróciło Twoją uwagę lub co szczególnego zapamiętałeś?
Ludzie w Granby są na ogół bardzo zrelaksowani. Szczególnie uderzyło mnie pozytywne
nastawienie i spójność jako całości firmy. Zostałem ciepło przyjęty i od razu poczułem się częścią tej
dużej rodziny. Oprócz otwartości ludu z pewnością nie zapomnę osobliwości i dumy mieszkańców
Quebecu jako mniejszości językowej w Kanadzie, która wykazuje podobieństwo do Południowego
Tyrolu.
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PRINOTH
DEALER
NETWORK
WZRASTAJ Z PRINOTH
ZOSTAŃ DEALER PRINOTH DEALER I CZERP
KORZYŚCI Z PONAD 30 LETNIEJ WIEDZY I
DOŚWADCZENIA TECHNOLOGII KNOW-HOW

PRINOTH MASZYNY GĄSIENICOWE &
PRINOTH MASZYNY ŚCINKOWE
Aplikuj teraz: growwithprinoth@prinoth.com

MASZYNY GĄSIENICOWE

HYDRO-QUÉBEC

dostosowane i nowe oprzyrządowanie i technologie T8, takie jak suwnica
prowadząca, aby pomóc Hydro-Québec w zwiększeniu wydajności i skuteczności
w utrzymaniu i budowie sieci energetycznej Quebec. Wiele części zostało
dodanych i dostosowanych do transportu po drogach.

Zeszłego lata PRINOTH opracował i wyprodukował niestandardowe urządzenia PANTHER T8 dla HydroQuébec; publiczny dostawca energii dla prowincji Quebec. Ten konkretny projekt wykorzystujący

Chociaż niektóre części projektu były bardzo trudne, zespół inżynierów całkowicie
zreorganizował wygląd zewnętrzny maszyny i dostosował istniejące technologie
do ulepszonych. Zespół był w stanie dotrzymać napiętych terminów i dostarczył
trzy nowe pojazdy w krótkim czasie. To szósty pojazd specjalny dla Hydro-Québec,
a partnerstwo dopiero się rozpoczęło!

JEDNOSTKI SPECJALNE
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MASZYNY GĄSIENICOWE

JEŻELI POSIADASZ DOSKONAŁE ZDARZENIA Z NASZYMI
PRODUKTAMI PROSIMY UDOSTĘPNIJ JE NAM!
Hashtag #myprinothcrawlercarriermoment
na naszym Instagram page

SPECJALNE
URODZINY PRINOTH!!
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Cody Mornan dostał w tym roku wyjątkowy tort urodzinowy na swoje trzecie
urodziny! Jego matka, która oczywiście wie wszystko o swojej miłości do ciężkiego
sprzętu i wyraźnie dzieli się swoją pasją piekąc piękne ciasto, z nowym odlewem
ciśnieniowym PANTHER T14R wraz z koparką CAT® imitującą plac budowy. Ojciec
Cody, Curt Mornan, jest współwłaścicielem Multi Machine Inc., dystrybutora
pojazdów gąsienicowych PRINOTH z siedzibą w Asbury w stanie New Jersey i
obejmującego północno-wschodnie USA.

MASZYNY ŚCINKOWE

ZESPÓŁ
Z ZĘBAMI

SILNE ARGUMENTY DLA SILNEGO ZESPOŁU:

+ Nowa generacja silnika Stage V dla maksymalnej wydajności przy
ekonomicznym zużyciu paliwa
+ Niezawodność dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej jakości materiałom
+ Naprawdę lekki: niski nacisk na podłoże w porównaniu do konkurentów
w klasie wydajności 400-500 KM
+ Koncepcja napędu mechanicznego zapewniająca pełną moc bez strat

RAPTOR 500
Z M700 MULCZER

MULCZER:

RAPTOR 500 w połączeniu z przystawką do mulczowania M700
jest przeznaczony do użytkowania w trudnym terenie i służy
między innymi do zalesiania obszarów leśnych zniszczonych
przez burzę. Jego kompaktowe wymiary zapewniają doskonałą
manewrowość i niski nacisk na podłoże - wynikiem jest
zwrotność RAPTOR 300 i doskonała moc RAPTOR 800 w jednej
maszynie!

PRZYJEMNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PRACY GWARANTOWANE:

PRINOTHWORLD 2019 — STRONA 73 | 74

+
+
+
+

THE RAPTOR 500 IN ACTION

szerokość robocza 2300 mm
Wirnik o średnicy 700 mm
Rozdrabnianie materiału o średnicy do 45 cm
Najlepszy wynik rozdrabniania dzięki sprawdzonej technologii rotorów

+ Kabina z certyfikatem ROPS / FOPS
+ Wyposażony w klimatyzację i ogrzewanie
+ Wygodna kabina zapewniająca bezpieczną i wydajną pracę z
urządzeniami bezpieczeństwa, takimi jak kamera cofania, zapewniająca
najlepszą widoczność we wszystkich kierunkach
+ Pakiet oświetlenia LED do pracy nocnej
+ Zbiornik paliwa z pancerzem ochronnym

MASZYNY ŚCINKOWE

PRINOTH
DOŚWIADCZYŁ
HONORU KSIĘCIA
Książę Karol był gościem honorowym podczas inauguracji jednej z kilku
elektrowni wykorzystujących biomasę i energię słoneczną w Hawanie. Obecny był
również: PRINOTH BMH 480-H600.
Podczas oficjalnej podróży na Wielkie Antyle z żoną, księżną Kornwalii, książę Karol
odwiedził plac budowy parku w rejonie Hawany.
Od kilku lat Kuba coraz więcej inwestuje w rozwój odnawialnych źródeł energii,
aby zmniejszyć swoją zależność od ropy naftowej. Celem jest pozyskanie 24%
energii elektrycznej z alternatywnych źródeł energii. W 2030 r. park słoneczny w
tzw. Specjalnej Strefie Rozwoju Mariel jest częścią tego ogólnokrajowego projektu
i będzie realizowany przez HE Ltd & Biopower, który również wdraża dwa inne
duże projekty tego typu.

PRINOTH-POWER RODZI WRAŻENIA
Książę Walii, reprezentujący brytyjską rodzinę królewską, odwiedził Mariel 26
marca. Oprócz systemów słonecznych szczególnie interesujące były potężne
pojazdy, które uwalniają plac budowy od ciężkich chwastów, a jednocześnie
produkują i dostarczają biomasę wymaganą dla elektrowni: PRINOTH BMH 480H600.
Książę Karol i wiceprezydent Kuby Ramiro Valdés byli pod wielkim
wrażeniem potężnych maszyn PRINOTH. Przed oficjalną ceremonią i
wystąpieniami obaj dygnitarze dokonali przeglądu pojazdów PRINOTH, a
kierowcy i nasi lokalni partnerzy szczegółowo wyjaśnili technologię.
Prince Charles i Ramiro Valdés, dyrektor firmy i partner PRINOTH HE Ltd, Andrew
MacDonald, byli obecni na otwarciu placu budowy. Obecni byli także ambasador
Wielkiej Brytanii w Hawanie, Anthony Stokes, Rodrigo Malmierca, minister handlu
zagranicznego i inwestycji na Kubie oraz Miguel Diaz-Canel, prezydent Rady Stanu
i ministrowie.
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PRINOTH USED
ONLINE PORTAL

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

MASZYNY ŚCINKOWE

PRINOTH NA
EXPOFLORESTAL
W PORTUGALII
RAPTOR SPOTYKA SIĘ ZE SPORYM
ENTUZJAZMEN
REN - Redes Energéticas Nacionais i BERMARTHOR, zaprezentowali RAPTOR 300 i RAPTOR 300r
na wystawie Expoflorestal, co wywołało sensację pionierskich maszyn do odnawiania lasu.
REN nabył pięć RAPTOR 300, które pozwolą na usprawnienie działań w zakresie leśnictwa i
gospodarki paliwowej, co pozwoli na większą efektywność w ochronie lasów przed pożarami.
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»

Skupiając się na czystości, zwiększamy możliwość
zwracania się do różnych "agencji ochrony
ludności", w tym także straży pożarnej,

«

powiedział João Gaspar, szef działu usług i dziedzictwa REN.

Tomasa Marquesa, odpowiedzialnego za BERMARTHOR mówi: „jest to okazja, aby wykazać, że
dzięki maszynom zaprojektowanym i zbudowanym z myślą o konkretnym celu oczyszczania
lasów można uzyskać doskonałą wydajność i dobrą alternatywę dla bardziej tradycyjnych
środków mechanicznych. Taka maszyna ma wydajność ponad 60 osób”.
RAPTOR 300 został również doceniony przez Miguela João de Freitasa, portugalskiego
sekretarza stanu ds. Leśnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Szczegółowo zbadał maszynę i
nie przegapił okazji, aby usiąść i przetestować RAPTOR 300.
W kontekście polityki REN dotyczącej ochrony lasów przed pożarami wdrożono już szereg
działań, takich jak przekazywanie pojazdów ochotniczym strażom pożarnym i zespołom
przeciwpożarowym kilku gmin w kraju.
Ponadto przeprowadzono szeroko zakrojone prace z pomocą ponad 200 pracowników usługodawców REN w obszarze leśnym - w ramach inwestycji o wartości ponad 6 mln euro w
2018 r. Rezultatem była rewitalizacja ponad 22 000 hektarów, co odpowiada 22 000
stadionów piłkarskich.

MASZYNY ŚCINKOWE

A RAPTOR 300r
NA ŚNIEGU
RAPTOR 300r zeszłej zimy w Szwajcarii doczekał się nieco innego obszaru
zastosowania. Przy coraz silniejszych opadach śniegu poszukuje się optymalnego
rozwiązania dla lawinowego odśnieżania na gumowych lub stalowych gąsienicach.
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Dlatego RAPTOR 300r został użyty w tym roku jako odśnieżarka. We współpracy z
jednym ze szwajcarskich kantonów pierwszy pomysł został przyjęty i dalej
rozwijany. Podczas demonstracji RAPTOR 300r został pomyślnie przetestowany ze
stalowym napędem na gumowych gąsienicach w połączeniu z przystawką do
odśnieżania. Wydajność całego rozwiązania i gumowe gąsienice na śniegu były
fenomenalne i z pewnością możemy spodziewać się ekscytującej kontynuacji
następnej zimy.

MASZYNY ŚCINKOWE

BAUMA

BIEG
PRINOTH
W kwietniu Monachium było do góry nogami: korki w mieście, zatłoczone metro, ani
jednego wolnego pokoju w hotelach. Jedynym wydarzeniem, które przyciąga jeszcze
więcej turystów do stolicy Bawarii niż Oktoberfest, jest Bauma - wiodące na świecie targi
maszyn i urządzeń budowlanych oraz największe targi na świecie pod względem
powierzchni. BAUMA odbywa się co trzy lata, a w tym roku impreza trwała od 8 do 14
kwietnia.
Nie tylko miasto, ale także stoisko PRINOTH jako jeden z 3700 wystawców maszyny
gąsienicowe i maszyny ścinkowe spotkało się z tłumem odwiedzających.
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Od samego rana i cały dzień zainteresowani odwiedzali tłumnie stoisko PRINOTH i uzyskiwali
informacje o produktach od naszych pracowników. Z około 620 000 odwiedzających Messe
München ustanowiło nowy rekord.
Najważniejszymi elementami targów były ekskluzywne prezentacje produktów PANTHER
T7R i RAPTOR 500. 9 kwietnia spotkanie prasowe zostało bardzo dobrze przyjęte przez
przedstawicieli prasy międzynarodowej. Oprócz dwóch imponujących maszyn, PRINOTH
zaprezentował również nowo opracowany mulczer M450s-1900, który można łatwo
przymocować do wszystkich popularnych skiderów za pomocą sprawdzonego rozwiązania
„Plug & Mulch”. System „Plug & Mulch” został przyjęty z wielkim entuzjazmem wśród
odwiedzających z branży. Podobnie jak seria UPT („Universal Power Tool small”) opracowany
innowacyjny system narzędzi dla klas wysokiej wydajności, zoptymalizowany do codziennego
użytku w terenie.
Długie przygotowania i duże zaangażowanie PRINOTH przed targami udowodniły swoją
wartość: dzięki atrakcyjnemu stoisku oraz innowacyjnemu i atrakcyjnemu portfolio
produktów PRINOTH był w stanie przekonać całą linię i nawiązać wiele nowych kontaktów.

PODSUMUJMY TO:

MASZYNY ŚCINKOWE

PRZYJEMNA ATMOSFERA PRACY – poprawnie!
PRZYJAŹNI KOLEDZY - najlepsze!
PRZYSZŁE MOŻLIWOŚCI SZKOLENIOWE - zapenione!
PIĘKNE MIEJSCE - nad Jeziorem Bodeńskim!
I DOSKONAŁY PRODUKT:

TŁUMY ZWIEDZAJĄCYCH
W HERDWANGEN
PRINOTH MASZYNY ŚCNIKOWE
STAŁ SIĘ WSKAZÓWKĄ DLA
MŁODYCH PROFESJONALISTÓW
Wszędzie słyszy się skargi na zbyt mało wykwalifikowany personel w branży inżynierii
mechanicznej. Na rynku pracy brakuje wykwalifikowanych pracowników, a firma musi
zaoferować coś, co nadąży za konkurencją. Oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia ważne są
także inne rzeczy: miła atmosfera pracy, przyjaźni koledzy, możliwości dalszego szkolenia, miłe
miejsce do pracy i oczywiście świetny produkt. Na przykład RAPTOR lub mulczery, które można
zamontować na pojeździe za pomocą jednego kliknięcia, lub opracować specjalną serię
narzędzi. Ale to tylko niektóre z powodów, dla których PRINOTH Herdwangen powoli przekształ-
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ca się w poufną wskazówkę dla wymagających osób rozpoczynających pracę, a firma nad
Jeziorem Bodeńskim z trudem uchroni się przed zwiedzającymi!
Międzynarodowa firma jest szczególnie atrakcyjna dla początkujących inżynierów i
ekonomistów biznesowych. Na początku maja 12 potencjalnych ekonomistów IHK odwiedziło
PRINOTH GmbH i uzyskało ekscytujący wgląd w tę praktykę. Uczestnicy byli szczególnie
zainteresowani procesami produkcyjnymi.
Niedawno zaproszono również 17 potencjalnych techników rolniczych z Uniwersytetu
Hohenheim do Herdwangen. Kontrolowano obszary obróbki metalu, montażu pojazdów i
urządzeń transportowych oraz logistyki. Podczas zwiedzania zakładu szczegółowo objaśniono
wszystkie etapy produkcji, aż do dostawy produktu końcowego. Ukoronowaniem finału trasy
po fabryce było wypróbowanie RAPTOR na żywo podczas jazdy próbnej!
Ze względu na duże zainteresowanie Stowarzyszenie Turystyczne Bodensee-Linzgau
organizuje teraz wycieczki z przewodnikiem po PRINOTH Herdwangen, gdzie zainteresowani
technologią mogą zajrzeć za kulisy innowacyjnego producenta maszyn leśnych.

MASZYNY ŚCINKOWE

UPTs02
Najlepsze i najbardziej spójne wyniki mulczowania
dzięki geometrii noża z podwójną końcówką,
zalecane użycie do drewna i ograniczonej skały.

SERIA UPTS

SERIA NARZĘDZI OD
PRINOTH
Uzyskaj maksymalne korzyści z odpowiednich narzędzi wirnika i niezbędnych
materiałów eksploatacyjnych w terenie. System „Universal Power Tool Small” to wysoce
innowacyjny system narzędzi, szczególnie dla klas niskiej mocy. Narzędzia UPT
charakteryzują się przechylaniem węglika wolframu na korpusie podstawowym.

UPTs04
Niezwykle agresywne narzędzie o najlepszej
penetracji, bardzo niskim zapotrzebowaniu mocy,
dodatkowe płytki z węglików spiekanych do
ściernych warunków gruntowych, szeroki zakres
zastosowań.

UPTs07
Niezwykle odporny na wstrząsy w kamienistym
podłożu, wszechstronna niezawodność.

ZALETY
TECHNOLOGIA NARZĘDZI ZAKRESU MOCY OD 100 – 350 KM
+ Maksymalizuj codzienną wydajność, korzystając z wysokiej jakości narzędzi
+ Optymalny system narzędzi do dystrybucji mocy poprzez trójosiowe połączenie centrowane
+ Mocowanie za pomocą jednej śruby, które jest bezpieczne i łatwe do serwisowania z tyłu
uchwytu narzędziowego
+ Maksymalna niezawodność przy największych uderzeniach i obciążeniach.
+ Unikalna konstrukcja zgarniacza bocznego z wyjątkowo odpornymi na zużycie warstwami z
węglików spiekanych dla idealnej ochrony uchwytu narzędzia i obudowy przed ścieraniem.

UPTs08
Uchwyt UPT do narzędzi BCS03, Jednosieczowe
ostrze rozdrabniacza z utwardzoną powierzchnią
do mulczowania nad ziemią.

KOMPATYBILNE MASZYNY
MULCHER M450 | M550 | M650

UPTs05

TECHNOLOGIA ROTORA
+ Najwyższe standardy, aby idealnie utrzymać rotor w równowadze nawet przy
mieszanym wzorze narzędzia
+ Innowacyjny system narzędzi znacznie usprawnia konserwację i wymianę narzędzi.
Oszczędność czasu 60% w porównaniu z innymi systemami narzędziowymi
+ Dzięki temu sprawdzonemu systemowi oprawki narzędzi są maksymalnie chronione
+ Korzystaj z minimalnych wymagań mocy, mniejszego zużycia paliwa i najlepszych
możliwości penetracji dla najwyższych wymagań.
+ Najwyższa jakość WYKONANE W NIEMCZECH

ODPORNY NA WSTRZĄSY I
NIEZAWODNY W PRZYPADKU
UDERZEŃ W SKALISTE PODŁOŻE

NAJLEPSZY WYNIK
MULCZOWANIA
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ANTI-WEAR CHARACTERISTICS
IN ABRASIVE AND SANDY
SOIL CONDITIONS

ADDITIONAL WEAR PROTECTION
FOR TOUGHEST JOBS AND MOST
ABRASIVE GROUND CONDITIONS

Skrobak boczny do ochrony zewnętrznych oprawek
narzędzi i usuwania resztek między wirnikiem a
obudową. Unikalny wzór węglika na zewnętrznych
krawędziach, wersja lewa.

UPTs06
Skrobak boczny do ochrony zewnętrznych
oprawek narzędzi i usuwania resztek między
wirnikiem a obudową. Unikalny wzór węglika na
zewnętrznych krawędziach, wersja prawa.

HTI-NEWS

CORTINA 2021
LEITNER ROPEWAYS, PRINOTH I
DEMACLENKO: TECHNICZNI DOSTAWCY DLA MISTRZOSTW ŚWIATA W
NARCIARSTWIE ALPEJSKIM 2021
Po 65 latach Cortina d'Ampezzo po raz kolejny organizuje ważne wydarzenie w narciarstwie
alpejskim: Mistrzostwa Świata w narciarstwie alpejskim 2021. Cortina 2021 to wydarzenie
sportowe na najwyższym poziomie, charakteryzujące się najnowocześniejszą infrastrukturą.
Grupa Leitner została zatem zaangażowana jako partner, który wniósł swój wkład w jedną z
największych imprez sportowych we Włoszech w nadchodzących latach.
Umowa partnerska obejmuje dostawę ratraków PRINOTH. Wraz z rozpoczęciem następnego
sezonu zimowego flota PRINOTH będzie pracować w Cortinie.
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Ważną rolę w Cortinie odegrają również systemy naśnieżania DEMACLENKO. Zbudowane
zostaną trzy nowe pompownie wraz z instalacją nowych armatek śnieżnych.
Zintegrowana koncepcja mobilności opracowane przez Fondazione Cortina 2021
polega wykorzystaniem koleji linowych jako element ogólnego systemu transportu
publicznego. Koleje linowe Leitner rozpoczęła budowę nowej stacji gondolowej ze
stacją pośrednią Tofana Srl. Kabiny 10-osobowe umożliwią transport nawet 2000
pasażerów na godzinę.
Valerio Giacobbi, dyrektor zarządzający fundacji Fondazione Cortina 2021: „Jest nam
niezmiernie miło powitać naszych partnerów koleje linowe LEITNER, PRINOTH i DEMACLENKO.
Łączy nas przyszłościowe i innowacyjne podejście, które konsekwentnie chroni środowisko, w
którym żyjemy. Jestem pewien, że dzięki tej współpracy międzynarodowi narciarze będą nadal
znajdować doskonale przygotowane stoki w przyszłości. ”
Anton Seeber: „Jesteśmy bardzo dumni ze współpracy z fundacją Fondazione Cortina 2021 przy
organizacji Mistrzostw Świata w narciarstwie alpejskim 2021. To wydarzenie oferuje światu
doskonałą okazję, by doświadczyć nie tylko magii Cortiny, ale także ducha przedsiębiorczości osób
prowadzących tam działalność - na przykład właścicieli hoteli, sprzedawców detalicznych,
techników oraz handlowców i rzemieślników. Wchodząc w to partnerstwo i współpracując z
fundacją, mamy teraz szansę zaprezentować nasz kraj międzynarodowej publiczności w najlepszy
możliwy sposób. Mistrzostwa Świata w narciarstwie alpejskim w Cortinie umożliwią osiągnięcie
tego celu, a my zrobimy tutaj swoją część, dostarczając innowacyjne technologie i unikalne
nowoczesne produkty najwyższej jakości. ”

WINTER
AT ITS
BEST

A GROUP OF INNOVATIVE TECHNOLOGY COMPANIES.
Koleje linowe, ratraki i armatki śnieżne, z jednego magazynu i źródła, z
wieloma wspólnymi cechami: doskonałość techniczna, wzornictwo i
wysoki stopień specjalizacji.

www.leitner.com | www.prinoth.com | www.demaclenko.com
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+ Available on

MODEL PANTHER T14R

KLASYCZNA CZARNA CZAPKA BASEBALL

+ Dokładna replika / Skala 1:43
+ Funkcjonalne pole zrzutu z
obrotem 360 stopni
+ Obowiązkowa pozycja dla
każdego kolekcjonera

+
+
+
+

PRINOTH HISTORY BOOK

KURTKA

+
+
+
+

1962 - 2018 | PRINOTH kiedyś i dzisiaj
Z imponującym zdjęciami
W języku angielskim
Rozmiar 30 cm x 29 cm

+
+
+
+

100% bawełny
Logo PRINOTH
Jeden rozmiar
Regulowany klips do indywidualnego dopasowania

Pikowanie poziome
100% poliester
Podszewka 100% DuPont
Naszywka gumowa z logo PRINOTH

KURTKA CZARNA/CZERWONA

T-SHIRT <GROOM>

+ Dla mężczyzn
+ Logo PRINOTH na piersi
+ Dwie kieszenie

+
+
+
+

PRINOTH POLAR
+ Dla mężczyzn
+ Logo PRINOTH na piersi
+ Dwie kieszenie
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100% Bawełna
Przedni nadruk
Dla mężczyzn
Kolor: czarny

OKULARY
+
+
+
+

Matowe czarne okulary z kolorowymi szkłami
Logo PRINOTH po obu stronach
Ochrona: 100% UV400
Materiał: TR90

