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KROK W PRZYSZŁOŚĆ Z 
NAUKĄ I TECHNOLOGIĄ
Nauka i badania są i zawsze były podstawą naszego sukcesu; nie przez przypadek 
PRINOTH znany jest jako lider technologii.

W dobie cyfryzacji postęp technologiczny napotyka wiele wyzwań, a także daje więcej 
możliwości. Jeszcze wczoraj wszyscy mówili o „internet of things", a dzisiaj ludzie, maszyny, 
systemy, logistyka i produkty komunikują się i współpracują ze sobą w „Smart Factories". 
Naszym zadaniem jest wykorzystanie tychże możliwości w imieniu naszych klientów - nasza 
technologia ułatwia ich pracę.

Nasza firma bierze pod uwagę współczesne trendy i wykorzystuje nowoczesne możliwości, 
aby działać bardziej elastycznie, szybciej i bardziej efektywnie pod względem oszczędności 

zasobów. Na przykład PRINOTH SNOW HOW i skadii wskazują przyszłość optymalizacji 
działań ośrodków narciarskich: te cyfrowe aplikacje ułatwiają i uproszczają przepływu pracy 
w ośrodkach narciarskich, przy jednoczesnym wzroście wydajności.

Cyfrowy postęp jest ściśle związany z bezpośrednim kontaktem i indywidualnymi 
wymaganiami - dokonujemy zmian w świetle wymagań klientów, które są postrzegane jako 
uzupełnienia i ulepszenia wysokich usług  z których znany jest PRINOTH.

Procedury naszej firmy są coraz to bardziej zintegrowane z najnowszymi informacjami i 
technologią oprogramowania. Tworzone są synergie, które wskazują możliwości i nowe 
ścieżki, które mogą stać się korzystne dla wszystkich zaangażowanych.

Odwaga i napęd są potrzebne, aby skutecznie wykorzystać zmiany cyfrowe - pozwólmy się porwać!

Życzę udanej lektury PRINOTH World!

Werner Amort 
President PRINOTH AG

OD REDAKCJI

DIGITALIZACJA
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"Ratraki PRINOTH są najlepsze. Jakość pracy freza POWER przekonała nas wiele lat temu. 
Dzięki temu LEITWOLF stał się kompetentną maszyną dla Lenk Bergbahnen" - mówi 
Nicolas Vauclair, dyrektor zarządzający Lenk Bergbahnen. Stoki powinny być doskonale 
przygotowane na różnego rodzaju atrakcje regionu alpejskiego. Największy młodzieżowy 
obóz narciarski w Szwajcarii (JUSKILA) odbywa się tutaj każdego stycznia już od 
dziesięcioleci, a legendarne wyścigi Pucharu Świata w Chuonisbärgli należą do najlepszych 
imprez zimowych.

Ostatnio Adelboden-Lenk zaczął także polegać na innowacyjnej technologii SNOW HOW. 
Nicolas wyjaśnia nam, jak ważna jest cyfryzacja w przygotowaniu stoków: „Jestem pewien, że 
dzięki SNOW HOW staniemy się lepsi i bardziej wydajni. W połączeniu z pomiarem głębokości 
śniegu LEICA i usługami GIS, skupiamy się na efektywności kosztowej zarówno systemów 
naśnieżania, jak i przygotowania stoków. Oczywiście bez utraty dla jakości tras narciarskich ”.

Pomimo cyfryzacji rola ratraka jest ważniejsza niż kiedykolwiek, mówi Nicolas: „Potężna 
maszyna, taka jak LEITWOLF, jest kamieniem węgielnym dla doskonale przygotowanych 
stoków. W końcu to operator przygotowuje trasy i z naszego punktu widzenia jest kluczem do 
sukcesu. Dzięki przejrzystym przyrządom sterowniczym operator ratraka czuje się komfortowo 
w kabinie, co jest niezwykle istotne ”.

OPTYMALNE WYKORZYSTANIE ŚNIEGU:

PRINOTH CZYNI TO 
MOŻLIWYM! 
Teren narciarski Adelboden-Lenk znany jest z Mistrzostw Świata w Chuonisbärgli, ale 
także amatorom daje rozległe pole do popisu: szerokie, sztruksowe stoki prowadzące 
do długiego i łagodnego lasu Tschuggen na Betelbergu, osadzonego w pięknej 
szwajcarskiej okolicy. Dzięki optymalnej jakości śniegu i stoków ośrodek zyskał sławę w 
elitarnej kategorii alpejskich ośrodków narciarskich.

Ze względu na częściowo niską wysokość położenia terenów narciarskich (ok. 1000 m) 
niezbędna jest niezawodna technologia. Niezbędny jest system sztucznego naśnieżania i 
precyzyjna praca w przygotowaniu zbocza! To właśnie tutaj do gry wchodzą ratraki PRINOTH!

Picture: © Markus Bieri, Lenk 

LEITWOLF TO 
KOMPETENTNA MASZYNA 

DLA LENK BERGBAHNEN.

LEITWOLF
NICOLAS VAUCLAIR, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY LENK BERGBAHNEN

» «



są zatem najważniejszymi priorytetami dla tego obszaru. Niezwykle ważne jest 
przygotowanie doskonałych tras, ale w najbardziej wymagających odcinkach tego 
ponad 14 hektarowego obszaru, takich jak bardzo wąskie przejścia, a czasami 
nawet 35° nachylenia operatorzy potrzebują niezawodnych i doskonałych maszyn.

IMPONUJĄCY KRAJOBRAZ - IMPONUJĄCY POJAZD
Piotr Fudelej od 12 lat jest operatorem ratraków na terenie ośrodka narciarskiego 
Kasprowy Wierch. W swojej karierze widział wiele pojazdów - stąd jesteśmy dumni 
z jego bardzo entuzjastycznego nastawienia do BISON X i LEITWOLF. I to nie tylko 
ze względu na zwrotność i wydajność: „Tryb automatyczny windy stanowi ogromne 
ułatwienie podczas pracy, ponieważ pozwala skupić się wyłącznie na 
przygotowywanej trasie, bez konieczności regulacji aktualnej siły uciągu”. Szlachetny 
design Pininfarina i komfort kabiny kierowcy - „porównywalny z samochodami 
najwyższej klasy”. „W ciągu całonocnej pracy cieszę się z ergonomicznie 
zaprojektowanego, jasnego i wygodnego wnętrza” - mówi Piotr.

LEITWOLF

THRILLER Z 
LEITWOLF
DEMONSTRACJA MOŻLIWOŚCI POJAZDÓW W KASPROWY WIERCH, 
NOWA TECHNOLOGIA PRINOTH  PRZYĆMIŁA WCZEŚNIEJSZĄ 
Kasprowy Wierch leży na wysokości 1987 m n.p.m. i jest jedynym miejscem w Polsce, 
które oferuje warunki alpejskie i absolutną niezawodność śniegu (od listopada aż do 
maja!). Ale to nie wszystko! Ośrodek narciarski słynie z fantastycznego krajobrazu w 
środku Tatrzańskiego Parku Narodowego - ochrona przyrody i zrównoważony rozwój 
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MOC POJAZDU ZAPEWNIA 
DOSKONAŁĄ TRAKCJĘ, CO CZYNI 

MOJĄ PRACĘ PRZYJEMNOŚCIĄ.
«»

PIOTR FUDALEJ, OPERATOR RATRAKA W KASPROWY WIERCH



MAKSYMALNA TRAKCJA NA WSZYSTKICH ZBOCZACH

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

GĄSIENICE 
PRINOTH



HUSKY również wszedł do gry, aby przgotować trasy do narciarstwa biegowego. Dzięki 
NORDIC LINER i indywidualnemu sterowaniu każdej płyty i frezów płyty, idealna trasa biegowa 
była właściwie predestynowana. Specjalnie dostosowane finiszery freza wywołały entuzjazm 
wśród sportowców.

PRINOTH W SEEFELD: 

OFICJALNY DOSTAWCA
Wakacyjny raj Seefeld z idyllicznym krajobrazem górskim i słynną kaplicą „Seekirchl” 
oferuje nie tylko pierwszorzędowe atrakcje turystyczne, ale także najlepsze warunki dla  
Nordic World Championships - a PRINOTH był idealnym partnerem!

Jako oficjalny dostawca Mistrzostw Świata w kombinacji norweskiej 2019 w Seefeld, PRINOTH 
zapewnił doskonałe warunki torów. Przygotowanie skoczni narciarskich wymagało potężnej 
maszyny o doskonałych właściwościach wspinaczkowych- doskonałe wyzwanie dla PRINOTH 
BISON w połączeniu z automatyczną windą.

FIS NORDIC SKI WM SEEFELD 
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SILNI PARTNERZY, SILNA PREZENCJA
Od 5 do 17 lutego Åre stanowiło centrum narciarskiego świata: ekscytujące zawody z 
fantastycznym tłem, a do tego wspaniały program zapewniający entuzjazm na wszystkich 
poziomach! PRINOTH i TirolBerg świeciły silną obecnością podczas Mistrzostw Świata i po raz 
kolejny zademonstrowali swoje dobre partnerstwo.

CYFROWA POMOC
Skistar Åre codziennie przygotowuje 192 km tras o łącznej powierzchni 3,3 mln m²! 
Najbardziej strome stoki o nachyleniu około 45° potrzebują potężnych pojazdów, 
dopasowanych do pełnego spektrum warunków. Oprogramowanie SNOW HOW PRINOTH, 
znacznie ułatwia pracę dzięki  FLEET MANAGEMENT AND SNOW DEPTH MEASUREMENT. 
„SNOW HOW wspiera nas bardzo w przygotowaniach stoków do Pucharu Świata”, z 
przyjemnością informuje Dag. „Pomaga nam pracować znacznie wydajniej, a oszczędność 
czasu jest na wagę złota w stresujących przygotowaniach do Mistrzostw Świata ”.
Zalety oprogramowania PRINOTH szybko rozprzestrzeniły się po całej Szwecji dzięki czemu 
służy ono projektowi badawczemu na Uniwersytecie w Östersund. (więcej na stronie 33-34)

Już podczas finału Pucharu Świata w marcu 2018 r. Skistar i PRINOTH okazali się doskonale 
zgranym zespołem dla Åre. Udział w Mistrzostwach Świata 2019 roku, był próbą generalna, 
która okazała się pełnym sukcesem: PRINOTH, TirolBerg i Skistar Åre stworzyli idealny team 
podczas imprezy najwyższej klasy!
Lars Andreasen, kierownik sprzedaży PRINOTH w Szwecji, koordynował imprezę bezpośrednio 
na miejscu wraz z partnerami Skistar, Leica Geosystems i organizatorami Mistrzostw Świata.

PRINOTH IN ÅRE: 

OFICJALNY 
DOSTAWCA I 
PARTNER

DAG TJERNBERG, SKISTAR ÅRE

RATRAKOANIE JEST WSZYSTKIM
W ciągu długich miesięcy poprzedzających 
wydarzenia firma PRINOTH pracowała dzień i 
noc ze swojego szwedzkiego biura z zespołem 
Skistar i Dag Tjernberg, aby zapewnić sprawne 
zawody z doskonałymi trasami. Dag był 
entuzjastycznie nastawiony do LEITWOLF: „To 
najlepsza maszyna! Niezawodna i przyjemna w 
obsłudze - kabina jest niezwykle cicha, a 
centralnie usytuowany fotel operatora zapewnia 
idealny panoramiczny widok”. Doskonałe osiągi 
pojazdów PRINOTH były widoczne na całym 
torze. „Frez PRINOTH zapewnia doskonały 
wynik” - mówi Dag. „Równoległe przesunięcie 
jest po prostu świetne, jeśli chodzi o skuteczne 
ratrakowanie”. 

OFICJALNY DOSTAWCA



„Frez PRINOTH POWER zadowalał nas od 
samego początku: nie tylko zapewnia 
doskonały wygląd stoków, ale także  
długotrwałą jakość przygotowanej 
powierzchni, co jest szczególnie ważne 
podczas wyścigów, a także zapewnia  
bezpieczeństwo amatorskim narciarzom. 
Jak wiadomo, nasze trasy są strome, 
dlatego potrzebujemy pojazdów o dobrej 
trakcji, które optymalnie poradzą sobie 
nawet z małą ilością śniegu. Frez PRINOTH 
nie grzęźnie w śniegu i zapewnia poprawny 
rezultat już po jednym kursie. Oszczędność 
czasu i śniegu". Rainer Senoner, dyrektor 
zarządzający Val Gardena.

Dzięki słynnym kluczowym obszarom, takim jak „garb wielbłąda”, ściana Sochers i łąki Ciaslat, 
a ponadto dzięki doskonałemu sportowemu zapleczu technicznemu miasto stało się legendą! 
Jedna z najpopularniejszych tras narciarskich została również uznana za jedną z 
najpiękniejszych tras narciarskich we Włoszech.

PRINOTH - WIERNY PARTNER OD SAMEGO POCZĄTKU
Historia PRINOTH idzie w parze z historią Val Gardeny co miało fundamentalne znaczenie dla 
rozwoju tego narciarskiego raju. Przecież to stąd pochodzi Ernsta Prinotha narciarz i pasjonat, 
założyciel firmy w 1951 r. Dzięki swojej pasji do szybkich silników i innowacji technicznych 
rozpoczął prace przy swoich pierwszych ratrakach.

PRINOTH jest zatem wiernym partnerem od samego początku i nadal pozostaje 
odpowiedzialny za wygładzenie drogi od startu do linii mety! Sekret sukcesu PRINOTH polega 
na pokonaniu każdej przeszkody i każdego garbu, nie tylko na trasie Saslong, lecz na całym 
świecie.

SKI WORLD 
CUP VAL GARDENA
Val Gardena jest znana jako raj dla narciarzy. Dzięki unikalnemu krajobrazowi Dolomitów i 
corocznym Mistrzostwom Świata w Narciarstwie Alpejskim, dolina przyciąga nie tylko VIPów, 
ale także gości z całego świata. Val Gardena jest ważną i znaczącą częścią historii globalnych 
sportów zimowych: Puchar Świata w Narciarstwie Alpejskim został założony w 1967 roku, a 
pierwszy wyścig zjazdowy na zapierającej dech w piersiach trasie Saslong odbył się 14 lutego 
1969 roku.

WSPÓŁPRACA
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WYWIAD STACY GASKILL

PRINOTH & THE US SKI 
& SNOWBOARD TEAM
PRECYZJA & BEZPIECZEŃSTWO 
DZIĘKI PRINOTH! 

Stacy Gaskill jest zawodniczką Boardercross US Ski & Snowboard Team. Pomimo kontuzji 
ramienia, która zakończyła sezon 2014/15, wróciła w 2017 roku, wygrywając Nationals w 
swojej kategorii wiekowej. Po sześciu podiach w NorAm zapewniła sobie miejsce w 
amerykańskim zespole snowboardowym, ale także indywidualny sukces w Pucharze Świata w 
sezonie 2018/19. PRINOTH jest partnerem US Ski & Snowboard Team już od kilku lat i spotkał 
się ze Stacy na chwilę pogawędki.

Jakie jest najtrudniejsze wyzwanie w Twojej dyscyplinie sportowej?
W boardercross powiedziałbym, że najtrudniejszym wyzwaniem jest zdolność adaptacji. W naszej 
dyscyplinie każdy przejazd jest wyjątkowy, a każdy event ma zupełnie inne funkcje. To jeden z 
powodów, dla których tak bardzo kocham ten sport, ale także dlatego jest to takie trudne. Jednak 
lubię myśleć, że gdyby sprawy były łatwe, nie byłoby to warte robienia.

Jaką część w przygotowaniu torów stanowią ratraki, jakie są Twoje oczekiwania wobec 
wyników generowanych przez taki sprzęt?
Średnia prędkość na najważniejszych zawodach Pucharu Świata wynosi 50–55 km/h. Ponadto jest 
3-5 innych sportowców, którzy walczą o tę samą przestrzeń, ścigając się w skokach, zakrętach i 
innych. Jakość toru jest niezwykle ważna, nie tylko ze względu na szybkość, ale także, a zwłaszcza 
ze względu na bezpieczeństwo. Musimy być pewni, że wszystkie starty i lądowania są płynne i 
równe. Jeśli tor nie jest właściwie poprowadzony, może to mieć poważne konsekwencje i 
prowadzić do obrażeń lub nawet do końca kariery sportowca.

Co kojarzy Ci się z ratrakami PRINOTH i ogólnie tą marką?
Wysokiej jakości ratraki, które pozostawiają doskonały sztruks. Coś, co jest bardzo ważne w 
boarder-cross.  Myślę, że PRINOTH bardzo pomaga sportowcom w osiąganiu pełnego potencjału.
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Eksperci są doskonale przygotowani, a nie urodzeni - aby poszerzyć swoją wiedzę na temat 
ratrakowania śniegu, księżniczka śnieżna odwiedziła Sterzing-Unterackern i uzyskała wszystkie 
szczegóły techniczne objaśnione przez szefa produkcji PRINOTH, od ramy do ostatecznego 
dostosowania. Ponadto Martina udała się na lodowiec Stelvio, gdzie przeszła 
spersonalizowany trening operatora, posiadając dodatkowe wskazówki i sztuczki. LEITWOLF, 
który służył jej podczas szkolenia był zachwycony od samego początku!

Dzięki odpowiedniej wiedzy i szkoleniu śnieżna księżniczka jest teraz gotowa na nowy 
sezon zimowy!

WSPÓŁPRACA

PRINOTH, CAREZZA I 
ŚNIEŻNA KSIĘŻNICZKA 
TAM GDZIE JEST KRÓL 
TAM RÓWNIEŻ JEST KRÓLOWA...

Nazywa się Martina Blaas i jest śnieżną księżniczką PRINOTH. Jest już dobrze znana w 
branży ratraków - Martina w rzeczywistości jedyną włoską kobietą operatorem ratraka i 
opiekunem ratraka posiadającego ma 231 KM HUSKY ze spersonalizowanymi różowymi 
lusterkami. Od dwóch lat pracuje w „królestwie króla Laurina”, obecnie bardziej znanego jako 
ośrodek narciarski Carezza we Włoszech. 

Żadne wzgórze nie jest zbyt wysokie i nie jest zbyt strome - Martina pokonuje każdą 
przeszkodę swoim pojazdem PRINOTH. Niezależnie od tego, czy chodzi o pług czy frez, 
utrzymując stery pod kontrolą, decydując o ilości przepychanego śniegu. Martina opanowała  
sztukę prowadzenia ratraka do perfekcji i nie musi już nic nikomu udowadniać. Swoje 
umiejętności potwierdziła w Ratschings podczas  PRINOTH CUP 2017.

CAREZZA - THE ECO-FRIENDLY SKI AREA
Carezza jest najbardziej słonecznym ośrodkiem narciarskim w 
Południowym Tyrolu z rodzinnymi stokami i wyciągami. Tutaj możesz 
jeździć na nartach pośród światowego dziedzictwa UNESCO Rosen-garten 
- Latemar, z panoramicznym widokiem na Południowy Tyrol i Dolomity.

+ 100 hektarów stoków, które codziennie przygotowywane są 
przez pięć ratraków PRINOTH (LEITWOLF i HUSKY)

+ Zoptymalizowana wydajność dzięki FPRINOTH fleet 
management and snow depth measurement

+ Rodzinny ośrodek narciarski nr 1 w Południowym Tyrolu dzięki 
szerokiej ofercie stoków narciarskich dla dzieci i przyjaznym dla 
rodzin zakwaterowaniom

+ Nowość dla początkujących: park dla początkujących dzieci



ZAPYTANIA I INFO:

Europa, Azja: training.EU@prinoth.com | Tel: +39 0472 722 675 
Południowa Ameryka: training.NA@prinoth.com | Tel: +1 450 776 3600

Lub skontaktuj się ze swoim partnerem PRINOTH 

SZKOLENIE 
PRINOTH
SZKOLENIE PRZEZ ZAWODOWCÓW



GOVERNOR ARNO KOMPATSCHER WITH PRINOTH PRESIDENT WERNER AMORT

FEDERICO GIUDICEANDREA (PRESIDENT OF THE ASSOCIATION OF ENTREPRENEURS), 
EURAC PARTNERS AND MARTIN KIRCHMAIR (PRINOTH R&D)

materiały i maszyny umieszczone w komorze klimatycznej mogą być poddawane 
ekstremalnym warunkom w sposób kontrolowanych, co umożliwia ich przetestowanie i w 
razie potrzeby poprawienie trwałości i funkcjonalności.

Przez wiele lat zespół Eurac Research pracował nad tym rewolucyjnym momentem: 30 
listopada nadszedł czas! Gubernator Arno Kompatscher i naukowcy uczestniczący w 
projekcie oraz przedstawiciele NOI Techpark w Bolzano uroczyście otworzyli TerraXcube. 
Nazwa TerraXcube oznacza komorę klimatyczną, która może symulować wszystkie 
warunki klimatyczne od subtropiki i Antarktyki do ekstremalnych regionów na 9000 
metrach wysokości. Przedświąteczny prezent dla nauki, badań i biznesu, ponieważ obecnie 
możliwe jest przeprowadzanie testów we wszystkich możliwych warunkach klimatycznych. W 
jaki sposób aspirujący ekstremalny organizm alpinisty reaguje na 45 dni na wysokości 6000 
m? Która odmiana winogron najlepiej będzie się rozwijać w klimacie Południowego Tyrolu 
przez kolejne 20 lat? Czy nowa kurtka "wiatrówka" producenta odzieży sportowej Bolzano 
zapewni Ci ciepło nawet przy prędkości wiatru 30 m/s? Ponadto, w jaki sposób olej silnikowy i 
inne płyny zachowują się w ratrakach PRINOTH w temperaturze -40°C i 3500 m n.p.m.? W 
przyszłości otrzymamy odpowiedź dzięki TerraXcube i będziemy mogli jeszcze bardziej 
dopracować naszą technologię.
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OTWARCIE TERRAXCUBE 
KOMORY KLIMATYCZNEJ 
W BOLZANO
Naukowcy z Południowego Tyrolu z Eurac Research Team w listopadzie ubiegłego 
roku oraz podczas minionych Świąt Bożego Narodzenia przeprowadzili badania 
klimatyczne w nowo otwartej komorze klimatycznej TerraXcube. Umożliwia ona 
symulację szerokiej gamy warunków klimatycznych za pomocą jednego naciśnięcia 
przycisku. Stanowi istotny kamień milowy dla nauki i technologii!

NOI Techpark w Bolzano skupia start-upy, miejsca pracy i laboratoria, badanie EURAC łączy 
naukę, innowacje i cyfryzację. Dzięki wszechstronnym możliwościom TerraXcube, EURAC 
Research buduje pomost między badaniami a przemysłem. W rzeczywistości, produkty,



HUSKY W PODRÓŻY DOOKOŁA ŚWIATA
HUSKY jest już znany ze swojej niezawodności, oszczędności i czystości, pracując zarówno na 
zewnątrz, jak i wewnątrz. W obszarach wrażliwych ekologicznie, takich jak obszary 
wysokogórskie, HUSKY Stage V z dodatkowym filtrem cząstek stałych w silniku 
wysokoprężnym dodatkowo zmniejsza pozostawiany ślad ekologiczny. HUSKY Stage V cieszy 
się również rosnącym popytem w krytych ośrodkach narciarskich, w których jakość powietrza 
odgrywa szczególnie ważną rolę, np. w Wielkiej Brytanii, Holandii, Chinach, a wkrótce w 
Ameryce Północnej.

OPTYMALNA JAKOŚĆ TRAKCJIGWARANTOWANA
W połączeniu z NORDIC LINER idealny stosunek trakcji i zwrotności HUSKY okazuje się 
szczególnie wydajny i elastyczny: dwie płyty do wytyczania śladów i oddzielne frezy mogą być 
sterowane niezależnie. Ale to nie wszystko! Ponadto funkcja „Move” umożliwia przesuwanie 
pojedynczej płyty na boki. Wysoka wydajność w połączeniu z wytrzymałymi i zróżnicowanymi 
gąsienicami HUSKY Stage V zapewnia optymalne wyniki!

HUSKY

HUSKY STAGE V
WIERNY KOMPAN - W SZCZĘŚCIU I NIESZCZĘŚCIU
Nowy HUSKY Stage V imponuje kompaktowymi wymiarami i potężnym czterocylindrowym 
silnikiem wysokoprężnym, o mocy 231 KM (170 kW) i 900 Nm momentu obrotowego na 
gąsienicach. Podobnie jak jego poprzednik HUSKY, przekonuje idealnym stosunkiem masy do 
wydajności. Ponadto maszyna może przygotowywać trasy narciarstwa biegowego i skuterów 
śnieżnych, a także małe trasy narciarskie, skocznie narciarskie lub tory saneczkowe. Dzięki 
zwrotności i inteligentnej koncepcji obsługi jest wiernym towarzyszem i optymalnym 
rozwiązaniem dla każdego ośrodka narciarskiego, zarówno małego, jak i dużego.
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CZYSTOŚĆ JAK NIGDY WCZEŚNIEJ
Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska zawsze stanowiły 
priorytet dla firmy PRINOTH. Teraz HUSKY spełnia również 
najbardziej rygorystyczne normy emisji spalin „Stage V” i jest 
innowacyjnym liderem w swojej kategorii dzięki niskiemu 
zużyciu paliwa i wysokiej wydajności.



Dan Fryday jest koordynatorem ratraków i operatorem Southampton Snowmobile Club. 
Założony w 1978 roku klub jest częścią słynnej dzielnicy OFSC 9 od 1988 roku. Dzielnica 9 
reprezentuje i obsługuje 26 klubów skuterów śnieżnych i rozciąga się na 2900 km w 
najpiękniejszym krajobrazie - głównie wzdłuż linii brzegowej jeziora Huron. Dan przygotowuje 
około 135 kilometrów, opierając się na wydajności PRINOTH HUSKY.

„HUSKY spełnia wszystkie nasze potrzeby. Możemy polegać na ratraku PRINOTH, zwłaszcza w 
głębokim i ciężkim śniegu”, mówi Dan. „To także świetny sposób na wspinanie się na wzgórza - 
których wiele mamy na naszej sieci tras. Nasz obszar często wiąże się z dryfowaniem śniegu, a 
śnieg może stać się bardzo głęboki w niektórych miejscach. Nasz stary ratrak zmagał się z 
głębokimi zaspami i wspinał się po wzgórzach. HUSKY bez wysiłku opanowuje każdą pogodę, 
dzięki czemu teraz możemy bez problemu przygotować wszystkie wzgórza”, cieszy się Dan. 
Wysoka wydajność HUSKY jest również zauważalna w zaoszczędzonym czasie.

Dan Fryday jest również bardzo zadowolony z usług PRINOTH AFTER SALES, które zapewnia 
regionalny The Shop Industrial. „Są doskonali, zawsze stanowili dla nas wsparcie przez całą 
dobę, bez względu na to, o której godzinie dzwoniliśmy. ”

NA SZLAK 
Z HUSKY
Jazda na skuterach śnieżnych w Ameryce Północnej nigdy nie była tak popularna. 
Wąskie wschodnie szlaki, szerokie, śnieżne autostrady Środkowego Zachodu lub 
zachodnie górskie szlaki, każdy skuter śnieżny wraz z rodziną i przyjaciółmi lubi 
spędzać czas we wspaniałej scenerii. Aby wszyscy mogli czerpać korzyści z 
najlepszego doświadczenia skuterów śnieżnych, trasy muszą być  doskonale 
przygotowane i utrzymane. Naprzeciw wyzwaniom wychodzi PRINOTH HUSKY.

HUSKY
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HUSKY ZNACZNIE SKRÓCIŁ NIEZBĘDNY CZAS 
PRZYGOTOWANIA TRAS DLA SKUTERÓW 

ŚIEŻNYCH.

DAN FRYDAY,KOORDYNATOR RATRAKOW W SOUTHAMPTON SNOWMOBILE CLUB

«»



SNOW HOW
EVERYTHING AT A GLANCE
FLEET MANAGEMENT
Monitoruj wszystkie pojazdy

SNOW DEPTH MEASUREMENT
Zarządzanie śniegiem od PRINOTH & Leica Geosystems

SNOWMAKING EQUIPMENT
Oprogramowanie sterujące dla w pełni automatycznych systemów naśnieżania
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SNOW HOW

POZNAJ KNOW 
HOW ZE 
SNOW HOW
SKANDYNAWSKI PROJEKT BADAWCZY SNÖRIK SKUPIA SIĘ NA 
OPTYMALIZACJI METOD I ROZWIĄZAŃ TECHNICNYCH 
W DZIDZINIE SNOW MANAGEMENT.

Peak Innovation w Östersund i Wydział Nauk o Sportach szwedzkiego uniwersytetu w 
środkowej Szwecji pracują obecnie nad SNÖRIK, transgranicznym projektem mającym na celu 
zwiększenie wiedzy w dziedzinie „śniegu” ze wszystkimi jego czynnikami społecznymi i 
ekonomicznymi. W projekt zaangażowany jest również norweski Uniwersytet Trondheim, 
ponieważ branża sportów zimowych jest ważnym sektorem gospodarczym dla całej 
Skandynawii. Ponadto ma silny wpływ na życie społeczne ludzi: duża liczba miejsc pracy 
stworzonych w branży turystyki zimowej to tylko jeden z wielu aspektów.
Erik Melin Söderström jest kierownikiem projektu SNÖRIK. Podczas swoich badań w 
skandynawskich ośrodkach narciarskich natknął się na SNOW HOW.
„Od samego początku mieliśmy wrażenie, że jest to interesujące narzędzie i chcieliśmy sprawdzić, 
czy można je wykorzystać do celów naukowych” - mówi Söderström. „Naszym celem w SNOW HOW 
jest dowiedzieć się więcej o śniegu na dużym obszarze - jakie są najważniejsze czynniki i jak można 

lepiej chronić śnieg w ośrodku narciarskim przed topnieniem?”
Zespół SNÖRIK ściśle współpracuje z Åre Skistar i wykorzystuje dane SNOW HOW z ich 
terenów. „SNOW HOW zaskoczył nas bardziej przyjaznym dla użytkownika i bardziej 
szczegółowym oprogramowaniem niż jakikolwiek inny testowany przez nas system”, mówi 
Söderström.
Celem zespołu SNÖRIK jest utworzenie międzynarodowego ośrodka śnieżnego dla wspólnych 
projektów badawczych; obecnie trwa rozpatrywanie wniosku o finansowanie w szwedzkiej 
agencji innowacji. Celem jest przyniesienie korzyści wszystkim sektorom, które zajmują się 
śniegiem: nauka, biznes, ale także społeczeństwo skandynawskie, w którym sporty zimowe 
stanowią integralną część.

SNÖRIK to skrót oznaczający „innowacje śnieżne i badania transgraniczne”. Jego 
głównym celem jest pokazanie, jak można poprawić obchodzenie się ze śniegiem. 
Szwedzcy partnerzy to Peak Innovation AB i Mid Sweden University (Sport Tech 
Research Center) w Östersund. Po stronie norweskiej: NTNU SIAT w Trond-heim 
(Centrum Obiektów Sportowych i Technologii na Uniwersytecie Nauki i Technologii w 
Trondheim).
Projekt będzie kontynuowany do końca 2020 r. Dane zebrane za pomocą SNOW HOW 
dostarczą również ważnych informacji do badań w nadchodzących sezonach zimowych.

Osoby zaangażowane:
Erik Melin Söderström Peak Innovation: Project Manager
Sondre Bergtun Auganæs NTNU/SIAT: Project Manager
Rune Strand Ødegård NTNU: Researcher 
Mikael Bäckström MIUN: Director of the Research Institute of Sports Technology 
Andrey Koptyug MIUN: Researcher

ERIK M. SÖDERSTRÖM, 
PROJECT MANAGER SNÖRIK



PROFILE ALPE LUSIA BELLAMONTE-MOENA
Ośrodek narciarski należy do Dolomiti Superski, największego ośrodka 
narciarskiego na świecie, z dostępem do 12 ośrodków narciarskich. 
Niezrównany panoramiczny widok na Dolomity sprawił, że obszar ten 
został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
+ 30 km tras: w tym snowpark, obiekty boardercross, urządzenia do 

pomiaru prędkości, 5 km tras narciarstwa biegowego, 2,1 km 
toru saneczkowego

+ Program dla dzieci: opieka nad dziećmi w „Haus der Zwerge”, 
dziecięcym snowparku „Lusialand”

+ 8 nowoczesnych wyciągów LEITNER
+ Gastronomia: Chalet 44 Alpine Lounge
+ Ratraki śnieżne: 7 LEITWOLF (w tym 2 LEITWOLF X i 3 LEITWOLF z 

windą), 1 HUSKY

Południowa strona Bellamonte, charakteryzująca się łagodnymi i słonecznymi stokami z 
widokiem na Dolomity, Pale di San Martino i dziewiczą siecią Lagorai, to przede wszystkim 
innowacja i jakość, a nie ilość. „Nasza firma zawsze szukała technicznych innowacji w produktach 
i usługach” - mówi Denis Lauton, dyrektor zarządzający S.I.T. Bellamonte SPA. Najnowszym 
osiągnięciem ośrodka narciarskiego, założonego w 1983 r., jest digitalizacja całego zarządzania 
kurortem: Bellamonte to pierwszy ośrodek narciarski we Włoszech, który wyposażył się w cały 
pakiet oprogramowania LEITNER. W przyszłości SNOW HOW, Snowvisual i Leitcontrol 
przyczynią się do optymalizacji zarządzania operacyjnego.

„Technologia PRINOTH, w szczególności frez POWER, przekonała nas od razu - polegamy na 
LEITNER i PRINOTH od samego początku”, wyjaśnia Denis. „Ważne jest dla nas, aby technologia 
była również ukierunkowana na ochronę zasobów i ochronę środowiska, tak jak w przypadku 
PRINOTH i LEITNER. Dzięki rozwiązaniom oprogramowania obiecujemy pozostać wierni temu 
credo i nadal oferować naszym klientom śnieżne stoki najwyższej jakości z poszanowaniem 
środowiska ”.
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BELLAMONTE: 

DOBRY BALANS 
POMIĘDZY HIGH-TECH 
I NATURĄ
Ogromne tereny narciarskie z niezliczonymi stokami i parkami, après-ski i 
międzynarodowe towarzystwo to chyba nie wszystko. Rodziny z dziećmi i miłośnicy 
przyrody, którzy szukają relaksu, powinni odwiedzić teren narciarski Alpe Lusia między 
Val di Fiemme i Val di Fassa.

Teren narciarski Alpe Lusia Moena-Bellamonte, pośród pięknej przyrody, oferuje doskonałe 
stoki odpowiednie dla wszystkich gustów: różnorodność stoków, niektóre nawet z pomiarem 
czasu, snowparki, ośrodki boardercross, tory saneczkowy, ale również trasa do narciarstwa 
biegowego i szlaki turystyczne. Wszystko to w Parku Narodowym Paneveggio!

DIGITALIZACJA



BROMONT: 

WYPOSAŻONY W 
SMART WINTER 
TECHNOLOGY - 
DZIĘKI SNOW HOW 
Ośrodek Bromont ma siedem obszarów narciarskich połączonych dziewięcioma 
wyciągami. Zakres oświetlonych stoków dla narciarzy nocnych jest jednym z 
największych w Ameryce Północnej. Ogólnie obszar obejmuje 450 hektarów do 
ratrakowania! Aby podołać temu wyzwaniu, teren narciarski wyposażony jest w 10 
pojazdów PRINOTH, dwa z nich posiadają automatyczną windę i wszystkie wyposażone 
są w oprogramowanie SNOW HOW.

„Korzystamy z tej technologii na początku sezonu, w szczególności do pomiaru śniegu, aby mieć 
pewność, że mamy odpowiednią ilość śniegu we właściwym miejscu” - wyjaśnia Marco Bernard, 
kierownik ds. Ratrakowania w Bromont - Montagne d’expériences. „Operator może wykorzystać 
dane w czasie rzeczywistym, aby upewnić się, że śnieg jest tam, gdzie jest potrzebny. Potrafi 
analizować dane na ekranie w swojej kabinie podczas ratrakowania - dzięki temu praca jest 
dokładniejsza, a jednocześnie pozwala zaoszczędzić dużo energii ”.

Niezależnie od tego, czy trzeba przygotować płaską czy stromą nawierzchnię, SNOW HOW 
zawsze zapewnia płynne przejścia i doskonale przygotowane obiekty snowparku. Marco jest 
zachwycony tym systemem: „Operator musi tylko wprowadzić dane do systemu. Następnie 
postępuje zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. To nie może być prostsze!”

W Bromont - Montagne d’expériences zarządcy terenów narciarskich i operatorzy tras 
narciarskich zgadzają się: SNOW HOW nie tylko ułatwia codzienną pracę i przynosi znaczne 
oszczędności; otwiera również zupełnie nowe możliwości w projektowaniu innowacyjnych 
tras narciarskich i snowparków.

„Jesteśmy zdumieni wieloma możliwościami oferowanymi przez system Leica, szczególnie w 
zakresie projektowania i modulacji”, mówi Marco. „Zalety jakościowe i ilościowe pełnego pakietu 
PRINOTH SNOW HOW są dla nas bardzo korzystne, zarówno pod względem oszczędności energii, 
jak i czasu”.
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PRINOTH 
X-COMMUNITY
WZRASTA
Najlepsi operatorzy, najlepsze pojazdy i najlepsi partnerzy - 
PRINOTH X-Community to największa sieć ekspertów  na świecie i 
stale się rozwija. Today’s Parks z Kanady to najnowszy partner X-
Community.

Kreatywność, bezpieczeństwo, jakość i oczywiście dużo zabawy - 
doświadczeni specjaliści z PRINOTH X-Community realizują wymagania 
dotyczące doskonałego parku śnieżnego, wykorzystując swoją dobrze 
ugruntowaną wiedzę techniczną, a także biorąc pod uwagę potrzeby 
sportowców profesjonalistów i amatorów.

PRINOTH koncentruje się na długoterminowych partnerstwach na 
całym świecie z profesjonalistami z pasją i doświadczeniem. 
Najnowszym dodatkiem do PRINOTH X-Community są Today's Park z 
Kanady. Dzięki 13-letniemu praktycznemu doświadczeniu, Today Parks 
specjalizuje się w projektowaniu i wykonywaniu snowparków i imprez. 
Oferują usługi konsultingowe w zakresie projektowania, tworzenia, 
budowy i zarządzania parkami śnieżnymi, a także rozwoju strategii z 
naciskiem na narciarstwo i snowboard.

„Obecnie produktywność, niezawodność i dokładność są niezwykle 
ważne przy projektowaniu naszych snowparków i kursów eventowych. 
W 15-letnim doświadczeniu zbudowaliśmy setki snowparków z różnymi 
ratrakami w różnych warunkach klimatycznych. Szybko doszliśmy do 
wniosku, że BISON X firmy PRINOTH był najlepszym produktem na rynku 
do budowy i konserwacji naszych snowparków. Podpisanie tego 
partnerstwa z PRINOTH wprawia nas w ekscytację i przekonanie, że 
zwiększy to efektywność naszych działań i jakość naszego produktu 
końcowego” Guillaume Fournier, współwłaściciel Today's's Parks.

ALL X-COMMUNITY 
PARTNERS AT A GLANCE:
F-TECH – SOUTH TYROL / ITALY
YMM | QPARKS – AUSTRIA
UNIQUE PARKS – AUSTRIA
PRINOTH CROSSPARK REITERALM – AUSTRIA
DEVELOPMENT SNOWPARKS – NEW ZEALAND
SNOWPARK CONSULTING – SWEDEN
WHITE INDUSTRIES LTD – CANADA
SNOW OPERATING – USA
TODAY’S PARKS – CANADA
FIS FREESTYLE SKIING & SNOWBOARD

X-COMMUNITY
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X-COMMUNITY

poziom adrenaliny. Najnowszym projektem są zamki śnieżne. Po wielu miesiącach 
planowania można podziwiać dwa z gigantycznych zamków śnieżnych w ośrodkach 
narciarskich Ehrwald i Speikboden. Wszystkie te obiekty będą utrzymywane przez Shape 
Academy i wewnętrzny dział zarządzania, w ramach koncepcji Fun Mountain.

Dzięki wydarzeniom takim jak QParks Tour, coaching i Sessions Girls Shred, Young 
Mountain podkreśla znaczenie tworzenia sieci i promowania nadchodzącej sceny. Inne 
atrakcje, takie jak Funslope Photo Quest, czy zawody w wyścigach dla funcrossów, stanowią 
atrakcję przede wszystkim dla codziennych gości i turystów.

Aby zaprojektować odpowiednie tory wspierające, potrzebna jest wiedza i pasja. Tory te są 
pod opieką każdego dnia, niezależnie od pogody i warunków śnieżnych. 250 mężczyzn i 
kobiet w zespole to specjaliści i pedanci z ponad 20 krajów, którzy zimą opiekują się ponad 
120 obiektami w 5 krajach. Koncepcja „biura na świeżym powietrzu” stała się dla wielu 
zarówno zawodem, jak i stylem życia, ponieważ częścią wspólnej misji z PRINOTH „For Perfect 
Rides” jest coroczna praca od nowa - na najlepszą zimę wszechczasów.

 www.shape-academy.com · www.qparks.com · www.funslopes.com
www.funcross.info · www.youngmountain.com

FOR PERFECT 
RIDES 
NAJWIĘKSZA NA ŚWIECIE EKIPA 
BUDUJĄCA I ICH MISJA 
Od ponad 15 lat Young Mountain inspiruje Alpy programami QParks, Funslopes i 
Funcross. Dzięki Shape Academy jest obecnie uznawany za najbardziej wszechstronny 
zespół ekspertów na naszej planecie, oferujący specjalne urządzenia oferujące 
wszystko pod jednym dachem.

Profesjonalna budowa infrastruktury, wysokiej klasy produkcja mediów, organizacja imprez 
zorientowanych na grupy docelowe i kreatywny marketing online - Young Mountain słusznie 
określa się jako agencja marketingu górskiego oferująca pełen zakres usług. Austriacy 
zasłynęli dzięki swoim wysokojakościowym snowparkom o nazwie QParks, przełomowym 
modelom Funslopes, które oferują zabawę i różnorodność dla całej rodziny, oraz nowy 
Funcross, który zapewnia bardziej sportowym użytkownikom dodatkową prędkość i stały
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Bądź na bieżąco i śledź nas na:

Oprócz atrakcyjnego toru z różnymi sekcjami  rail, wave and kicker, PRINOTH X CAMP 
zapewnia bilety na wyciąg i bezpłatne korzystanie z wysokiej jakości materiałów wideo i zdjęć 
(produkowanych przez X CAMP).
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PRINOTH X CAMP
PRINOTH X CAMP zgromadził najlepszych sportowców freestyle z całego świata, aby w pełni 
przygotować się do wielkiego sezonu.

Miało to miejsce po raz pierwszy jesienią ubiegłego roku od 22.09 - 12.10.2018. Trzy sesje w 
ośrodku narciarskim Stilfser Joch we Włoszech. Dzięki wsparciu firmy Sifas/Capitani, sportowcy 
snowpark mogli trenować na świetnej konfiguracji slopestyle, która została zrealizowana przez 
F-TECH Snowparks we współpracy z ratrakami PRINOTH. Należy podkreślić fakt, iż tor został w 
całości zaplanowany cyfrowo w 3D i precyzyjnie zbudowany przez pojazdy PRINOTH w 
zaledwie 8 dni przy użyciu technologii SNOW HOW - digitalizacja w najlepszym wydaniu!

Najlepsi sportowcy freestyle na świecie, w tym Anna Gasser z Austriackiego Freestyle Teamem, 
szwedzka drużyna ze Svenem Thorgenem i Yuki Kadono z Japonii, udowodniali swoje 
umiejętności podczas treningów na zimowe zawody.

Park został zaprojektowany i zbudowany w celu umożliwienia snowboardzistom freestyle i 
narciarzom pokonywanie swoich limitów, ale nadal lądujących na bezpiecznych terenach po 
akrobatycznej demonstracji. W ten sposób zbudowali dobrą formę na zawody zimowe w 
których uczestniczyli!

X CAMP
JESIEŃ 2019 PRZED SEZONEM
SLOPESTYLE SESSIONS / STELVIO GLACIER / ITALY
23. WRZEŚNIA – 20. PAŻDZIERNIK 2019
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THE PRINOTH GOURMET 
TRUCK IN HOCHFÜGEN 
FOOD TRUCK KLASY PREMIUM
Z POWROTEM W AKCJI - CZAS NA 
HOCHFÜGEN SKI AREA!

1 grudnia Gourmet Truck firmy PRINOTH ponownie uruchomiła silniki na otwarcie ośrodka 
narciarskiego Hochfügen, „pierwszego regionu wakacyjnego w Zillertal”. W dziesięciu 
różnych lokalizacjach Gourmet Truck odpowiada za dostarczanie gościom kulinarnych 
przysmaków i dobrego nastroju.
Alpejskie sashimi z liści ziemniaka, kapusty i kaszanki, reinterpretowanej zupy gulaszowej i 
mini pierogów - na nowo odkrywa się tradycyjną kuchnię! Alexander Fankhauser, najlepszy 
kucharz z trzema hoods, 18 punktów w Gault Millau i 49 z 50 punktów w Falstaff Guide 
2017, odpowiadał za to święto dla podniebienia. Szef kuchni już nie może doczekać się 
przyjęcia gości narciarskich specjalnym food truckiem.

PRINOTH GOURMET TRUCK

„Jestem absolutnie zachwycony koncepcją tego 
wydarzenia. PRINOTH Gourmet Truck tworzy zupełnie 

nowy sposób gotowania: mobilna kuchnia dla 
każdego  smakosza. To wyzwanie, które podejmuję ”.

Oprócz pysznych przysmaków, doskonała muzyka. Na dachu mobilnej kuchni znani DJ-e 
zapewniają taneczne rytmy. Na 2500 metrów bar śnieżny rozpieszcza gości ekskluzywnymi 
koktajlami, a jednocześnie zabawni barmarzy zapraszają do modnych degustacji bawiąc tłum. 
Strefy relaksu zapraszają cieszą się oblężeniem.

PRINOTH GOURMET TRUCK – WYRÓŻNIA KAŻDE WYDARZENIE
Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie: Gourmet Truck firmy PRINOTH łączy kulinarne przysmaki i 
dobrą rozrywkę, aby stworzyć wyjątkowe wydarzenie. Dzięki ekstrawaganckiemu Food 
Truck'u Hochfügen rozsławił się w rewelacyjnych relacjach w prasowych, radiu, telewizji i 
mediach społecznościowych.

POSZUKUJESZ "CZEGOŚĆ SPECJALNEGO" NA SWÓJ EVENT W OŚRODKU 
NARCIARSKIM? WYNAJMIJ LUB KUP PRINOTH GOURMET TRUCK 

OFERUJĄCĄ WSZYSTKO CZEGO PRAGNIE SERCE.
 Skontaktuj się z nami: snowlicious@prinoth.com | T +39 0472 72 26 22

» «



AFTER SALES NETWORK

AFTER SALES 
NETWORK

INSPEKCJA PROESJONALISTÓW

Gwarantujemy kompetentne wsparcie i pomoc techniczną 
w zakresie konserwacji, napraw i modernizacji.

Dostępność oryginalnych części zamiennych gwarantuje 
płynny proces i najwyższą jakość.
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PRINOTH AUSTRIA
PRINOTH SZWAJCARIA
PRINOTH FRANCJA
PRINOTH AMERYKA
PRINOTH WŁOCHY & I INNE KRAJE

gabriela.kruder@prinoth.com 
daniela.lutz@prinoth.ch 
hugues.reffet@prinoth.com 
training.na@prinoth.com 
training.eu@prinoth.com

Czekamy na Ciebie!
www.prinoth.com/en/snow-groomers/training/technician-training/

AFTER SALES

DZIĘKI PRINOTH NASI 
KLIENCI SĄ GOTOWI 
DONASTĘPNEGO 
SEZONU! 

Każdego roku PRINOTH organizuje specjalne kursy szkoleniowe dla techników serwisowych i 
partnerów serwisowych w naszej centrali i naszych oddziałach. W 2018 r. Odbyło się wiele 
szkoleń w samym Sterzing, ale także w innych krajach, takich jak USA, Kanada, Rosja, 
Oceania ... Od miesięcy odbywały się sesje szkoleniowe w celu przekazania know-how dla 
efektywnego działania ratraków. Ponadto około 700 uczestników na całym świecie! Wszyscy 
mają okazję odkryć wiele szczegółów technicznych i subtelnych szczegółów, które znacznie 
ułatwiają pracę. W ten sposób każdy klient PRINOTH może celowo wykorzystać swoje zasoby, 
jednocześnie obniżając koszty!

Z PRINOTH POSIĄDZIESZ WIEDZĘ CO TWÓJ 
RATRAK MA DO ZAOFEROWANIA! 
Szkolenia dla techników są skierowane do wszystkich klientów, którzy posiadają ratrak 
PRINOTH. Dostarczymy dokumenty szkoleniowe, zajmiemy się zakwaterowaniem oraz 
posiłkami. A pod koniec szkolenia otrzymasz podarunek i certyfikat uczestnictwa!

Jeśli chcesz wziąć udział w kursie szkoleniowym technika PRINOTH, skontaktuj się z jednym z 
naszych firm:



PERFEKCYJNY 
SERWIS DLA USA
NOWY CENTRALNY MAGAZYN 
PRINOTH FOR AFTER SALES

PRINOTH kontynuuje AFTER SALES NETWORK i jest dumny zaprezentować 
otwarcie nowego magazynu części zamiennych in Salt Lake City, UT. 

Nowy magazyn oferuje swoim klientom 2239 metrów kwadratowych (24 000 stóp 
kwadratowych) i ponad 100 000 części dostępnych na półkach, oferując klientom 
najbardziej wydajną dystrybucję części zamiennych w branży. Nowo 
wyremontowany i rozbudowany magazyn w Salt Lake City jest strategicznie 
zlokalizowany, aby zapewnić klientom szybką obsługę i najlepszą możliwą 
dostępność.

„Rozbudowa magazynu Salt Lake City w krajowym centrum serwisowym jest częścią 
strategii PRINOTH zmierzającej do zwiększenia prędkości i jakości naszej dystrybucji 
części zamiennych. Dysponując ponad 10 milionami zmagazynowanymi częściami 
zamiennymi i zaangażowanym zespołem, jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek gotowi 
do obsługi naszych klientów z USA”, mówi Greg Clowers, regionalny kierownik 
sprzedaży w PRINOTH Salt Lake City.

„Ta ekspansja jest związana z wieloma ulepszeniami: nowym sklepem z częściami 
online, modernizacją północnoamerykańskiej centrali części zamiennych na 
Wschodzie kraju z ponad 20 mln USD w magazynie, to tylko kilka inicjatyw.” Guy 
Massicotte, AFTER SALES Director - Ameryka północna.

Ostatnie działania obejmują zwiększenie liczby części zamiennych i lokalizacji 
usług w całej Ameryce Północnej (obecnie ponad 25), optymalizację procesów 
transportowych i logistycznych oraz szeroką sieć techników serwisowych i 
inżynierów.

TWÓJ KONTAKT DO PERFEKCYJNEJ 
OPIEKI POSPRZEDAŻOWEJ W USA:

National Parts Distribution Hub
Greg Clowers
2565, Decker Lake Lane
Salt Lake City, UT
Tel. 801 364-8266

AFTER SALES

PRINOTHWORLD 2019 — STRONA 55 | 56



MASZYNY UŻYWANE Z GWARANCJĄ PRINOTH

Otwarte przez całą dobę. Szukasz używanego ratraka PRINOTH 
i chcesz poznać nasze aktualne oferty? 

Szeroki wybór znajdziesz na naszym portalu internetowym 
www.prinoth.com/used.

PRINOTH USED
ONLINE PORTAL
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THINK BIG
Maszyny gąsienicowe PRINOTH są znane z imponującej ładowności. Często ciężar 
materiału jest różny. W tym roku klient potrzebował pojazdu PANTHER T8 do 
transportu bardzo specyficznego materiału: kukurydzy. Materiał ten jest znacznie 
lżejszy niż skała, piasek lub gleba. Dlatego zespół inżynierów doszedł do wniosku, 
że zrzut pojazdu może być znacznie większy, aby móc transportować więcej 
kukurydzy w każdym cyklu.

Zwiększenie pojemności samego zrzutu nie spowodowałoby przeciążenia 
pojazdu, ponieważ ziarno kukurydzy jest konceptualnie lekkie. Dzięki wydajnej 
ładowności i skrzyni ładunkowej, która może pomieścić do 15 m³ (19,7 jardów) 
materiału, maszyna gąsienicowa PANTHER T8 ze specjalnie zaprojektowanym 
zrzutem odpowiedziała na potrzeby klienta i pozwoliła zaoszczędzić jego cenny 
czas!

MASZYNY GĄSIENICOWE



PRINOTH: 

OFERTA ŁĄCZONA 
AED 2019
PRINTOH lubi budować relacje ze swoimi klientami i dlatego zawsze 
szukamy możliwości pokazania naszych produktów i nawiązania 
kontaktów z obecnymi i przyszłymi nabywcami.

W tym roku, już piąty rok z rzędu, braliśmy udział w AED 2019 Show 
jako wystawcy w Orlando, Stany Zjednoczone. AED Summit to targi 
organizowane przez Associated Equipment Distributors (AED), które 
jednoczą firmy członkowskie z północnoamerykańskiego rynku 
sprzętu, aby ułatwić kontakty między interesariuszami z branży.

MASZYNY GĄSIENICOWE AND MASZYNY 
ŚCINKOWE: OFERTA ŁĄCZONA
PRINOTH wystawiał jeden ze swoich pojazdów PANTHER T14R i dwie 
przystawki mulczujące; zupełnie nowe M450, które pasują do 
wszystkich ładowarek skidsteer, aby przyciągnąć widzów i pokazać 
naszą wiedzę. Nasz zespół ds. Sprzedaży spotkał się z wieloma 
interesującymi potencjalnymi kandydatami na dystrybutorów, z 
którymi wkrótce będzie prowadzić rozmowy, aby sprawdzić, czy 
mogliby zostać kolejnym dystrybutorem PRINOTH!
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MASZYNY GĄSIENICOWE



PRINOTHWORLD 2019 — STRONA 65 | 66

NOWY ODLEWANY 
MODEL PANTHER 
PRINOTH z radością przedstawia swój pierwszy odlew dla serii PANTHER. 
Pierwszym wybranym modelem jest nasz bestseller, PANTHER T14R. Odlew 
ciśnieniowy, który jest dokładną repliką prawdziwej oferty, ma funkcjonalną 
skrzynię ładunkową, obrót o 360 stopni górnej części nad dolną częścią, podwozie i 
kabinę. Jest to doskonałe odwzorowanie oryginalnego pojazdu.

PANTHER W BIURZE
Mini-model został stworzony w skali 1:43 i jest sprzedawany w markowym pudełku 
PRINOTH. Dostępny jest w naszym sklepie internetowym w bardzo rozsądnej cenie. 
Czyni każde biuro idealnym!

MASZYNY GĄSIENICOWE
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programu oczyszczania oceanu Oceanu Spokojnego. Uczniowie pomyśleli najpierw o 
maszynie z gąsienicami gumowymi, więc skierowali swoje kroki do PRINOTH. W procesie 
coachingu Alaina Chabota, Product Managera, pomagającego w ocenie projektu, zdali sobie 
sprawę, że ich pierwszy pomysł nie był opłacalny. Kontynuowali poszukiwania i ostatecznie 
wpadli na pomysł maszyny typu przyczepa, która oddziela nawet najmniejsze plastikowe 
kawałki od piasku w procesie rozdzielania gęstości.

DOBRY PROJEKT ZASŁUGUJE NA DOBRY MARKETING
Gdy ich pomysł został zatwierdzony, nadszedł czas, aby o tym porozmawiać! Marie-Élaine 
Dion, menedżer ds. Marketingu pojazdów gąsienicowych PRINOTH, pomogła im przemyśleć 
podejście do strony internetowej, komunikacji w mediach społecznościowych, a także 
materiałów dotyczących wydarzeń wprowadzających, aby stworzyć skuteczną komunikację. 
Mimo, że to troska o środowisko sprawiła, że PRINOTH poparł Hoola One, najbardziej 
motywującym dla Alaina i Marie-Élaine był zdecydowanie aspekt ludzki!

POWRÓT DO  
ODMIENNYCH DRÓG
W naszej firmie jest wiele wspaniałych rzeczy - przede wszystkim wspaniałych ludzi. Wspaniali 
ludzie, którzy oddają siebie i robią więcej. Nasza północnoamerykańska siedziba jest 
doskonałym przykładem tej wartości dzielenia się i nie zawahała się, kiedy niedawno zwróciła 
się do niej grupa 12 przyszłych inżynierów z pobliskiego uniwersytetu - Université de 
Sherbrooke Kanada - o wsparcie finansowe. Nie tylko udzieliliśmy im wsparcia finansowego, 
parasolowego dla dwóch pracowników, PRINOTH wsparł całą grupę, zapewniając coaching 
zarówno w zakresie inżynierii, jak i marketingu, tym samym popychając projekt i zespół na 
wyższy poziom!

CZYSZCZENIE PLAŻY NA DUŻĄ SKALĘ
Zawsze szukamy innowacyjnych projektów, więc byliśmy bardzo podekscytowani, gdy 
dołączyła do nas grupa Hoola One. Ich projekt: wprowadzić na rynek maszynę, która uwolni 
plażę Kamilo na Hawajach od odpadów plastikowych, które się tam zgromadziły. Podobny do

WSPÓŁPRACA



GELIN OLLE, 
ENGINEER AT SKOGFORKS
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WYWIAD Z 
GELIN OLLE
KOORDYNATOR TECHNICZNY I INŻYNIER BADAWCZY W SKOGFORKS -  
LEŚNY INSTYTUT BADAWCZY W SZWECJI - WŁAŚCICIEL LASU I ZIEMI

Gelin Olle był zaangażowany w projekt OnTrack, którego celem było zbadanie 
technologii, która zmniejszyłaby wpływ na glebę dla przemysłu leśnego. 
Spotkaliśmy się z Olle na małą pogawędkę.

Opowiedz nam trochę o Instytucie Skogforks i co doprowadziło cię do pracy 
w przemyśle leśnym?
Zawsze interesowałem się zaawansowanymi maszynami przemysłu leśnego i 
wyzwaniami, które z nim się wiążą. W Instytucie Skogforks naszą misją jest rozwijanie i 
przekazywanie wiedzy, usług i produktów w celu wspierania jeszcze większego 
zrównoważonego rozwoju w leśnictwie, z korzyścią dla społeczeństwa.

W jaki sposób PRINOTH i ten konkretny projekt przyciągnęły Twoją uwagę? 
Poprzednie projekty z gąsienicami gumowymi dawały dobre wyniki w zakresie 
zmniejszonego wpływu na gleby i lepszego zużycia paliwa, ale nigdy nie spełniły 
wymagań dotyczących ładowności. Kluczowym parametrem było długie 
doświadczenie PRINOTH w pojazdach gąsienicowych o dużej ładowności, które radzą 
sobie z dużym obciążeniem. Teraz dzięki temu produktowi mieliśmy możliwość 
zbadania pełnego potencjału gumowych gąsienic.

Jakie są twoje wnioski / wnioski dotyczące projektu?
Maszyny koncepcyjne dały obiecujące wyniki do stosowania na miękkich, wrażliwych 
glebach. Mimo że przed przygotowaniem koncepcji do rzeczywistej pracy w leśnictwie 
pozostaje wiele pracy, wyniki wstępnych testów zdecydowanie zachęcają do dalszego 
rozwoju koncepcji. Jeśli ta technologia zostanie wyprodukowana pewnego dnia, 
zapewni bardziej stabilne dostawy surowca dla przemysłu leśnego po niższych 
kosztach.

Jakie są kolejne kroki projektu?
Przyszłość leży w rękach PRINOTH i partner PONSSE do analizy wyników i 
opracowania kolejnego prototypu. Skogforks oczywiście pomoże w dowolny sposób, 
aby przenieść koncepcję na wyższy poziom. Jesteśmy bardzo zadowoleni z projektu i 
mamy nadzieję, że wkrótce zobaczymy maszynę na rynku.

MASZYNY GĄSIENICOWE
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WŁASNOŚĆ W PRZYSTĘPNEJ CENIE
Niezrównana wydajność i standardowa ładowność w branży oznacza, że PANTHER T7R może 
pochwalić się 31% wyższą ogólną produktywnością, po raz kolejny zostawiajac daleko z tyłu 
wszystkich konkurentów. Inną zaletą dla właścicieli jest autonomia paliwowa; ten model z 
łatwością umożliwi pracę przez długi cały dzień, bez konieczności tankowania.

WYRAŹNIE BEZPIECZNIEJSZY
PANTHER T7R poszerza wygodne marginesy bezpieczeństwa PRINOTH dzięki ciągłej 
aktualizacji i ewolucji naszego designu i ergonomii. Jego panoramiczna kabina zapewnią 
bezpieczeństwo i ochronę operatorom i innym pracownikom w miejscu pracy. Wypadki mogą 
poważnie wpłynąć na wydajność, a innowacje w zakresie bezpieczeństwa są doskonałym 
sposobem zapobiegania im.

PROGRES SILNIKA
Wraz z T7R rodzina PANTHER przechodzi do wszystkich standardów wydajności i 
zrównoważonego rozwoju silnika EUROMOT Stage 5. Jest dumnym, pierwszym na rynku 
pojazdem gąsienicowym wyposażonym w silnik Stage 5. Jest to powód, dla którego T7R 
będzie rozchwytywany przez kolejne lata, oraz że PRINOTH będzie prowadzić kolejne 
innowacje i utrzymywać doskonałość w projektowaniu i produkcji pojazdów gąsienicowych.

PRINOTH 
PANTHER T7R
PRINOTH PANTHER T7R ma redefiniować standardy wydajności i opłacalności 
maszyn gąsinicowych, dlatego jesteśmy dumni z dodania tego niezwykłego 
nowego pojazdu do imponującej oferty produktów. Dzięki projektom i inżynierii 
kierowanej od podstaw przez tych, którzy znają nasze pojazdy najlepiej: naszych 
klientów - PANTHER T7R wykracza daleko poza innowacje technologiczne, 
zapewniając zarówno niższy koszt posiadania, jak i możliwość wykonania pracy.
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PRINOTH 
DEALER

NETWORK

PRINOTH 
DEALER

NETWORK

WZRASTAJ RAZEM Z PRINOTH 
ZOSTAŃ DEALEREM PRINOTH DEALER I 
KORZYSTAJ Z 30 LETNIEJ TECHNOLOGII 
KNOWHOW

PRINOTH MASZYNY GĄSIENICOWE 
& PRINOTH MASZYNY ŚCINKOWE

Aplikuj już dzisiaj: growwithprinoth@prinoth.com





WIĘCEJ SIŁY 
Z MNIEJSZĄ 
EMISJĄ HAŁASU 
WZROST NOTOWAŃ Z 
RAPTOR 500

KEVIN SCHILLI, PRINOTH TESTDRIVER

Nowy RAPTOR 500 zaskakuje niezwykle szerokim polem zastosowania. 
Europejski następca RT 400 wyróżnia się niskim naciskiem na podłoże 
w porównaniu z konkurentami tej samej klasy wydajności. RAPTOR 
500 został oddany do użytku przed oficjalnym wprowadzeniem 
produktu na 32. światowe targi Bauma w Monachium w dniach 8-14 
kwietnia 2019 roku. Kierowca testowy Kevin Schilli jest szczególnie 
podekscytowany nowym napędem wahadłowym. Oferuje wysoki 
poziom komfortu jazdy w swojej pracy w lesie księcia Fürstenberg. 
Celem jest zapewnienie myśliwemu lepszego widoku w celu 
natychmiastowego zauważenia dzikich zwierząt w drodze przez las. 
Klient i profesjonalny leśnik Robert Schrenk jest bardziej niż 
zadowolony z rezultatu stworzonego przez RAPTOR 500: „Podłoże 
leśne po pracy wydaje się polem do uprawiania sportu”.

MASZYNY ŚCINKOWE
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MASZYNY ŚCINKOWE

NAGRODA ZA 
ZAANGAŻOWA-
NIE SPOŁECZNE 
PRINOTH NAGRODZONY
ZA WSPARCIE KILKU 
STOWARZYSZEŃ
W celu promowania młodzieży, lokalnej pracy z młodzieżą i 
widoczności firmy, PRINOTH z siedzibą w Herdwangen, stał się nowym 
głównym sponsorem klubu sportowego Herdwangen. Teraz logo 
firmy można zobaczyć na banerach sportowych, a także na koszulkach 
drużyny piłkarskiej.

Nagroda „Pracodawca przyjazny pracownikom”, przyznawana przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Badenii-Wirtembergii, pokazuje, 
że jako pracownik PRINOTH można uzyskać dobrą równowagę między 
pracą a czasem wolnym. PRINOTH został nominowany do nagrody 
przez pracownika Huberta Speckera, który oprócz swojego zawodu 
przez 15 lat był dowódcą ochotniczej straży pożarnej.
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M450 są idealne do wysoce efektywnego zarządzania roślinnością. Nadaje się do 
nowych zastosowań, czyszczenia gruntów, konserwacji segmentów i innych. 
M450 czerpie ogromną moc z wysokociśnieniowego silnika hydraulicznego 
Rexroth o pojemności 107 cm3. Innowacyjny napęd paskiem zębatym przekazuje 
moc do wirnika. Rotor łączy w sobie BCS (Bite Control System) z dwoma rodzajami 
narzędzi tnących. Niezależnie od tego, czy chodzi o pojedyncze cięcie ostrym 
ostrzem, czy o narzędzia z twardego metalu, wirnik BCS jest optymalnie 
wyważony, aby zmniejszyć zużycie łożyska, co gwarantuje długą żywotność. Testy 
wdrożeniowe pokazują, że narzędzie lepiej odbiera materiał z ziemi niż modele 
konkurencyjne.

Z M450s, PRINOTH osiągnął całkowicie nowy etap rozwoju, który rozszerzy gamę 
mulczerów do ładowarek o sterowaniu burtowym i napędów hydraulicznych. 
Ponadto rozszerzy swoją obecność na rynku.

INNOWACYJNY DESIGN I
ZOPTYMALIZOWANE FUNKCJE:

M450S-1900 
BLACK EDITION
Najnowszym dodatkiem w naszym segmencie MASZYN ŚCINKOWYCH jest 
hydrauliczna głowica mulczująca M450. Po raz pierwszy została wprowadzony w 
Ameryce Północnej pod koniec 2018 r. Na rynek europejski zostanie 
wprowadzona wiosną 2019 r. M450s-1900, zoptymalizowana pod kątem każdego 
wspólnego modelu miniładowarki o mocy od 80 do 150 KM, można łatwo 
zamontować za pomocą „złącza mulczer”. Dzięki nowemu rotorowi, sprężyste

MASZYNY ŚCINKOWE



MIĘDZYNARODO-
WE SPOTKANIE
RAPTOR 800 DEALERS 
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ 
PODCZAS SZKOLENIA

W listopadzie 2018 r. 19 uczestników z 8 różnych krajów (Australia, 
USA, Czechy, Słowacja, Słowenia, Gruzja, Rosja i Norwegia) 
uczestniczyło w szczegółowym szkoleniu w Zarządzaniu Roślinnością 
PRINOTH w Herdwangen. Głównym tematem był RAPTOR 800. Po 
ogólnej odprawie przyszli i obecni dealerzy serwisowi otrzymali 
szczegółowe informacje na temat zastosowanych komponentów, 
oceny analiz błędów i wskazówek dotyczących efektywnego 
wykorzystania maszyny. Poza fazami teoretycznymi i praktycznymi, 
zajęcia rekreacyjne były również częścią programu, w którym 
uczestnicy mieli możliwość wymiany pomysłów i informacji.

BOB & KYLE BARTON, USA: 
Bartons posiadają RAPTOR 800 od ponad dwóch lat i kupili drugi 
pojazd wkrótce po pierwszym zamówieniu. Ponadto ich flota PRINOTH 
obejmuje kilka osprzętów - przystawek, w tym M900 i SB1200 
(kompatybilne z RAPTOR 800), dziesięć koparek RF800, a także 
mulczery M450m i M650m. Bob i Kyle uznali szkolenie za bardzo 
pouczające i pomimo dwuletniego doświadczenia praktycznego, 
wciąż byli w stanie odkryć nowe podstawy dotyczące maszyny. 
Najlepszą rzeczą w tygodniowym szkoleniu była możliwość spotkania 
się z innymi operatorami i wymiany pomysłów. Bartons podkreślili, iż 
ważne jest, aby utrzymywali nowe kontakt w przyszłości.

PAVOL KATRENIAK, SŁOWACJA:
Pavol uważa, że szkolenie jest bardzo pomocne, ponieważ od kwietnia 
2018 r. posiada RAPTOR 800 w swojej flocie. Docenia także przyjazną 
atmosferę wśród uczestników i uważa, że dobrze jest pozostać w 
kontakcie, aby omówić możliwe scenariusze z innymi ekspertami. 
Praktyczna faza w lesie była jego ulubioną częścią.
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ZALETY:
+ Odzyskiwanie zarośniętych obszarów
+ Oszczędności wynikające z niepotrzebnego oleju 
+ Marabù jako zasób odnawialny, czyli paliwo neutralne pod względem emisji CO2
+ Przejęcie użytecznych obszarów rolniczych

PRINOTH DLA WOLNEJ 
OD CHWASTÓW KUBY!
Marabù to nazwa, która przyprawia o kubańskie wzdrygnięcie. Dotyczy to importowanej 
rośliny, która rozsiała się w bardzo w dużych częściach kraju, tak że obejmuje ponad 2 
milionów hektarów, co przekłada się na jedną trzecią gruntów ornych. Roślina „mimosae” 
została przywieziona z Afryki w XIX wieku i rozprzestrzeniły się masowo. Tymczasem zajęła 
najlepsze obszary hodowli bydła i upraw. Doszło do tego, że prezydent Kuby Raúl Castro 
ogłosił w 2008 r., że bezpieczeństwo żywnościowe jest kwestią bezpieczeństwa narodowego.

Aby trwale wyeliminować roślinność, wszystkie chwasty muszą zostać wyrwane wraz z 
korzeniami. Dla zwykłych ciągników jest to prawie niemożliwe ze względu na grube podszycie 
z twardego drewna.

PRINOTH WKROCZYŁ KIEDY INNI SIĘ PODDALI
Dokładnie 13 PRINOTH Biomass Harvesters są obecnie wykorzystywane w regionie Ciego de 
Àvila do przezwyciężenia epidemii. Dzięki pojazdowi transportowemu PRINOTH RT400 i 
czyszczącemu mulczerowi RF800, trasy były mulczowane, co umożliwiło dojazd pojazdom 
gąsienicowym do miejsca działania. Pojazdy PRINOTH po raz pierwszy od 30 lat stanowiły 
możliwe rozwiązanie w walce z rozwojem Marabù! 10 osób pracuje w terenie, w tym kilku 
mechaników i techników PRINOTH, którzy zarządzają projektem i nadzorują go.

PODWÓJNA KORZYŚĆ
Nikt nie spodziewał się kilku lat temu, że nowe rozwiązania maszyn PRINOTH znajdą 
zastosowanie w Marabù! Biomasa z importowanych gatunków chwastów jest zbierana za 
pomocą PRINOTH Biomass Harvester BMH 480 i spalana w przemyśle cukrowniczym w celu 
uzyskania przetworzonego ciepła. To paliwo zastępuje importowany olej ciężki.



Czy jesteś zapalonym fanem naszych ratraków, pojazdów 
gąsienicowych i pojazdów ścinkowych? Czy jesteś podekscytowany 
naszymi obszarami zastosowań, naszymi pracownikami, którzy stoją 
za naszymi maszynami, czy po prostu zajmują się naszą marką?

Śledź nas na YouTube, Facebook, LinkedIn, i Instagram aby 
dowiedzieć się więcej o naszych solidnych pojazdach.

www.facebook.com/prinothsnowgroomers
www.facebook.com/prinothtrackedvehicles

www.facebook.com/prinothvegetationmanagement

ŚLEDŹ NAS!

SOCIAL MEDIA
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WINTER 
AT ITS 
BEST

GRUPA INNOWACYJNYCH FIRM TECHNOLOGICZNYCH. 

Koleje linowe, ratraki i maszyny do produkcji śniegu, z jednego źródła, ze 
wspólną cechą: doskonałość techniczna, wzornictwo i wysoki stopień 
specjalizacji.

www.leitner.com  |  www.prinoth.com  |  www.demaclenko.com



MOUNTAIN
MANAGEMENT
TECHNOLOGY
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HTI DIGITAL

poziom elastyczności i maksymalne bezpieczeństwo danych dla platformy, a także oferuje 
indywidualne aplikacje.

„Skadii” - inspirowany Skadi, nordycką boginią zimy - został zaprojektowany jako cyfrowy 
kokpit, który łączy różne rozwiązania programowe w jednej aplikacji, umożliwiając 
„wszechstronny widok” ośrodka narciarskiego za pomocą jednego kliknięcia. Platforma 
ułatwia inspekcję, kontrolę, konserwację i rozwiązywanie problemów, a także optymalizuje 
zarządzanie. Elastyczność projektowania jest znaczącym postępem, który umożliwia „Skadii” 
integrację z danymi operacyjnymi różnych producentów sprzętu i rozwiązaniami 
oprogramowania różnych producentów.

Kilka ośrodków narciarskich jest obecnie w fazie testów końcowych „Skadii”. Ostateczne 
uruchomienie nowego oprogramowania do zarządzania ma nastąpić w maju 2019 r.

NOWA GENERACJA CYFROWEGO 
ZARZĄDZANIA OŚRODKIEM 
NARCIARSKIM
TWÓJ OŚRODEK NARCIARSKI STEROWANY JEDNYM KLIKNIĘCIEM 
NOWA PLATFORMA OD HTI DIGITAL
Technologie cyfrowe coraz częściej kształtują zarządzanie ośrodkami narciarskimi. 
Umożliwiają one zarządcom ośrodków narciarskich sprawdzenie różnych parametrów w 
czasie rzeczywistym i pomagają podejmować ważne decyzje operacyjne. „Skadii” to platforma 
cyfrowa opracowana przez HTI Digital, która sprawi, że zarządzanie ośrodkami narciarskimi 
będzie jeszcze bardziej wydajne i przyjazne dla użytkownika w przyszłości. Platforma łączy 
wszystkie istotne dane operacyjne z intuicyjnym interfejsem użytkownika, umożliwiając 
wykonywanie szerokiego zakresu zadań, od obsługi kolei linowych, systemów naśnieżania i 
ratraków po ogólne zarządzanie ośrodkami narciarskimi. W rezultacie menedżerowie 
ośrodków narciarskich uzyskują przejrzyste informacje za jednym kliknięciem przycisku w 
dowolnym miejscu i czasie, nie tylko na komputerach stacjonarnych i notebookach, ale także 
na urządzeniach mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. „Skadii” umożliwia 
również integrację rozwiązań oprogramowań zewnętrznych, co gwarantuje najwyższy 
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KLASYCZNA CZARNA CZAPKA Z DASZKIEM
+ 100% bawełna
+ Nadrukowane logo 
+ jeden rozmiar
+ Klips umożliwiający dopasowanie rozmiaru

PADDED JACKET 
+ Horizontal quilting
+ 100% Polyester
+ Lining 100% DuPont
+ PRINOTH logo rubber 

badge

DZIECIĘCY T-SHIRT
+ MY DADDY DRIVES A SNOW GROOMER
+ Wygodny krój
+ Przód: duży ratrak, tył: niezadrukowany
+ 35% bawełna / 65% poliester

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE
+ PRINOTH-Design
+ Mirrored lens
+ Filtr: 100% UVA / B, UV filter category 3
+ Materiał: Polycarbonate

MODEL LEITWOLF SWAROVSKI CRYSTALS
+ Limitowana edycja modelu LEITWOLF 
+ Dla kolekcjonerów
+ Długość: ok. 10 cm & Szerokość: ok. 6 cm
+ NIE OBEJMUJE PRINOTH CLUB DISCOUNT 

PRINOTH HISTORY BOOK
+ 1962 - 2018 | PRINOTH kiedyś i teraz
+ Imponujące zdjęcia
+ W języku angielskim
+ Rozmiar 30 cm x 29 cm

CAMOUFLAGE THERMO JACKET
+ PRINOTH | peak performance - hybrydowy spód
+ Wygodna, elastyczna i oddychająca
+ Haftowane logo
+ Dolna izolacja

PRINOTH KLAPKI

+ elastyczna guma
+ miękki pasek
+ PRINOTH logo na podeszwie

PRINOTH 
ONLINE 
SHOP
... MORE ITEMS ONLINE 




