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CODZIENNE UŻYTKOWANIE
PRINOTH ANTARCTIC to nowy wymiar wydajności ekstremalnej. 

Specjalne ulepszenia takie jak zintegrowana pomocnicza jednostka 

zasilająca (APU), dodatkowa pojemność paliwa oraz modyfikacje 

kabiny (ergonomia i możliwości przechowywania) pozwoliły na 

zoptymalizowanie funkcji zapewniających długie przejazdy. 

PRINOTH sprawił, że pojazd ANTARCTIC stał się najbardziej 

wszechstronnym i niezawodnym ratrakiem, idealnie nadającym się 

do nietuzinkowych warunków Antarktydy.

BEZPIECZEŃSTWO NADE WSZYSTKO
Oświetlenie pojazdu zostało zoptymalizowane pod kątem trudnych 

warunków pogodowych, a kontrastowa kolorystyka samego 

pojazdu zapewniła jego doskonałą widoczność. Zintegrowany 

system topienia śniegu, szyby z ochroną przed promieniowaniem 

UV, systemy podtrzymywania łączności, kabina z ROPS, blokada 

drzwi w przypadku wietrznych warunków i punkty zabezpieczania 

pól w strefach zagrożenia zapewniają najwyższą jakość 

bezpieczeństwa dla operatora i przewożonego ładunku. 

Nadmiarowe systemy elektroenergetyczne zabezpieczają  krytyczne 

funkcji, takie jak komunikacja gwarantując stabilność łączności.

NAJLEPSZA ŁADOWNOŚĆ
Trzy modułowe platformy ładunkowe, różne opcje dźwigu 

ładunkowego oraz szeroki wybór przednich i tylnych osprzętów dla 

różnorodnych zastosowań zapewniają wszechstronną pracę.

WIĘCEJ INFROMACJI:

prinoth@prinoth.com · www.prinoth.com 

info@antarctiq.com · www.antarctiq.com

Modułowa platforma ładunkowa do 10m²

Różnorodność osprzętu

Wielozadaniowość: ratrakowanie/ wsparcie naukowe / 
transport ładunków / wsparcie stacji

Punkty mocowania kontenerów ISO 10 ft na platformie

Dedykowane zintegrowane miejsce do przechowywania do 1480l

Nadmiarowe systemy elektryczne

Zintegrowany zasilacz dodatkowy (min 4 kW )

Certyfikat paliwa JET A1

Możliwość pracy w temperaturze -50°C 

Pojemność paliwa na dalekie odległości (690l)

Ogrzewanie kluczowych systemów (zasilacz + kabina) 

Kompleksowe środki bezpieczeństwa

Przestronna kabina kierowcy
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EKSTREMALNIE WARUNKI 
WYMAGAJĄ EKSTREMALNEJ 
WYDAJNOŚCI

Silne wiatry katabatyczne, ekstremalne mrozy, niekończące się równiny 

śniegu i lodu, szczeliny - pogoda, ukształtowanie terenu i warunki pracy 

na Antarktydzie są najbardziej ekstremalne z możliwych. Ratraki 

działające na tym krańcowym kontynencie muszą sprostać  

specyficznym wyzwaniom. Wraz z Antarctic, PRINOTH opracował 

specjalny modułowy pojazd, który pozwala wykonać każde zadanie, 

bez względu na okoliczności przyrody, dzięki czemu codzienna praca 

stała się łatwiejsza, bardziej wydajna i bezpieczniejsza przy zachowaniu 
minimalnego wpływu na środowisko.

Najlepsze rozwiązanie do zarządzania najcięższymi pracami przez cały rok na 

Antarktydzie. Duża przestrzeń na pokładzie przeznaczona na narzędzia, części 

zamienne i wyposażenie bezpieczeństwa zapewnia łatwy dostęp i dobry przegląd 

bez strat dla możliwości załadunkowych pojazdu.

NAJWYŻSZA ZDOLNOŚĆ HOLOWANIA
Przyjazna kierowcy maszyna posiada zdolność ciągnięcia ciężkich ładunków na duże 

odległości dzięki najsilniejszemu i najbardziej niezawodnemu układowi 

napędowemu. Zoptymalizowana geometria haka holowniczego gwarantuje 

przyczepność w każdych warunkach. Wzmocnione podwozie i odporny na 

ekstremalne zimno układ napędowy sprawią, że Twój ładunek dotrze nawet do 

najbardziej odległych miejsc.

NAJISTOTNIEJSZE INFORMACJE
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