
POMOŻEMY CI WSPIĄĆ SIĘ 
NA WYŻSZY POZIOM

INDYWIDUALNY 
TRENING OPERATORA



PODCZAS INDYWIDUALNEGO 
SZKOLENIA OPERATORA 
operatorzy zostaną przeszkoleni 
zgodnie z indywidualnymi 
oczekiwaniami i potrzebami

Zarówno szkolenie teoretyczne, jak i praktyczne są dostosowane pod kątem 

indywidualnych potrzeb operatora. Celem szkolenia jest: poprawa 

skuteczności i wydajności w perspektywie długoterminowej.

PRINOTH INDYWIDUALNY TRENING OPERATORA

Poprzez wydajne podejście do:

 3     Koncepcji ratraka

3      Osprzętu

3      Jakości stoku

Poprzez prawidłowe stosowanie: 

3      Parametrów ratraka 

3 Parametrów freza

3 Parametrów windy



SZCZEGÓŁY SZKOLENIA

SZKOLENIE TEORETYCZNE przeprowadzane 

jest z maszyny, która będzie używana w 

szkoleniu praktycznym i koncentruje się na:

 3 Koncepcja ratraka

 3 Przełączniki i funkcje

 3 Obsługa

 3 Codzienna właściwa konserwacja

 3 Płyny eksploatacyjne

 3 Punkty smarowania

SZKOLENIE PRAKTYCZNE   polega na indywidualnym szkoleniu z określonym 

instruktorem w rzeczywistym obszarze działania danego operatora, przy użyciu 

jego pojazdu i obejmuje następujące aspekty:

 3 Wydajności ratraka

 3 Zwrotności

 3 Zdolności jazdy pod górę

 3 Podwozie

 3 Praca z pługiem (kąt cięcia, ukierunkowany ruch śniegu)

 3 Praca z frezem (obroty na minutę, docisk, położenie pływające, 

oporowanie, ruch równoległy freza, kąt cięcia)

3 Praca z windą (siła uciągu, tryb automatyczny, manualny)

3 Porady i wskazówki

INDYWIDUALNE SZKOLENIE OPERATORA cel szkolenia:

3      Szkolenie nowych operatorów będących po wstępnej fazie zapoznawczej 

3      Zwiększenie doświadczenia operatorów

3 Szkolenie z nowego typu pojazdu



Śnieg to nasz zawód. PRINOTH będąc producentem ratraków jest ekspertem w 
dziedzinie pielęgnacji śniegu. Posiadamy międzynarodową wiedzę rynkową, a 
także wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas codziennej pracy oraz podczas 
mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich. PRINOTH to profesjonalista w zakresie 
pojazdów i technologii, a także profesjonalna kadra instruktorów obsługująca 
INDYWIDUALNE SZKOLENIA OPERATORÓW. Dzięki technologii grupy HTI, 
gwarantujemy holistyczną ofertę dla całego ośrodka narciarskiego.

To najlepszy wybór dla Twojego ośrodka narciarskiego.

PRINOTH. SZCZYT PROFESJONALIZMU



OGROMNE KORZYŚCI DLA TWOJEGO OŚRODKA NARCIARSKIEGO

INDYWIDUALNE SZKOLENIE OPERATORA 
to program doradczy, dostosowany do 
indywidualnych potrzeb każdego 
operatora.

Skupiamy się na:

 3 Optymalizacji indywidualnych sposobów pracy

 3 Szczegółowym szkolenie dotyczącym pojazdu, obsługi i konserwacji

 3 Przekazaniu jak największej ilości wskazówek podczas pracy na zboczu

 3 Poprawie wydajności i skuteczności

Nauka najlepsza w praktyce

 3 Szybkie wdrażanie nowych operatorów

 3 Doświadczeni operatorzy mogą być szybko i łatwo szkoleni w zakresie 

korzystania z nowych pojazdów i nowych funkcji technicznych

Zrównoważenie

3      Oszczędność paliwa

3      Ostrożne obchodzenie się z ratrakiem

3      Unikanie uszkodzeń roślinności 

zgodne z jego 
zalożeniami

na miejscu

z użyciem jego 
ratraka 

w terenie operatora

Szkolenie 
zindywidualizowane 
pod kątem danego 

operatora
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SZKOLENIE KROK PO KROKU

Znajdź nas na www.prinoth.com

www.prinoth.com/Company/CLEAN-MOTION




