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Pronar

Firma
Sp. z o.o. w Narwi
zatrudni na stanowiska:

• Analityk rynku

• Mistrz lakierni

• Automatyk – elektryk

• Lakiernik

• Konstruktor - Technolog

• Spawacz

• Specjalista ds. handlu (rynki krajowe)

• Tokarz

• Specjalista ds. handlu zagranicznego
(jęz. niemiecki, rosyjski lub angielski)

• Ślusarz

• Specjalista z zakresu handlu wyrobami
pneumatyki hydrauliki siłowej
• Manager do prowadzenia Salonu SPA
- dzierżawca
• Ajent do prowadzenia stacji paliw

• Frezer

Więcej informacji uzyskają Państwo
www.pronar.pl/praca/

nr telefonów
85 6827147, 85 6827289,
85 6827284
Zgłoszenia należy składać osobiście, listownie lub drogą elektroniczną

Dział Kadr

Pronar Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 101A
17-210 Narew
e-mail: kadry@pronar.pl
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d kilku miesięcy jednym z najbardziej popularnych
tematów, interesujących wiele polskich rodzin, są
śmieci, a ściślej rzecz ujmując - nowy sposób ich zagospodarowania. Jak wiadomo, parlament ponad dwa lata
temu przyjął ustawę, która zadanie to powierza gminom.
Poszczególne przepisy ustawy stopniowo wchodziły
w życie. A od 1 lipca obowiązuje już ona w pełnym zakresie. I to gminy są teraz odpowiedzialne za wybór
(w drodze przetargów) firm, odbierających odpady od
mieszkańców i przedsiębiorstw, zabezpieczają miejsca składowania, segregację oraz odpowiedni poziom
odzyskiwania z odpadów energii w postaci ciepła lub
prądu.
Cele ustawy były bardzo szczytne - ponowne
zagospodarowanie odpadów oraz wyeliminowanie
dzikich wysypisk, które bezwstydnie zaśmiecają
nasze lasy. Nie trzeba być jednak specjalnie wnikliwym obserwatorem, żeby zauważyć, że póki co
ustawa sytuacji nie poprawiła, natomiast wywołała wiele perturbacji. Mieszkańcy posesji skarżą
się na brak pojemników, na rzadszy niż wcześniej
odbiór śmieci, a także na znaczny wzrost opłat.
Coraz częściej mówi się o potrzebie zmian w ustawie.
Nie chciałbym tu jednak dawać rad w jakim kierunku
powinny one pójść. Natomiast to co mógł w tej sprawie
zrobić Pronar, to zaproponować sprzęt, który pomoże w
realizacji ustawy.
Zdając sobie sprawę z faktu, że wejście w życie ustawy spowoduje zapotrzebowanie na konkretne produkty,
przygotowaliśmy specjalną ofertę. Rozpoczęliśmy produkcję kontenerów (ustawianych przy domach wielorodzinnych) i współpracujących z nimi przyczep hakowych, pojemników na odpady dla domów jednorodzinnych, a także
przesiewacza śmieci w postaci linii z taśmociągami, doprowadzającymi odpady i odprowadzającymi je po segregacji.
Wszystkie te produkty zostały zaprojektowane z
myślą o zaspokojeniu potrzeb ich użytkowników. I jestem
przekonany, że będą im świetnie służyć. Mam też nadzieję, że będzie to nasz realny wkład w rozwiązanie
p
, czyli
y poprawy
p p
y
problemu zagospodarowania odpadów,
stanu środowiska naturalnego.
Sergiusz Martyniuk
Prezes Rady Właścicieli Pronaru
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Kronika
Pronar sprzedaje na sześciu kontynentach
Odpady, czyli nowy złoty interes?
Ochrona środowiska wymaga, żeby odpady - zanim trafią na składowisko - zostały przesegregowane w taki sposób, aby ich
masa była jak najniższa. Współczesne sortownie odpadów to nowoczesne linie technologiczne, w skład których wchodzi szereg
bardzo nowoczesnych maszyn i urządzeń. Skutecznym ogniwem takiego ,,łańcucha” może być mobilny przesiewacz bębnowy
PRONAR MPB 18.47

18

Obniża koszty, podnosi walory użytkowe
Rotomoulding (inaczej: formowanie rotacyjne) to technika formowania tworzyw sztucznych. Pozwala ona obniżyć koszty oraz
produkować wyroby o niespotykanej wcześniej odporności na substancje chemiczne i warunki atmosferyczne

20

Dla domu, firmy, ogrodu
Nowe przepisy, dotyczące zagospodarowania odpadów, nałożyły na gminy obowiązek zorganizowania ich odbioru od właścicieli
nieruchomości. Sprostanie temu wyzwaniu wymaga m.in. zwiększenia liczby pojemników i kontenerów, w tym do segregacji
odpadów

24

Ciągnik rolniczy PRONAR 5340
Jedną z nowości Pronaru jest model ciągnika z serii P5 - PRONAR 5340. Ciągnik jest odpowiedzią na zaostrzające się normy
emisji spalin, których Polska zobowiązała się przestrzegać, wchodząc do Unii Europejskiej

28

Jak dokonać właściwego wyboru

32

Nowoczesne, mocne, wytrzymałe

Pronar oferuje olbrzymi wybór ciągników, przeznaczonych do pracy w bardzo różnych warunkach i w gospodarstwach o każdej
wielkości - od mniejszych rodzinnych po wielkie kombinaty rolno-hodowlane

34

Ciągniki Belarus idealnie nadają się do pracy w gospodarstwach rolnych oraz w lesie, a ich niewątpliwą zaletą jest niezwykle
korzystny stosunek jakości do ceny
Dla wymagających klientów
Wraz z końcem lata czas już myśleć o sezonie zimowym - jak poradzić sobie z zalęgającym na poboczach dróg, podwórkach,
czy chodnikach śniegiem. Pronar w szerokiej ofercie sprzętu komunalnego do usuwania śniegu, oprócz pługów odśnieżnych,

38

napędem mechanicznym i hydraulicznym
Duże możliwości agregowania
Pronar produkuje 16 rodzajów pługów do odśnieżania o szerokości roboczej od 1400 do 3300 mm współpracujących z

posiada również odśnieżarki wirnikowe: PRONAR OW 1.5, a także po dwie wersje modeli PRONAR OW2.1 i PRONAR OW2.4 - z

ciągnikami o mocy od 36 do 200 KM, a także o szerokości roboczej od 2500 do 3200 mm, współpracujących z samochodami
ciężarowymi. W tak szerokiej ofercie łatwo dobrać pług odpowiedni do potrzeb - czy to do utrzymania dróg szybkiego ruchu,
dróg miejskich, czy też osiedlowych uliczek
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TEMAT NUMERU

Skuteczne i ekonomiczne
Pronar oferuje maszyny do posypywania powierzchni piaskiem oraz innymi środkami agregowane zarówno z ciągnikami,
jak też z samochodami ciężarowymi. Mogą one być zawieszane, ciągnione, a także ustawiane na platformie lub przyczepie
pojazdu
Solidna, prosta w obsłudze i bezawaryjna
Maszyny komunalne PRONAR cieszą się coraz większą popularnością. Dzieje się tak z powodu szerokiej oferty, wysokiej
jakości, korzystnych cen, ale także dlatego, że można je swobodnie agregować z szeroką gamą nośników wykorzystywanych w
firmach komunalnych. Przykładem tego typu maszyny jest zamiatarka samochodowa PRONAR ZM-S25
Maszyna z długim ramieniem
Pronar jest producentem agregowanych z ciągnikami lub niektórymi pojazdami samochodowymi (Unimog) wysięgników uniwersalnych PRONAR WWP z wymiennymi głowicami, przeznaczonymi do różnego rodzaju prac komunalnych i rolniczych. Ich
główną cechą jest szeroki, sięgający do około 7 m, zasięg pracy ramienia
Udana kontynuacja sprawdzonej konstrukcji
Duże powodzenie i pozytywne opinie klientów, jakie zdobyła przyczepa hakowa T285 skłoniły Pronar do dalszego rozwoju
tej konstrukcji, czego efektem jest przyczepa PRONAR T285/1. Bazuje ona na sprawdzonej konstrukcji swojej poprzedniczki - rama dolna oraz pozostałe ramy mechanizmu załadowczego, podobnie jak w T285, wykonane są z wytrzymałych profili
zamkniętych, zapewniających trwałą i stabilną pracę

Odpady, czyli nowy złoty interes? str. 12
Rozwój cywilizacyjny powoduje wzrost ilości różnego rodzaju odpadów wymagających recyklingu i przetwarzania. Stale podwyższane są również normy dotyczące ilości surowców
odzyskiwanych ze śmieci do ponownego przetworzenia. Przesiewacz PRONAR MPB 18.47
jest maszyną, która pomoże w skutecznym rozwiązywaniu tych problemów
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SPIS TREŚCI
Po uwagach użytkowników

56

Przyczepa leśna PRONAR T644/1 jest zmodernizowaną wersją wcześniej produkowanej wersji przyczepy T644. PRONAR
T644/1 została udoskonalona po uzyskaniu opinii użytkowników, którzy pracowali takimi maszynami w ciężkich warunkach
leśnych. Przyczepa w wersji zmodernizowanej przeszła zadawalająco m.in. dwuletni test praktyczny w jednym z zakładów
usług leśnych
Solidne, bezpieczne i wytrzymałe
Pronar oferuje solidne rozrzutniki dla gospodarstw o różnych areałach. Ich wspólną cechą jest zwarta i bardzo stabilna

60

konstrukcja, znakomicie sprawdzająca się w praktyce. Maszyny charakteryzują się również wysoką wydajnością, a to budzi
szczególne zainteresowanie rolników
Wręgi podnoszą wytrzymałość
Wozy asenizacyjne służą do samoczynnego pobierania, transportu i rozlewania gnojówki oraz gnojowicy na pola uprawne
i pastwiska w celu ich nawożenia. Pronar produkuje trzy typy wozów asenizacyjnych: PRONAR T314 (o pojemności 4000

68

litrów), PRONAR T315 (5000 l) oraz PRONAR T316 (6000 l)
Właściwy wybór obniża koszty
Nieprecyzyjne rozsianie nawozu nie pozwala wykorzystać pełnego potencjału plonotwórczego roślin i powoduje znaczne

70

straty finansowe. Dlatego tak ważny jest dobrze dobrany, funkcjonalny rozsiewacz. Pronar produkuje rozsiewacze zawieszane przeznaczone do nawożenia nawozami stałymi: jednotarczowe FD1-M03 i FD1-M05 oraz dwutarczowy FD2-M10
Daleko sięgają, koszą i rozdrabniają
Kosiarki bijakowe są przeznaczone do prac związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej, zieleni miejskiej, a także
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wykorzystywane w sadach oraz na terenach zalesionych. Maszyny te sprawdzają się również przy rekultywacji łąk oraz usuwaniu resztek łodyg po uprawach tytoniu lub kukurydzy, a także przy rozdrabnianiu obciętych gałęzi drzew
Oszczędza czas i pieniądze
Opłacalność hodowli zwierząt w znacznym stopniu uzależniona jest od jakości pasz przeznaczonych do żywienia jesienią,
zimą i wiosną. Doświadczenia wielu hodowców wskazują, że istotnym czynnikiem uzyskania wysokiej jakości jest sposób
konserwacji zielonek
Ułatwia pracę, obniża koszty
Wóz paszowy pozwala wszystkie pasze objętościowe, treściwe i mineralne wymieszać ze sobą w odpowiednich proporcjach,
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tak aby miały właściwą strukturę dawki. Dlatego jest on niezbędny nie tylko w dużych kompleksach hodowlanych, ale również w gospodarstwach rolnych
Centrum nowoczesnej techniki
Wśród wielu produkowanych w Pronarze wyrobów znajdują się również elementy hydrauliczne i pneumatyczne, wytwarzane
na Wydziale Pneumatyki i Hydrauliki. Wyroby te mają coraz szersze zastosowanie
Żeby służyły jak najdłużej
Większość maszyn rolniczych, po zakończeniu prac polowych, nie będzie wykorzystywana aż do następnej wiosny. Dlatego
trzeba odpowiednio zadbać o ich przechowanie. Wówczas będą nam dłużej służyć
Warto zrobić przegląd, zanim spadnie śnieg
Okres zimowy to czas, kiedy maszyny do utrzymania stanu dróg i chodników pracują na najwyższych obrotach. Żeby uniknąć
wówczas awarii, już teraz trzeba o nie zadbać
Konkurencyjne ceny, odroczone płatności
Pronar jest nie tylko wiodącym producentem maszyn rolniczych i komunalnych, ale także liczącym się operatorem na rynku
paliw płynnych. Szeroka oferta produktów oraz usług Hurtowni Paliw i Olejów Silnikowych pozwala pozyskiwać klientów
zarówno na rynku hurtowym, jak i detalicznym
Klienci pytają o PRONAR
W naszej ofercie maszyn mieliśmy sporą lukę, którą zapełniliśmy dzięki nawiązaniu współpracy z Pronarem - mówi Arkadiusz
Brzyski, wiceprezes firmy Agrarada, dealera Pronaru
Zobaczyć jak powstaje produkt
W nowo wybudowanej hali, przeznaczonej na potrzeby szkoleniowe i prezentacyjne, kontynuowano cykl praktycznych
szkoleń produktowych, w których brali udział pracownicy wszystkich szczebli i działów, aby jak najlepiej poznać ofertę
produktową, w tym zwłaszcza dotyczącą najnowszych modeli maszyn
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BOBROWNIKI

Zdjęcia - Archiwum oraz Dział Marketingu Pronaru

Druk

Usługowy Zakład Poligraficzny „Bieldruk”
A. Dąbrowscy | ul. Wiewiórcza 66 |
15-532 Białystok

BIELSK PODLASKI

NAREW

Sp. J. P.
SIEMIATYCZE

HAJNÓWKA

LUBLIN

PRONAR
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AKTUALNOŚCI

Dni Narwi z Pronarem
20 lipca gmina Narew wspólnie z Pronarem świętowała XIV Dni Narwi. Pomimo
kapryśnej pogody, festyn przyciągnął wielu mieszkańców Narwi i okolic.
Tegoroczne Dni Narwi obfitowały w wiele
atrakcji. Licznie przybyli mieszkańcy oraz goście podziwiali wystawę maszyn rolniczych oraz komunalnych
Pronaru, odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych, festyn rodzinny „Bajkolandia”, parada mażoretek i orkiestry dętej.
Można było podziwiać magiczne sztuczki w wykonaniu
Teatru Ognia, fajerwerki, występy kabaretowe, a także
uczestniczyć w licznych koncertach.
Bawiono się wspaniale przy białoruskiej muzyce w wykonaniu zespołu Art Pronar z Narwi. Zespół zaprezentował bogaty repertuar piosenek, które porwały
publiczność do zabawy.
Nie zabrakło też atrakcji sportowych. Drużyna
piłkarska Pronaru zdobyła Puchar Wójta w gminnym
turnieju piłki nożnej. Przy dopingu licznie zgromadzonej
publiczności odbyły się powiatowe zawody Strongman,
które były popisem rywalizacji najsilniejszych mężczyzn.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się wystawa maszyn. Odwiedzający mogli nie tylko je obejrzeć, ale i zasięgnąć fachowej informacji oraz porady u
pracowników Pronaru.
Na wystawie zaprezentowano:
• kosiarkę PDT300;
• zgrabiarkę ZKP420;
• owijarkę Z-245
• rozsiewacze nawozów FD1-MO3, FD1-MO5 i FD2-M10;
• kontenery zamknięte: KP7 o ładowności 6 ton i
KP10 o ładowności 7 ton;

Dobrej zabawy życzył prezes Rady Właścicieli Pronaru Sergiusz Martyniuk

•
•
•
•
•
•

kontenery przydomowe o pojemności 240 litrów;
przyczepę paletową PT612 o ładowności 12 ton;
przyczepę skorupową T669/1 o ładowności 14 ton;
platformę PB3100 o ładowności 21 ton;
maszyny komunalne: zamiatarkę, odśnieżarkę wirnikową, pługi odśnieżne, oraz posypywarki;
ciągniki PRONAR oraz Belarus o mocy od 40 do 150
KM z ładowaczami PRONAR LC-3 o udźwigu 1820
kg i wraz z osprzętem.

(hl, mm)

Goście XIV Dni Narwi mogli obejrzeć maszyny Pronaru
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Dożynki Jasnogórskie 2013
1 września odbyły się w Częstochowie Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie. Niedzielnym uroczystościom religijnym na Jasnej Górze towarzyszyła dwudniowa (31 sierpnia i 1 września) XXII Krajowa Wystawa Rolnicza. Odwiedziło ją ponad 80 tysięcy rolników z całej Polski. Organizatorem wystawy był Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Częstochowie.
Pronar podczas wystawy reprezentowały firmy: Agrospec z Waleńczowa i Agroma Świerklaniec,
wystawiając ciągniki, przyczepy oraz sprzęt komunalny.
Stoiska prezentujące produkty Pronaru odwiedziło wielu ich użytkowników, a także zainteresowanych nabyciem wyrobów firmy w przyszłości.
Z wystaw towarzyszących Dożynkom Jasnogórskim Pronar w przeszłości wyjeżdżał z wieloma nagrodami za swoje produkty, m.in. Pucharami Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi za: serię ciągników PRONAR
320, ciągnik Zefir 85, ciągnik PRONAR 5135, ciągnik
PRONAR 1523A, ciągnik PRONAR 1221A, ciągnik PRONAR 1025A oraz rozrzutnik obornika Herkules N262,
przyczepę T046/2, a także za przyczepy szerokopaletowe serii PT (modele 510, 512,T606, 608, 610, 612).
Nie inaczej było i podczas tegorocznej wystawy - w
imieniu Pronaru z rąk ministra rolnictwa i rozwoju wsi
Stanisława Kalemby wyróżnienie i puchar za gamę woWyroby Pronaru na wystawie w Częstochowie
zów asenizacyjnych T310, T315, T316 odebrał regionalny kierownik sprzedaży Erwin Kowalski.
(ek)

Wyróżnienie i puchar dla Pronaru za gamę wozów asenizacyjnych T310, T315, T316 odebrał z rąk ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława
Kalemby (pierwszy z prawej) regionalny kierownik sprzedaży Erwin Kowalski (drugi z prawej)
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Maszyny Pronaru na Opolagrze
W dniach 14-16 czerwca w Kamieniu Śląskim odbyła się największa w południowej
Polsce wystawa rolnicza Opolagra 2013. Na 38 hektarach powierzchni swoją ofertę prezentowało 395 firm. Na wystawie nie zabrakło też ciągników, maszyn i przyczep Pronaru.
Według danych organizatora tegoroczną wystawę odwiedziło ponad 44 tys. osób. Odwiedzający
wystawę mogli obejrzeć: najnowsze oferty maszyn
czołowych producentów, wystawy zwierząt hodowlanych, pokazy maszyn zielonkowych oraz prezentacje
ładowarek teleskopowych i ciągników z ładowaczami
czołowymi.
Pronar był reprezentowany przez dealerów,
sprzedających maszyny rolnicze w południowej Polsce.
Zwiedzający mieli możliwość obejrzenia przyczep, ciągników, maszyn zielonkowych oraz komunalnych. Każdy z wystawiających się dealerów prezentował inny
asortyment maszyn z Narwi.
Na stoisku firmy Agro-Masz Nysa prezentowane
były przyczepy PRONAR T023, T679, T653/2, T672/1 i
PRONAR T663/3. U dealera z Nysy klienci mieli możliwość obejrzenia ciągników Belarus 920.4 i 1221.4 oraz
sprawdzenia ciągnika Kioti 904C z ładowaczem czołowym PRONAR LC3 na torze testowym. Firma Damar
z Opola pokazała ciągnik Belarus 952.4, ciągnik Kioti

DK 551C oraz maszyny zielonkowe, takie jak zgrabiarka
PRONAR ZKP 350, kosiarka dyskowa PDT 300 oraz owijarka samozaładowcza PRONAR Z-245.
Na stoisku firmy Komagro można było obejrzeć
maszyny komunalne: pługi odśnieżne PUV, zamiatarki
ZM2000 i ZMC 2.0, posypywarki soli i piasku PRONAR
PS250 i T130. Agrocentrum prezentowało przyczepę
PRONAR PT612, firma Agrotimh - przyczepę T672, firma Jaskot - przyczepy PRONAR T680 i PT606, a Agroma Świerklaniec - ciągnik komunalny Zefir 40K.
Największym zainteresowaniem cieszyły się
przyczepy PRONAR T680 i PT606, co wynikało z bardzo dobrej jakości wykonania oraz atrakcyjnych cen.
Uwagę wzbudzały również ciągniki Belarus. W trakcie
wystawy kilku klientów zdecydowało się na ich zakup.
Tegoroczną wystawę można zaliczyć do udanych.
Sprzyjająca pogoda przyciągnęła na lotnisko w Kamieniu Śląskim tłumy zwiedzających, którzy na pewno na
brak atrakcji nie mogli narzekać.
(jj)

Maszyny zielonkowe zaprezentowane na targach cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających
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Targi Farmari w Finlandii
W lipcu w mieście Seinäjoki w Finlandii odbyły się targi rolnicze Farmari. Wydarzenie to traktowane jest jako święto narodowe, na które przybywały całe rodziny. Odwiedziło je łącznie ponad 100 tys. osób, z czego ok. 70 tys. to profesjonaliści działający w
branży rolniczej. Mogli oni obejrzeć ekspozycje ponad 500 wystawców.
Targi te nie przypominają innych zagranicznych
wystaw rolniczych. Mają bardziej charakter narodowego festynu. Znaczna część stoisk prezentowała wyroby
rzemiosła domowego, różnego rodzaju tradycyjną gastronomię, czy też akcesoria z zakresu „dom i ogród”.
Dużą powierzchnię zajmowały boksy, w których farmerzy mogli podziwiać, a nawet dotknąć, medalistów
wśród zwierząt hodowlanych. Stoiska z maszynami
rolniczymi były zdominowane przez największych dystrybutorów w Finlandii. Na ich stoiskach zgromadzono
sprzęt różnych producentów (głównie krajowych) i zadbano o profesjonalne wsparcie merytoryczne w postaci przedstawicieli poszczególnych firm.
Wśród wystawców byli fińscy dealerzy Pronaru,
którzy prezentowali jego wyroby. Na stoiskach zaprezentowano m.in. kosiarki dyskowe (PDT340, PDT260C),
zgrabiarkę karuzelową PRONAR ZKP420, przyczepę hakową PRONAR T185 oraz największy model rozrzutnika
do obornika Herkules N262/1. Wszechstronność oferty
produkcyjnej Pronaru uzupełniał osprzęt do ładowaczy
(chwytak do bel i do balotów) i maszyny przeznaczone
dla sektora usług komunalnych m.in. przyczepa PRONAR T655.

Kosiarki PRONAR PDT360 i PDT260C

Najbardziej rzucający się w oczy asortyment
stanowiły przyczepy rolnicze oraz ciągniki. Jak
przystało na Finlandię - kraj o dużym
zalesieniu - przedstawiono szeroką i
wszechstronną ofertę maszyn związanych z leśnictwem (przyczepy leśne z
chwytakami, rębaki i linie do produkcji
drewna kominkowego). Sprzętu komunalnego było niewiele, sporadycznie występował on na nielicznych stoiskach.
Liczne, małe stoiska pozostałych wystawców uzupełniały ofertę
największych fińskich dystrybutorów
sprzętu rolniczego.
(wp)

Rozrzutnik obornika Pronaru o największej ładowności Herkules N262/1
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Etiopczycy zaskoczeni rozmachem
Dziennikarze z Etiopii, którzy odwiedzili w czerwcu Pronar, nie spodziewali się, że
trafią do jednego z największych producentów przyczep w Europie, który posiada także
linie montażowe ciągników o wydajności liczonej w setkach sztuk miesięcznie.
Przedstawiciele mediów ze stolicy kraju Addis
Abeby odwiedzali różne firmy w Polsce w ramach przygotowań cyklu artykułów i audycji na temat współpracy gospodarczej naszych krajów. Rosnące znaczenie
rolnictwa w gospodarce etiopskiej powoduje, że tamtejsze media szczególnie interesują się tą tematyką.
Stąd też wizyta w Pronarze, który - jak to określili - jest
„ważnym graczem” na europejskim rynku ciągników i
maszyn rolniczych.
– Sześć fabryk Pronaru zajmuje łączną powierzchnię
bliską 115 tys. m2, co odpowiada wielkości 62 boisk
do piłki nożnej. Najważniejszy jest jednak zgromadzony w naszych fabrykach park maszynowy. Dysponujemy siedmioma wycinarkami laserowymi, sześcioma
wycinarkami plazmowymi, ośmioma krawędziarkami (w
tym jedną o nacisku 1600 ton) oraz zrobotyzowanym
stanowiskiem spawalniczym - opowiadał dziennikarzom
kierownik Wydziału Wdrożeń Jarosław Kiryluk. Zaprezentował on też gościom wskaźniki obrazujące poten-

cjał firmy (m.in. wielkość produkcji poszczególnych wydziałów) oraz poziom zatrudnienia.
– Jechaliśmy przez pola i lasy, a dotarliśmy do ogromnej fabryki, której istnienie w tym miejscu jest dla nas
zaskoczeniem - opisywał wrażenia swoje i kolegów
Bruh Yihunbelay, dziennikarz z The Reporter, będący
pod wrażeniem rozmachu, ogromu inwestycyjnego
oraz różnorodności produkcji Pronaru.
Dziennikarze z zainteresowaniem dopytywali o
sposoby zdobywania rynku i umacniania na nim pozycji poprzez dbałość o wysoką jakość wyrobów. - To,
że dbacie o najwyższą jakość swoich produktów i zadowolenie klientów, a nie tylko o najniższą cenę, jest
waszym atutem - komplementował Pronar Berhanu Digaffee z Leza Radio Show.
Podlaską gościnność etiopscy dziennikarze
określili jako znacznie większą niż w innych, odwiedzanych przez nich, regionach Polski. Ogromne wrażenie
zrobiła też na nich regionalna kuchnia.
(pd)

Goście byli pod wrażeniem rozmachu, ogromu inwestycyjnego oraz różnorodności produkcji Pronaru
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Przesiewacz PRONAR MPB 18.47

Odpady, czyli nowy złoty
interes?
Od 1 lipca to gminy decydują, kto i za jaką odpłatnością będzie odbierał od nas odpady. Nowa „ustawa śmieciowa” kładzie również nacisk na ich segregowanie. Wymaga ona,
żeby odpady - zanim trafią na składowisko - zostały przesegregowane w taki sposób, aby
składowana masa była jak najniższa. Żeby to osiągnąć, należy ze śmieci odebrać składniki
nadające się do recyklingu i ponownego użycia. Współczesne sortownie odpadów to nowoczesne linie technologiczne, w skład których wchodzi szereg bardzo zaawansowanych
technologicznie maszyn i urządzeń. Skutecznym ogniwem takiego ,,łańcucha” może być
mobilny przesiewacz bębnowy PRONAR MPB 18.47.
Odpady komunalne, także ze względów ekonomicznych, należy umiejętnie wykorzystywać. Nowoczesne technologie dają szansę na to, aby zmieniło

się postrzeganie zagospodarowania śmieci jako coraz
bardziej palącego problemu i żeby widzieć w odpadach
produkt do dalszej obróbki lub źródło energii. Prze-

Mobilność to jeden z atutów przesiewacza PRONAR MPB 18.47
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Parametry techniczne przesiewacza PRONAR MPB 18.47
dwie osie umieszczone centralnie
Podwozie
Masa (kg)
15500
Dopuszczalna prędkość (km/h)
80
Napęd zasilacza hydraulicznego
spalinowy (o mocy 62 kW)
Wymiary bębna (długość/średnica) [m]
4,7 x 1,8
Prędkość obrotowa bębna (obr./min)
do 23
Wymiary kosza zasypowego (dł./szer.) [m]
3,4 x 1,8
Wysokość załadunku (m)
2,8
3
Pojemność kosza zasypowego (m )
4.5
Wymiary transportowe (dł./szer./wys.) [m]
10,8 x 2,5 x 3,8
Napięcie oświetlenia (V)
12 i 24
Napięcie sterowania (V)
12
Instalacja hamulcowa
system EBS
Długość przenośnika bocznego (mm)
5150
Długość przenośnika tylnego (mm)
3300
2
Powierzchnia sita (m )
25,5
2
Powierzchnia sita efektywna (m )
22,1
twarzając surowce wtórne ograniczamy wykorzystanie
surowców pierwotnych, co przyczynia się do ochrony
zasobów naturalnych. Odzyskiwanie i przetwarzanie redukuje także ilość odpadów, tym samym ilość miejsca
potrzebnego na składowiska. Wreszcie wykorzystywanie surowców, które są nośnikami energii, jest elementem oszczędnego gospodarowania nią. Podstawową
zasadą recyklingu jest maksymalizacja ponownego
wykorzystania tych samych materiałów, przy najmniejszym nakładzie surowcowym i energetycznym potrzebnym do ich przetworzenia.
Odpady zawierają znaczną ilość potencjalnej
energii, którą można odzyskać w postaci paliw stałych,
płynnych czy gazu. Taką energię można przerabiać i
wykorzystywać do ogrzewania mieszkań czy produkcji
prądu.
Każdy mieszkaniec Polski wytwarza w ciągu
roku 300-500 kg śmieci, co w skali kraju daje rocznie ok. 12 mln ton odpadów komunalnych. Problemem
jest niski poziom selektywnej zbiórki odpadów (w statystycznej gminie wynosi on od 2 do 5 proc.). Przykładowo w Szwecji czy Niemczech jest to ponad 90
proc. Unia Europejska już w 1975 roku ustaliła kierunki
działania w zakresie gospodarki odpadami w krajach
członkowskich.
Zobowiązania do wdrożenia norm unijnych wymagają od nas zmiany systemu gospodarki odpadami.
Do 2015 roku odzysk odpadów w Polsce musi wynieść
60 proc, zaś poziom recyklingu - co najmniej 55 proc.
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Długi bęben przesiewający (4,7 m) pozwala osiągnąć wysoką wydajność przy dużej skuteczności przesiewania

W Polsce produkowanych jest ok. 11 mlm t niesegregowanych odpadów komunalnych, przy czym w grupie
odpadów zmieszanych dominuje frakcja biodegradowalna (ponad 50 proc). Ponadto znacząca ilość odpadów zielonych z ogrodów i parków, a także odpady z
targowisk są także wywożone na składowiska. Biodegradacja, a więc rozkład tych odpadów odbywa się na
składowiskach, a jednym z produktów tego rozkładu
jest metan - gaz o właściwościach palnych, który można wykorzystać do produkcji energii. W Polsce odpady
wciąż są traktowane są jako czynnik zbędny, którego
trzeba się jak najszybciej pozbyć.
Mało kto zdaje sobie sprawę z istnienia nowoczesnych metod, które pozwalają pozbyć się negatywnego wpływu odpadów na środowisko oraz czerpać z
nich zyski. A niezbędnym do tego warunkiem jest segregacja, której ważnym etapem jest przesiewanie.
Celem przesiewania odpadów jest usunięcie z nich niepożądanych składników. Zabieg ten obniża masę i podnosi ich wartość. Należy z nich usunąć takie elementy
jak: minerały, popioły oraz gruz. Przesiewacz bębnowy
PRONAR MPB 18.47 skutecznie rozdziela składniki o
różnej wielkości.
Zasada działania przesiewacza MPB 18.47 polega na transporcie odpadów za pomocą przenośnika
taśmowego z kosza zasypowego do bębna przesiewającego. Bęben przesiewacza jest wyposażony w perfo-
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Przesiewacz PRONAR MPB 18.47
podczas pracy przy sortowaniu odpadów
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Szczotka umieszczona nad bębnem przesiewającym po opuszczeniu czyści go podczas pracy

rację zależną od przesiewanego materiału i wymogów
klienta. W bębnie o długości 4,7 m odpady są transportowane w kierunku tylnego przenośnika taśmowego.
W wyniku transportu drobne frakcje przelatują przez
otwory w bębnie i spadają na przenośnik taśmowy,
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znajdujący się pod bębnem. Następnie poprzez podajniki poprzeczny i boczny są transportowane na pryzmę.
Wszystko, co nie zostanie przesiane, wypada z bębna na tylny podajnik i jest transportowane na drugą
pryzmę. Zasada działania przesiewacza jest prosta, za-
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czeniu (hydraulicznym) toczy się po bębnie i przetyka
zatkane otwory.
Ciągłość sprawnej pracy przesiewacza ma duże
znaczenie dla całego procesu sortowania odpadów.
Awarie powodują zakłócenie rytmu pracy sortowni i np.
konieczność przestojów zapełnionych śmieciarek, dlatego ewentualna obsługa serwisowa powinna być szybka i sprawna. Zapewniają to rozwiązania konstrukcyjne
ułatwiające dostęp do poszczególnych mechanizmów
maszyny. Silnik z zespołem pompowym przesiewacza
PRONAR MPB 18.47 umieszczono na odchylanym wózku, co zapewnia doskonały dostęp do zespołu napę-

3-metrowy podajnik tylny (na indywidualne zamówienie istnieje możliwość montażu
podajnika o długości 5 metrów)

pewniając jednocześnie wysoką skuteczność. Przesiewacz PRONAR MPB 18.47 pozwala na sprawne i szybkie
przesortowanie ogromnych ilości odpadów.
MPB 18.47 jest wyposażony w prosty w obsłudze pulpit sterujący. Operator bardzo szybko może
ustawić żądane parametry (prędkość obrotową bębna,
prędkość przesuwu taśmy w koszu zasypowym, kąt
pochyłu podajników) i rozpocząć pracę. Ogromnym
atutem przesiewacza bębnowego Pronaru jest jego
mobilność. Wymiary i możliwość agregowania np. z
samochodem ciężarowym pozwalają na poruszanie się
po drogach publicznych bez występowania o specjalne
zezwolenia.
Znajdujący się w wyposażeniu standardowym
system hamulcowy EBS daje dodatkową gwarancję
komfortowej i bezpiecznej jazdy.
Szeroko otwierane osłony dają możliwość
szybkiej i sprawnej wymiany bębnów przesiewających
o różnych wielkościach otworów. W przedniej i tylnej
części maszyny umieszczone zostały podpory, pozwalające na stabilne ustawienie maszyny podczas pracy.
Jeśli w trakcie pracy przesiewacza zajdzie potrzeba
oczyszczenia (odetkania) otworów bębna przesiewającego, należy skorzystać ze szczotki, która po opusz-
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dowego, kosza zasypowego i elementów hydrauliki.
Przesiewacz jest również standardowo wyposażony w
układ centralnego smarowania. Smar jest podawany
automatycznie (sterownik), a obsługa układu ogranicza
się jedynie do napełniania smarem 4-litrowego zbiornika. Takie rozwiązanie pozwala na długą i bezawaryjną
pracę elementów obrotowych maszyny.
Przesiewacz PRONAR MPB 18.47 znajduje zastosowanie również w innych dziedzinach niż sortowanie odpadów. Doskonale sprawdza się przy sianiu czarnoziemu, żwiru, oddzielaniu gruzu od ziemi na placach
budów, przesiewaniu zrębków i odpadów drzewnych

oraz wszędzie tam, gdzie szybko i skutecznie trzeba
oddzielić od siebie różne materiały lub ich frakcje.
Rozwój cywilizacyjny powoduje wzrost ilości
różnego rodzaju odpadów wymagających recyklingu i
przetwarzania. Stale podwyższane są również normy
dotyczące ilości surowców odzyskiwanych ze śmieci do
ponownego przetworzenia. Przesiewacz PRONAR MPB
18.47 jest maszyną, która pomoże w skutecznym rozwiązywaniu tych problemów.

Helena Landowska
Specjalistka ds. marketingu w Pronarze

Duży kosz zasypowy
umożliwia szybki załadunek
znacznych ilości odpadów

Piotr Wasiluk
Konstruktor na Wydziale Wdrożeń w Pronarze
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Formowanie rotacyjne

Obniża koszty, podnosi
walory użytkowe
Rotomoulding (inaczej: formowanie rotacyjne) to technika formowania tworzyw
sztucznych. Pozwala ona obniżyć koszty oraz produkować wyroby o niespotykanej wcześniej odporności na substancje chemiczne i warunki atmosferyczne.
Forma do formowania rotacyjnego dzieli się na
dwie lub więcej części. Jest ona zasypywana proszkiem
lub mikrogranulatem tworzywa sztucznego, a następnie umieszczana w piecu w temperaturze około 200°C.
W tym czasie forma jest jednocześnie obracana względem dwóch osi tak, aby tworzywo, które w tym czasie przechodzi w stan płynny osadziło się na ściankach
formy. Następnie forma jest schładzana i otwierana. Na
końcu z formy jest wyjmowany gotowy detal. Cechą
charakterystyczną odlewania rotacyjnego jest równomierne rozprowadzenie roztopionego tworzywa po
ściankach formy na skutek działania siły odśrodkowej.
Przy pomocy formowania rotacyjnego można otrzymywać elementy o masie od kilkudziesięciu do kilkuset
kilogramów, co - z uwagi na konstrukcyjne ograniczenia maszyn - jest niemożliwe do osiągnięcia ani przy
wtryskiwaniu, ani przy wytłaczaniu.
W porównaniu z tradycyjnymi wtryskarkami
formowanie rotacyjne charakteryzuje się:
• stosunkowo niskim kosztem przygotowania produkcji,
• niskim kosztem wykonania form, które są wielokrotnie wykorzystywane,
• stosunkowo niską ceną maszyn do produkcji w
porównaniu z ceną maszyn do produkcji metodą
wtrysku ciśnieniowego.
W związku z wejściem w życie tzw. ustawy śmieciowej zwiększyło
się zapotrzebowanie rynku na pojemniki na śmieci
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Zaletą tej metody jest również prosta konserwacja form odlewniczych, które są wykonywane z
aluminium lub stali. W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie rynku metodą formowania rotacyjnego. Formowanie rotacyjne ma bardzo szerokie zastosowanie.
Metodą tą można produkować:
• zbiorniki na wodę;
• zbiorniki na paliwa i oleje;
• kajaki, łódki;
• narzędzia ogrodnicze i rolnicze;
• zbiorniki przydomowych oczyszczalni;
• kosze na śmieci.
Najpopularniejszym tworzywem sztucznym
stosowanym w rotomoldingu jest polietylen, zaliczany
do termoplastów. Termoplastami nazywa się tworzywa, które w temperaturze zbliżonej do pokojowej, zachowują swój kształt i rozmiary, a po podgrzaniu do
odpowiedniej temperatury, (w przypadku polietylenu
od 110 do 137°C), stają się plastyczne i dają się formować. Po ostygnięciu ponownie stają się ciałami stałymi
i zachowują nadany im kształt. Polietylen, topiąc się,
nie ulega żadnej reakcji chemicznej, a jego ponowne
przejście w ciało stałe następuje wskutek oziębienia.
Zmiana stanu skupienia polietylenu jest procesem o
charakterze fizycznym, który można powtarzać wielokrotnie. Polietylen może być barwiony pigmentami na
różne kolory. Jest tworzywem o dużej odporności na
działanie kwasów, zasad, soli oraz większość związków
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Przy zastosowaniu formowania rotacyjnego w
prosty sposób możemy zmieniać kolor pojemnika

organicznych i chemicznych. Posiada szereg ważnych
technicznie cech, które powodują, że znajduje szerokie
stosowanie w przemyśle i budowie maszyn. Polietylen
wyróżnia się właściwościami ślizgowymi, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiej odporności na
ścieranie. Odporność na korozję gwarantuje długi czas
użytkowania wyprodukowanych z niego elementów, a
przy tym nie wymagają one jakiejkolwiek konserwacji.
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W związku z wejściem w życie tzw. ustawy śmieciowej
zwiększyło się zapotrzebowanie rynku na pojemniki na
śmieci. Wykonane w procesie formowania rotacyjnego
- w porównaniu z innymi technologiami - są niezwykle wytrzymałe oraz odporne na działanie czynników
atmosferycznych, środków chemicznych oraz wahań
temperatur. Przy zastosowaniu formowania rotacyjnego w prosty sposób możemy zmieniać kolor pojemnika, co przy konieczności segregacji śmieci jest sporym
ułatwieniem. Pojemniki 240-litrowe są wyposażone w
dwa kółka i pokrywę, a dzięki niewielkiej masie i dużej
stabilności są łatwe do przemieszczania i opróżniania.
Dużym atutem procesu formowania rotacyjnego jest
wysoki wskaźnik wykorzystania materiałów (minimalne
odpady) oraz stosunkowo prosty recykling odpadów,
które można w łatwy sposób rozdrobnić i wykorzystać
do ponownej produkcji.

Mirosław Jakoniuk
Autor jest mistrzem na Wydziale Tworzyw Sztucznych w
Pronarze
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Kontenery i pojemniki na śmieci przyjazne dla środowiska

Dla domu, firmy, ogrodu
Nowe przepisy, dotyczące zagospodarowania odpadów, nałożyły na gminy obowiązek
zorganizowania ich odbioru od właścicieli nieruchomości. Sprostanie temu wyzwaniu wymaga m.in. zwiększenia liczby pojemników i kontenerów, w tym do segregacji odpadów
Pronar produkuje kontenery i przydomowe pojemniki na śmieci o pojemności od 240 litrów do 10 m3.
Są to kontenery otwarte i zamknięte, metalowe oraz
plastikowe. Kontenery mogą być ustawiane na posesjach, osiedlach lub przy domach jednorodzinnych i
obiektach użyteczności publicznej. Kontenery przydomowe PRONAR są przyjaznymi dla środowiska 240-litrowymi plastikowymi pojemnikami, sprawdzającymi
się w domach, firmach i ogrodach. Zastosowanie specjalnej technologii produkcji, wykorzystującej metodę
formowania rotacyjnego, pozwoliło uzyskać większą
wytrzymałość na uderzenia. Wysoka jakość surowców,
w połączeniu z tą technologią, wpłynęła na zwiększenie
odporności na działanie czynników atmosferycznych,

niskich i wysokich temperatur oraz środków chemicznych, co pozwala na całoroczne wykorzystywanie kontenerów na zewnątrz. Dzięki odporności na działalnie
promieni UV, zapewniona jest także trwałość barwy.
Wykorzystanie kółek jezdnych, a także lekkość
i stabilność konstrukcji sprawia, że pojemniki można łatwo przemieszczać oraz opróżniać. Natomiast gładka
powierzchnia zapobiega przyklejaniu się odpadów podczas opróżniania, a jednocześnie ułatwia utrzymanie
pojemnika w czystości.
Przeprowadzone badania pojemnika przydomowego Pronaru potwierdziły, że spełnia on europejską
normę EN-840, która określa wymagania dotyczące
konstrukcji oraz eksploatacji pojemników ruchomych.

Kontener PRONAR KP7 na jednym z białostockich osiedli
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Kontenery znakomicie współpracują z przyczepami hakowymi PRONAR T185 i T285

Większe, metalowe, kontenery PRONAR KP7 i
KP10 do ustawiania m.in. na osiedlach i przy obiektach
użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, urzędy, parkingi) mają pojemność od 7 do 10 m3.
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Oferowane są one w wersji otwartej lub zamkniętej. Na ich wytrzymałą i stabilną konstrukcję
składają się, wykonane z jednego arkusza blachy: podłoga o grubości 3 mm oraz ściany boczne o grubości
2 mm. Kontenery te są przystosowane do współpracy
z pojazdami posiadającymi wysięgnik hakowy, umoż-
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Dopuszczalna masa całkowita (kg)
Ładowność (kg)
Masa własna (kg)
Pojemność ładunkowa (m3)

Parametry techniczne kontenerów PRONAR
KP7
KP7
KP10
KP10
(otwarty)
(zamknięty)
(otwarty)
(zamknięty)
4600
4740
7720
7890
4000
4000
7000
7000
600
740
720
890
6
6
7,5
7,5

Wymiary
(długość/szerokość/wysokość) [mm]

3770/
1824/
1253

3770/
1824/
1515

4770/
1824/
1223

4770/
1824/
1515

Grubość blachy podłogi/ściany (mm)

3/2

3/2

3/2

3/2

liwiający jego bezobsługowy załadunek i rozładunek,
które są także łatwiejsze dzięki rolkom umieszczonym
w tylnej części kontenera.
Pokrycie kontenerów powłoką lakierniczą na
zewnątrz i wewnątrz zwiększa ich wytrzymałość zarówno na czynniki atmosferyczne, jak też na substancje
wyciekające z odpadów. W kontenerach zamkniętych
otwory i klapy wsypowe zostały wykonane w sposób
uniemożliwiający dostanie się opadów atmosferycznych, co zapobiega zaleganiu wody w środku kontenera. Opróżnianie kontenera jest ułatwione dzięki zastosowaniu dwuskrzydłowych centralnie ryglowanych
drzwi tylnych.
Trzecią grupą, produkowanych w Pronarze
kontenerów są, wyroby przeznaczone do współpracy
z przyczepami hakowymi. Kontenery PRONAR KO01,
KO02, KO03 i KO04 mają pojemność ładunkową od 7,4
do 26,45 m3. Są to kontenery odkryte o zwiększonej
grubości elementów konstrukcyjnych, co dodatkowo
pozwala na ich stosowanie przez firmy budowlane przy
zbiórce i wywozie gruzu lub innego rodzaju odpadów
budowlanych. W zależności od kontenera grubość podłogi wynosi od 4 do 6 mm, a grubość ścian - od 3 do
4 mm. Kontenery KO01 i KO04 posiadają centralnie ryglowane tylne drzwi dwuskrzydłowe i cechują się dużą
objętością ładunkową, wynoszącą 15 m3 i 26,5 m3, a ich
konstrukcję dodatkowo wzmacnia żebrowanie ścian ceownikami. Kontenery KO02 i KO03 są wykorzystywane
do przewożenia ciężkich materiałów (gruz, kamienie,
żwir). Wyposażono je w jednoskrzydłowe tylne drzwi
otwierane na boki lub do dołu, bądź uchylane do góry.
Zastosowanie do ich produkcji grubej blachy (KO02) lub
stali trudnościeralnej (KO03) pozwala na długą eksploatację.
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12000
10450
1550
15,1

KO02
i KO03
12000
10560
1440
7,4

16000
13500
2500
26,45

5017/
2506/
1762

5004/
2550/
1562

6198/
2512/
2341

4/3

6/4

5/3

KO01

KO04

Kontener PRONAR KO01 doskonale sprawdza się
przy obsłudze wszelkiego rodzaju prac budowlanych,
np. wywożeniu gruzu i ziemi
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Kontenery KO01, KO02, KO03 i KO04 znakomicie współpracują z przyczepami hakowymi PRONAR
T185 i T285. Powstałe w ten sposób zestawy znajdują
zastosowanie w świadczeniu usług komunalnych, w budownictwie, transporcie oraz działalności rolniczej.
Właściwości produkowanych przez Pronar kontenerów
powodują, że mogą być one wykorzystywane zarówno
do zbiórki odpadów komunalnych, jak też w firmach i
na posesjach prywatnych.
(jb)

Parametry techniczne
przydomowego kontenera PRONAR
Długość (mm)
730
Szerokość (mm)
580
Wysokość (mm)
1080
Pojemność (l)
240
Nowoczesna technologia produkcji techniką
formowania rotacyjnego zwiększa odporność:
• na niskie i wysokie temperatury,
• na środki chemiczne;
• przywieranie zabrudzeń.
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Nowość

Ciągnik rolniczy
PRONAR 5340
Jedną z nowości Pronaru jest model ciągnika z serii P5, PRONAR 5340. Ciągnik jest
odpowiedzią na zaostrzające się normy emisji spalin, których Polska zobowiązała się przestrzegać, wchodząc do Unii Europejskiej.
Przejście do normy Stage III B jest bez wątpienia najbardziej znaczącą z dotychczas wprowadzonych zmian w normach emisji spalin. Wymaga ona
90-procentowego zmniejszenia emisji cząstek stałych
(PM) oraz 50-procentowego zmniejszenia emisji tlenków azotu (NOx) w stosunku do normy Stage III A.
Ciągnik serii P5-PRONAR 5340
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PRONAR 5340 dysponuje ponad 100-konnym silnikiem
Deutz, który spełnia najnowszą normę spalin Stage III
B. Połączenie ekologicznego silnika wraz z układem napędowym ZF (oś przednia, skrzynia biegów, oś tylna)
klasyfikuje ciągnik jako wielofunkcyjny i wszechstronny w najpopularniejszym przedziale mocy, czyli 80-100
KM.
Silnik
Ciągnik napędza ponadstukonny (maksymalna moc 106 KM), turbodoładowany z
intercoolerem silnik Deutz, z wtryskiem common rail. Silniki tej firmy
są od lat montowane w ciągnikach
oraz maszynach rolniczych, doskonale znane oraz cenione przez rolników za ich wysoką kulturę pracy,
niezawodność, trwałość i niskie
zużycie paliwa. Aby sprostać wyśrubowanym normom Stage III B,
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Kompaktowa budowa silnika oraz osprzętu

zastosowano zewnętrznie chłodzony zawór recyrkulacji
spalin, czyli tzw. EGR (Exhaust Gas Recirculation) oraz
katalizator utleniający (DOC - Diesel Oxidation Catalytic
Converter).
Katalizator (DOC) ma zasadniczą przewagę
nad stosowanymi przez innych producentów ciągników
układami oczyszczania spalin, jak DPF (Closed Diesel
Particle Filter) czy też SCR (Selective Catalytic Reduction). Jest to katalizator otwarty, więc nie ma możliwości jego zapchania, a także nie wymaga cyklu oczyszczania, tak jak to ma miejsce w systemach z DPF, w
których filtr cząstek stałych ma strukturę zamkniętą.
Nie wymaga też żadnej dodatkowej instalacji wtrysku
płynu (AdBlue), który pomaga redukcji zanieczyszczeń,
jak to ma miejsce w przypadku silników z katalizatorem SCR. Katalizator utleniający (DOC) jest w pełni
bezobsługowy, a jego żywotność jest taka sama jak
żywotność silnika.
W przypadku silników z DPF, wymagane jest
jego oczyszczanie przez zastosowanie palnika zasilanego olejem napędowym, przez co też wzrasta zużycie
paliwa, a także żywotność DPF jest dużo mniejsza od
żywotności silnika i co jakiś czas należy go wymieniać,
co jest bardzo kosztowne.
Silnik ciągnika PRONAR 5340 został od nowa zaprojektowany i zbudowany, aby przy użyciu prostych układów
oczyszczania spalin spełnić bardzo rygorystyczne normy, które już obowiązują oraz - po pewnych modyfikacjach - sprostać nowszej normie Stage IV.
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Silnik w ciągniku PRONAR 5340 ma mniejsze gabaryty
i jest bardziej zwarty niż w modelu PRONAR 5235, pozwoliło to na poprawę widoczności pracy operatora i
zwiększenie promienia skrętu.
W porównaniu z silnikami, tej samej mocy,
spełniającymi normę Stage III A, charakteryzuje się
on większym momentem obrotowym przy mniejszym
zużyciu paliwa. Osiągnięto to dzięki nowemu elektronicznemu układowi zarządzania wtryskiem paliwa.
Bardzo wysoki moment obrotowy oraz 30-proc. wskaźnik przyrostu momentu obrotowego sprawiają, że ciągnik odznacza się bardzo dużą elastycznością. Wybór
silnika do ciągnika PRONAR 5340 podyktowany był ułatwieniem eksploatacji (brak jakiejkolwiek obsługi katalizatora), wysokim wskaźnikiem bezawaryjności jak i
zmniejszonym zużyciem paliwa.
Układ napędowy (skrzynia biegów, oś tylna oraz oś
przednia) marki ZF. Ta niemiecka firma jest światowym
liderem w produkcji układów napędowych do maszyn
rolniczych, samochodów ciężarowych, osobowych i autobusów. Jej wieloletnia tradycja i doświadczenie oraz
innowacyjność wytyczają kierunki rozwoju innym producentom.
Dostępny w standardzie system Powershift
umożliwia zmianę przełożenia przy obciążonym ciągniku (za pomocą przełącznika w rękojeści dźwigni
biegów) bez konieczność użycia sprzęgła. Daje to

25

PRODUKTY

Nowoczesny, bezobsługowy układ oczyszczania spalin

możliwość szybkiego dostosowania wymaganego przełożenia do zmieniających się warunków pracy. Dostępne w standardzie 4 zakresy pracy WOM (540 obr./min
i 1000 obr./min oraz prędkości tzw. ekonomiczne: 430
obr./min i 750 obr./min) pozwalają efektywnie wykorzystać moc silnika. Hamulce wielotarczowe mokre zapewniają wysoką skuteczność i odporność na przegrzanie.
Skuteczność hamowania zwiększa funkcja automatycznego załączania napędu przedniej osi w chwili wciśnięcia pedału hamulca. Przednia oś o dużej sztywności
doskonale sprawdza się przy pracy z ładowaczem czołowym (dopuszczalne obciążenie osi przedniej to nawet
5500 kg przy ograniczonej prędkości). Także możliwość
skrętu kół o 50º oraz odpowiednio ukształtowana rama
i maska sprawiają, że ciągnik charakteryzuje się bardzo
dobrą zwrotnością.

zasłania widoczności do przodu. Niskie umiejscowienie kabiny oraz szeroko otwierające się drzwi ułatwiają
wsiadanie. Nowy elektroniczny panel jest czytelny i pozwala na pełne monitorowanie pracy ciągnika. Oprócz
podstawowych parametrów, jak obroty, prędkość czy
lampki kontrolne wyświetla także informacje dodatkowe, np. chwilowe zużycie paliwa czy czas pracy. Regula-

Kabina
Widoczność z kabiny jest bardzo dobra we wszystkich kierunkach. Rura wydechowa poprowadzona po
prawym słupku kabiny chowa się w jego cieniu i nie

Nowy panel wskaźników pozwala na pełne monitorowanie
wszystkich parametrów ciągnika
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jeszcze bardziej poprawia parametry widoczności
KWARTALNIK

PRONAR

NR 3(26)/2013

PRODUKTY

Przed wykonaniem prototypu cały projekt został wykonany i wstępnie zweryfikowany w komputerowych systemach wspomagających projektowanie (CAD)

cja siedziska produkcji Pronaru (opcjonalnie Grammer)
oraz układ dźwigni sterujących ciągnika pozwala optymalnie je dopasować do potrzeb każdego użytkownika.
W standardowej wersji kabinę ciągnika wyposażono w
bardzo wydajne ogrzewanie oraz wentylację, a za dopłatą - również w klimatyzację.
Układ hydrauliki oraz TUZ
W wersji standardowej ciągnik jest wyposażony w
elektrohydrauliczny układ sterowania tylnym TUZ-em
typu EHR V firmy Bosch. Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej 3-sekcyjny (opcjonalnie 4- sekcyjny) posiada
pokrętło płynnej regulacji natężenia przepływu oleju na 1-ej sekcji. Wyposażony jest ponadto w zawory
dostosowujące do współpracy z podłączoną maszyną,
wyposażoną zarówno w siłowniki dwustronnego działania, jak i nurnikowe. Modułowa budowa rozdzielacza
ułatwia indywidualne skonfigurowanie w zależności od
potrzeb klienta. Szybkozłącza z łatwym załączaniem
typu „push-pull” (popchnij-pociągnij) wyposażone są
w ociekacze, zbierające drobne wycieki do zbiorniczka (ochrona środowiska). Duży udźwig tylnego TUZ-a
(4200 kg w osi końcówek cięgieł) umożliwia agregowanie nawet najcięższych maszyn przewidzianych dla
tej mocy ciągników. Ciągnik daje również możliwość
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sterowania TUZ-em z zewnątrz za pomocą przycisków
umieszczonych na tylnych błotnikach. Cięgła standardowo wyposażone w uchwyty typu hakowego ułatwiają agregację maszyn.
Nowy wyrób Pronaru może być wyposażony
w TUZ przedni o udźwigu 2100 kg, WOM przedni załączany elektrohydraulicznie oraz ładowacz czołowy o
udźwigu 1800 kg, co zwiększa jego funkcjonalność.
Nowe normy emisji spalin oraz bardzo skomplikowane systemy ich oczyszczania powodują duże obawy rolników co do ciągników, wzrostu kosztów eksploatacji (wypalanie filtrów DPF) i dodatkowych czynności
w ich obsłudze (stosowanie płynu AdBlue). Nowy ciągnik PRONAR 5340, dzięki zastosowaniu silnika Deutz
z bezobsługowym układem oczyszczania spalin oraz ze
sprawdzonymi i przetestowanymi podzespołami renomowanych producentów, rozwiewa te obawy. Dzięki
doskonałym osiągom, zaawansowanemu silnikowi oraz
skrzyni biegów i wysokiej funkcjonalności PRONAR
5340 jest klasyfikowany jako ciągnik klasy premium,
który spełnia bardzo wysokie wymagania klientów.

Tomasz Sawczuk
Autor jest konstruktorem wiodącym Wydziału Wdrożeń w Pronarze
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Ciągniki

Jak dokonać
właściwego wyboru
Pronar oferuje olbrzymi wybór ciągników, przeznaczonych do pracy w bardzo różnych
warunkach i w gospodarstwach o każdej wielkości - od mniejszych rodzinnych po wielkie
kombinaty rolno-hodowlane.
Wśród ciągników o malej mocy przeznaczonych do pracy w gospodarstwach od 5 do 15 ha przy
uprawach zbóż, niewielkich hodowlach zwierząt bądź
w specjalistycznych uprawach ogrodniczych i sadow-

niczych należy wymienić: Zefir 40 (40 KM) oraz Kioti DK551C (54 KM). Przy niedużym areale potr
potrzebny
rzebny
jest ciągnik uniwersalny, który będzie wykorzysty
wykorzystywany
ywany
zarówno do większości prac polowych, jak i pom
pomocnimocniczych oraz transportowych. Standardowe wyposażewypo
osażenie tych ciągników pozwala na wykonanie wszy
wszystkich
ystkich
prac w gospodarstwie rolnym, a w przypadku g
gospoospodarstw specjalistycznych istnieje możli-

PRONAR 6170 zagregowany
z ładowaczem czołowym LC5
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Ciągnik Kioti DK551C

wość zwiększenia uniwersalno
uniwersalności ciągnika poprzez
zamontowanie przedniego TUZ-a i WOM-u lub
czołowego. Obydwa modele
ładowacza czołoweg
sprawdzą się też jako ciągniki pomocnicze w troch
trochę większych – 20-30
hektarowych - gospodarstwach,
w których mechanizacja powinna podnie
podnieść wydajność pracy,
zmniejszyć
zmniejszy koszty i ułatwić
pracę. Na
N takiej powierzchni eko
ekonomicznie zasadnym
staje się
s posiadanie dwóch
rodzajów
ciągników: główrodza
ny o mocy 70-90 KM i pomocniczy
30-60 KM.
mo
W przedziale mocy
70-90 KM Pronar oferuje największy wybór ciągników, które w
średniej wielkości gospod
gospodarstw rolnych z powodzeniem pracują jako główna jjednostka pociągowa,
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wykonując najcięższe prace takie jak orka czy uprawa
ziemi pod siew. Do tej grupy wchodzą następujące modele: Kioti DX7510, Kioti DK904, Zefir 90, PRONAR 5222
oraz PRONAR 82SAIII i 82TSAIII.
Różne kierunki działalności rolniczej oznaczają
zróżnicowane wymagania w zakresie wyposażenia ciągników w zależności od agregowanych z nimi maszyn.
W gospodarstwach specjalizujących się w hodowli bydła mlecznego, jak i opasowego gros pracy zajmuje
zbiór trawy i kukurydzy na kiszonkę. Nowe maszyny
posiadają coraz więcej podzespołów sterowanych hydraulicznie. Agregowany z nimi ciągnik musi więc być
przystosowany do ich obsługi.
Wyroby Pronaru w wyposażeniu standardowym mają rozbudowany i wydajny system hydrauliczny. Pronar jest w stanie dostosować wyposażenie do
potrzeb użytkownika. Przy uprawie zbóż najistotniejszymi parametrami, jakimi powinien charakteryzować
się ciągnik, są: siła uciągowa i udźwig podnośnika. W
zależności od posiadanych maszyn, jak i struktury gle-
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Ciągnik PRONAR 5222

by na jakiej będzie pracował ciągnik, z oferty Pronaru
można wybrać model, który spełni wszelkie oczekiwania bez względu na rodzaj prowadzonej działalności.
Modele Kioti DX7510, Kioti DK904, Zefir 90, PRONAR
5222 oraz PRONAR 82SAIII i 82TSAIII w średniej wielkości gospodarstwach mogą pełnić rolę ciągnika głównego, jak też każdy z nich można wykorzystać jako
ciągnik pomocniczy w gospodarstwach powyżej 50 ha
przeznaczony do siewu, nawożenia, oprysków, koszenia
oraz do obsługi obór i prac załadunkowych we współpracy z ładowaczem czołowym.
Spadek opłacalności produkcji rolnej oraz globalizacja rynku rolnego wymuszają na gospodarstwach
zwiększenie produkcji w celu obniżenia kosztów jednostkowych. Drogą do tego jest zwiększanie areału
oraz stosowanie bardziej wydajnych maszyn, które z
kolei wymagają do napędu ciągników dużej mocy. Pomimo ciągle rozdrobnionej powierzchni gospodarstw w
Polsce, nikogo już nie dziwi gospodarstwo o powierzchni 100, 500 czy 1000 ha. Takie gospodarstwa wykorzystują ciągniki o mocy od 100 do 300 KM i dla nich
również Pronar ma interesującą ofertę. Modele serii
P10 - PRONAR 6170 i PRONAR 6180, serii P6 - PRONAR 7150 oraz serii P9 - PRONAR 8140, a także mode-
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le PRONAR 1221AIII i 1523AIII, dają pełen wachlarz
mocy od 130 do 265 KM. Na dużym areale, bez względu na to, czy jest to użytek zielony czy pole uprawne
zastosowanie ciągników o dużej mocy mogących napędzać maszyny o wysokiej wydajności, obniżamy koszty uprawy jednego hektara, a tym samym podnosimy
opłacalność produkcji i dochód gospodarstwa.
Dobór właściwego ciągnika do danego gospodarstwa nie jest rzeczą prostą i wymaga gruntownej
analizy potrzeb. Pronar, wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnych gospodarstw, oferuje ciągniki
konstruowane w oparciu o sugestie rolników, wyposażane w układy zapewniające łatwą obsługę najnowocześniejszych maszyn. Szeroki wachlarz opcji pozwala
na wzbogacenie wyposażenia ciągnika pod kątem potrzeb prowadzonej produkcji rolnej. Na życzenie klienta
sprawny i profesjonalny dobór wyposażenia ciągnika
zapewnią specjaliści ds. handlu, pracujący w Pronarze
jak i u autoryzowanych dealerów spółki.

Maciej Tobota
Autor jest referentem ds. techniczno-handlowych w Fabrycznym Punkcie Sprzedaży Pronaru w Jaszczołtach

Ciągnik PRONAR 82SAIII z konstrukcją zabezpieczającą kabinę, przystosowany do prac w lesie i tartakach

Moc 90 KM ciągnika Zefir 90K zapewnia optymalną współpracę z owijarką samozaładowczą PRONAR Z245/1 i ładowaczem czołowym PRONAR LC3
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Ciągniki Belarus spełniają normy wymagane w programach dofinansowujących rolnictwo

Nowoczesne,
mocne, wytrzymałe
Ciągniki Belarus idealnie nadają się do pracy w gospodarstwach rolnych oraz w lesie,
a ich niewątpliwą zaletą jest niezwykle korzystny stosunek jakości do ceny - świetna jakość
w przystępnej cenie.
Pronar importuje ciągniki Belarus, które spełniają europejskie normy Stage III A: 920.4, 952.4, 1025.4, 1121.4
i 1523.4. W ciągnikach Belarus montowane są silniki
MMZ z układem common rail firmy Bosch w przedziale
mocy od 62 do 116 kW i silniki wiodących światowych
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producentów w przedziale mocy od 63,5 do 118 kW.
W ciągnikach 920.4, 952.4, 1025.4 montowane są silniki
czterocylindrowe, a w modelach 1221.4 i 1523.4 - sześciocylindrowe.
Każdy z ciągników Belarus jest wyposażony w
mechaniczne i synchronizowane skrzynie biegów. Modele 920.4 i 952.4 posiadają 14 biegów do przodu i 4
wsteczne (14/4), model 1025.4 - 16 biegów do przodu i
8 wstecznych (16/8), natomiast modele 1221.4 i 1523.4
mogą być wyposażone w skrzynie z liczbą biegów 16/8
lub 24/12. W ciągnikach o mniejszych mocach (60 kW
i 70 kW) zastosowano jednotarczowe suche sprzęgło,
natomiast w silniejszych - bardzo wytrzymałe sprzęgło
dwutarczowe. Ciągniki posiadają podnośniki o udźwigu 4300 kg. Wyjątek stanowi model 1523.4, który ma
6500 kg udźwigu oraz WOM z dwoma zakresami prędkości - 540 i 1000 obr./min.
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Co wyróżnia ciągniki Belarus sprzedawane na polskim rynku:
• nowoczesne, chłodzone cieczą z bezpośrednim wtryskiem paliwa, silniki Diesla;
• silniki spełniające normę toksyczności Stage III A, co oznacza niskie zanieczyszczenie środowiska oraz optymalne zużycie paliwa. Norma ta jest wymagana przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa podczas zakupów ciągników z programów, dofinansowujących rolnictwo;
• możliwość montażu klimatyzacji jako wyposażenia dodatkowego;
• doskonała zwrotność, wynikająca z przeniesienia napędu ciągnika na przednią oś za pośrednictwem przekładni;
• przystępna cena;
• 18-miesięczna gwarancja;
• roczne bezpłatne ubezpieczenie OC;
• nowoczesny design.

Ciągniki Belarus doskonale nadają się do pracy
w gospodarstwach rolnych, mogą także służyć do prac
leśnych. Wybierając ciągnik pod kątem pracy w lesie,
należy wziąć pod uwagę efektywną wydajność, ergonomię oraz bezpieczeństwo. Dlatego też ciągniki Belarus w wersji leśnej posiadają osłony maski i kabiny, wykonane z profilów o przekroju okrągłym oraz zmieniony
tłumik, dzięki czemu nie są narażone na uszkodzenia.
Nie bez znaczenia jest też fakt, że użytkownik otrzy-
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muje w pełni funkcjonalny ciągnik, który jednocześnie
nadaje się także do pracy w rolnictwie. Wyposażenie
leśne nie ma wpływu na przydatność ciągnika do prac
typowo rolniczych i ani trochę nie zmniejsza możliwości
korzystania z TUZ-a oraz WOM-u (zarówno przedniego
jak i tylnego) oraz z zaczepów rolniczych ciągnika.

Irena Kotowicz
Autorka jest kierownikiem Działu Sprzedaży Krajowej w Pronarze
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Odśnieżarki wirnikowe PRONAR OW1.5, OW2.1 i OW2.4

Dla wymagających
klientów
Wraz z końcem lata czas już myśleć o sezonie zimowym - jak poradzić sobie z zalegającym na poboczach dróg, podwórkach, czy chodnikach śniegiem. Pronar w swej szerokiej
ofercie sprzętu komunalnego do usuwania śniegu, oprócz pługów odśnieżnych, posiada
również odśnieżarki wirnikowe: PRONAR OW 1.5, a także po dwie wersje modeli PRONAR
OW2.1 oraz PRONAR OW2.4 - z napędem mechanicznym i hydraulicznym.
Odśnieżarki wirnikowe Pronaru przystosowane
są do agregowania z różnymi nośnikami, takimi jak ciągniki rolnicze, ładowarki, koparko-ładowarki oraz inne
pojazdy komunalne. Dzięki trójpunktowemu układowi
zawieszenia możliwe jest zamocowanie ich zarówno
na przód jak i tył ciągnika, w zależności od upodobań
klienta oraz możliwości technicznych nośnika.
Najmniejszą dostępną odśnieżarką wirnikową
firmy z Narwi jest PRONAR OW1.5. Pobiera ona śnieg

i bryły lodu, a następnie odrzuca na pobocze lub przyczepę. Odśnieżarka jest wyposażona w jeden ślimak,
który wprowadza śnieg do wirnika. Wirnik pracujący z
dużą prędkością kieruje śnieg do komina, a następnie
wyrzuca na zewnątrz. Odśnieżarka jest agregowana
na tylnym TUZ-ie ciągnika (przy jeździe do tyłu) bądź
na przednim (jazda do przodu). Jest napędzana za pomocą wału odbioru mocy (WOM), którego moc powinna zawierać się w przedziale 25-60 KM przy 540

Odśnieżarka PRONAR OW1.5 zagregowana z ciągnikiem Zefir 40K
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Parametry techniczne odśnieżarki wirnikowej PRONAR OW1.5
Szerokość robocza (m)
1,5
Wysokość robocza (m)
0,58
Odległość wyrzutu (m)
od 5 d 20
3
Wydajność (m /min)
5-7
Średnica ślimaka (mm)
320
Średnica wirnika (mm)
440
3-punktowy układ zawieszenia
Sposób mocowania na nośniku
wg ISO 730-1 kategorii II oraz III
Zapotrzebowanie mocy (KM)
25-60
Obroty WOM-u (obr./min)
540-1000
Masa (kg)
320
Długość (mm)
1345
Wysokość (mm)
1760
Szerokość (mm)
1585

w lewo lub 1000 w prawo obrotów WOM-u na minutę
(praca z przodu nośnika) oraz 540 obr./min przy pracy
z tyłu nośnika.
Obrót komina odśnieżarki sterowany jest hydraulicznie z kabiny ciągnika, natomiast regulacja kąta
wyrzutu śniegu odbywa się za pomocą dźwigni umieszczonej na kominie. Lemiesz zgarniający oraz płozy służące ustaleniu głębokości pracy wykonane są z utwardzonej blachy trudnościeralnej, co zapewnia trwałość
oraz wydajność przez długi okres użytkowania. Dzięki
niewielkim gabarytom (patrz: Dane techniczne odśnieżarki PRONAR OW1.5) doskonale sprawdza się nie tylko
w ciężkich warunkach, ale również w miejscach o ograniczonym dostępie, takich jak osiedlowe uliczki, chodniki, czy parkingi.
Odśnieżarki PRONAR OW2.1M oraz PRONAR OW2.4M
są napędzane mechanicznie (poprzez WOM), zaś PRONAR OW2.1H i OW2.4H - hydraulicznie z układu hydraulicznego ciągnika.
Rozwiązaniem wartym uwagi jest również
możliwość agregowania odśnieżarek z zasilaczami hydraulicznymi: PRONAR ZHD170 (współpracują z nim
odśnieżarki PRONAR OW2.1H oraz OW2.4H) lub PRONAR ZHZ100 (współpracuje z nim odśnieżarka PRONAR
OW2.1H). Zasilacze hydrauliczne są niezbędne przy
niewystarczającym wydatku oleju z nośnika bądź braku wałka odbioru mocy z przodu ciągnika. Odśnieżarki
wirnikowe PRONAR OW2.1 oraz OW2.4 można łatwo
przerobić z napędzanych mechanicznie na hydraulicznie i odwrotnie - wystarczy zamontować bądź zdemon-

tować przekładnię (przystawkę) z silnikiem hydraulicznym wraz z przewodami zasilającymi oraz zamontować
osłonę wałka WOM (w przypadku odśnieżarki mechanicznej).
Ślimak oraz wirnik odśnieżarek PRONAR OW2.1
oraz OW2.4 są napędzane z wałka odbioru mocy nośnika (PRONAR OW2.1M oraz OW2.4M) lub układu hydraulicznego (PRONAR OW2.1H i OW2.4H). Do napędu

Końcówka wałka służąca do agregowania odśnieżarki z tyłu ciągnika przy jeździe do przodu
KWARTALNIK
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Parametry techniczne odśnieżarek wirnikowych PRONAR OW2.1M i PRONAR OW2.1H
OW2.1M
OW2.1H
Szerokość robocza (m)
2,10
2,10
Wysokość robocza (m)
0,78
0,78
Odległość wyrzutu (m)
5-30
5-30
3
Wydajność (m /min)
10-12
10-12
Średnica ślimaka (mm)
340
340
Średnica wirnika (mm)
680
680
3-punktowy układ zawieszenia
Sposób mocowania na nośniku
wg ISO 730-1 kategorii II oraz III
Wymagana moc na WOM-ie nośnika (KM)
50-95
Wymagany przepływ oleju hydraulicznego (l/min)
100-140
Obroty WOM-u na minutę (zawieszenie z przodu nośnika,
540 (w lewo)
jazda do przodu)
1000 (w prawo)
Obroty WOM-u na minutę (zawieszenie z tyłu nośnika, jazda
540 (w lewo)
do tyłu)
Obroty WOM-u na minutę (zawieszenie z tyłu nośnika, jazda
540 (w lewo)
do przodu)
Masa (kg)
650
737
Długość (mm)
1500
1500
Wysokość (mm)
2100 (3220*)
2100 (3220*)
Szerokość (mm)
2140
2140
* wysokość z wydłużonym kominem
Poszerzenie wykonane z blachy trudnościeralnej zwiększające szerokość roboczą
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odśnieżarki PRONAR OW2.1M potrzebny jest wał odbioru mocy 50-95 KM, a dla odśnieżarki OW2.4M wymagana jest na WOM-ie moc 70-150 KM.
Zarówno odśnieżka PRONAR OW2.1M, jak i
OW2.4M wymagają WOM-u, który - w zależności od
kierunku obrotu - powinien charakteryzować się prędkością 540 w lewo lub 1000 w prawo obrotów na
minutę przy agregowaniu z przodu oraz 540 obr./min
przy pracy z tyłu nośnika.
W przypadku obydwu odśnieżarek, dzięki zamontowaniu końcówki wałka na wirniku możliwe jest
agregowanie ich z tyłu ciągnika i odśnieżanie przy jeździe do przodu. Obrót komina oraz odległość wyrzutu
są sterowane hydraulicznie z kabiny operatora. Zakres
obrotu komina to 360°, a odległość wyrzutu śniegu
może wynosić 5-30 m. Dodatkowo odśnieżarki PRONAR
OW2.1 oraz 2.4 mogą być wyposażone w wydłużony
komin, dzięki któremu możliwy jest załadunek śniegu
bezpośrednio na przyczepę, co redukuje koszty oraz
czas związany z konwencjonalnym usuwaniem śniegu
przy pomocy czerpaka. Odśnieżarki PRONAR OW2.1
oraz OW2.4 mogą być dodatkowo wyposażone w po-
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szerzenia. Pozwalają one na zwiększenie szerokości roboczej o 35 cm (wychylenie 20 cm z prawej strony i 15
cm z lewej).
Odśnieżarki PRONAR OW2.1 oraz OW2.4 zawierają w swej konstrukcji elementy wykonane z blachy trudnościeralnej - wirnik, lemiesz oraz ślizgi pozwalające ustawić wysokość lemiesza nad odśnieżaną
powierzchnią. Zastosowanie w konstrukcji maszyny
materiałów odpornych na ścieranie pozwala na jej
użytkowanie przez wiele lat. Dodatkowo ślimak oraz
wirnik wyposażone są w sprzęgła ścierające, pozwalające zapobiec uszkodzeniu odśnieżarki w przypadku
dostania się do niej, wraz ze śniegiem, dużych kamieni
lub innych przedmiotów mogących wyrządzić szkodę.

w gospodarstwach po odśnieżanie dróg, chodników
czy parkingów miejskich, do których może być ograniczony dostęp.

Łukasz Wąs
Autor jest specjalistą ds. handlu zagranicznego w Pronarze

Odśnieżarki Pronaru - dzięki zastosowaniu w
ich konstrukcji nowoczesnych technologii - spełniają
oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Duża
rozpiętość parametrów technicznych pomiędzy poszczególnymi modelami oraz możliwość ich wyposażenia w dodatkowe elementy pozwala na użytkowanie
tych maszyn w różnych miejscach - począwszy od prac
Odśnieżarka PRONAR OW2.4M z wydłużonym kominem

Parametry techniczne odśnieżarek wirnikowych PRONAR OW2.4M i PRONAR OW2.4H
OW 2.4M
OW 2.4H
Szerokość robocza (m)
2,33
2,33
Wysokość robocza (m)
0,78
0,78
Odległość wyrzutu (m)
5-30
5-30
3
Wydajność (m /min)
12-16
12-16
Średnica ślimaka (mm)
2x340
2x340
Średnica wirnika (mm)
680
680
3-punktowy układ zawieszenia
Sposób mocowania na nośniku
wg ISO 730-1 kategorii II oraz III
Wymagana moc na WOM-ie nośnika (KM)
70-150
Wymagany przepływ oleju hydraulicznego (l/min)
135-195
Obroty WOM-u na minutę (zawieszenie z przodu nośnika,
540 (w lewo)
jazda do przodu)
1000 (w prawo)
Obroty WOM-u na minutę (zawieszenie z tyłu nośnika, jazda
540 (w lewo)
do tyłu)
Obroty WOM-u na minutę (zawieszenie z tyłu nośnika, jazda
540 (w lewo)
do przodu)
Masa (kg)
740
830
Długość (mm)
1500
1500
Wysokość (mm)
2100 (3220*)
2100 (3220*)
Szerokość (mm)
2330
2330
* wysokość z wydłużonym kominem
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Pługi odśnieżne

Duże możliwości
agregowania
Pronar produkuje 16 rodzajów pługów do odśnieżania o szerokości roboczej od 1400
do 3300 mm współpracujących z ciągnikami o mocy od 36 do 200 KM, a także o szerokości
roboczej od 2500 do 3200 mm współpracujących z samochodami ciężarowymi. Z tak szerokiej oferty łatwo dobrać pług odpowiedni do potrzeb - czy to do utrzymania dróg szybkiego
ruchu, dróg miejskich, czy też osiedlowych uliczek.
Wzrastające zainteresowanie możliwością wykorzystania pługów Pronaru z innego typu pojazdami wolnobieżnymi (ciągnikami, pojazdami budowlanymi czy komunalnymi, w tym Unimogiem) skłoniło konstruktorów
firmy do opracowania szeregu układów zawieszeń służących do ich zagregowania.
Najszerszą grupę pługów stanowią urządzenia
agregowane z ciągnikami rolniczymi. Są one montowane zazwyczaj na przednim TUZ-ie lub - kiedy zachodzi

potrzeba szybkiego montażu - na zamontowanym na
ciągniku ładowaczu czołowym w miejsce innych narzędzi roboczych (np. czerpaków czy wideł).
Bogata oferta Pronaru pozwala wyróżnić pługi z możliwością ustawienia w trzech (PU-1400, PU-2200E, PU2600, PU-2300, PU-S25H, PU-S32H, PU-S35H) lub w
czterech pozycjach roboczych (PUV-1400, PUV-1600,
PU-1700, PU2100, PU-2600, PU-2800, PUV 3000 i PUV
3300).

Pług PU-S32H, dzięki możliwości zawieszenia na płycie montażowej wg standardu DIN 76060 typu A lub typu B, może współpracować z Unimogiem
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Zastosowanie we wszystkich modelach pługów PRONAR
dzielonych listew gumowych powoduje, że nie trzeba wymieniać
listwy na całej długości lemiesza, a tylko te, które są zużyte

Pługi pracujące w trzech pozycjach roboczych
(odśnieżanie na prawo, na lewo lub na wprost) są dwuczęściowe, tzn. składają się z dwóch odkładnic, których
niezależne montowanie pozwala na zastosowanie funkcji amortyzacji (praktycznej w przypadku najazdu na
przeszkodę). W dolnej części pługu przymocowane są
listwy zgarniające. W zależności od wymagań klienta,
mogą one być gumowe lub metalowe. Można je również łatwo zdemontować, obrócić lub wymienić.
Zaletą wszystkich modeli pługów Pronaru jest
zastosowanie dzielonych listew gumowych, co - w
przypadku zużycia - nie wymaga ich wymiany na całej długości lemiesza. Ze względu na porę dnia i warunki użytkowania wszystkie są również wyposażone
w instalację oświetleniową składającą się z dwóch
lamp obrysowych. Pozwala to bezpieczniej pracować
w porze wieczorowej oraz na drogach pozamiejskich.
W takich warunkach dokładna widoczność rozmiarów
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pługa przez innych użytkowników drogi jest szczególnie ważna. Podobną funkcję spełniają także dodatkowe
obrzeża boczne z odblaskowymi oznaczeniami ostrzegawczymi.
Pługi PU-2600 i PU 3300 - o trzech pozycjach
roboczych - zostały wyposażone w układ zabezpieczający przed zniszczeniem, w przypadku najechania na
przeszkodę np. przysypane śniegiem studzienki, kamienie, krawężniki. Każda z odkładnic posiada system
odblokowujący, który - przy kontakcie z przeszkodą
- odchyla ją, a zastosowanie pozycji „pływającej” zawieszenia pozwala na jednoczesne uniesienie całego
układu. Następnie, po ominięciu przeszkody, sprężyny
napinające powodują, że układ wraca do właściwej pozycji, a specjalne zapadki blokują lemiesz.
Poza pługami o trzech pozycjach roboczych,
Pronar produkuje również pługi z możliwością ustawienia w czterech pozycjach - oprócz odśnieżania na lewo
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Pługi Pronaru serii PU i PUV
Zapotrzebowanie mocy (KM)
Sposób mocowania
Zasilanie hydrauliczne (MPa)
Szerokość robocza w zależności od pozycji roboczych (mm)
Ilość pozycji roboczych
Listwy zgarniające
Zasilanie
Prędkość robocza (km/h)
Amortyzacja listew zgarniających
Amortyzacja lemieszy
Zasilanie elektryczne (V)
Masa (kg)
lub prawo, mogą zostać również ustawione do zbierania do środka lub do odśnieżania symetrycznie na boki
(pozycja strzałki).
Pługi tego typu również składają się z dwóch
niezależnych lemieszy zakończonych regulowanymi listwami zgarniającymi. Sterowanie lemieszami odbywa
się z pozycji operatora, za pomocą dźwigni rozdzielacza. Właściwe ustawienie w jednej z czterech pozycji

od 30
TUZ lub inne układy zawieszeń
ń
w zależności od nośnika
16-20
1400-3300
3 lub 4
gumowe lub metalowe
hydrauliczne
około 6-10
tak
tak (hydroakumulator lub
system blokujący)
12 V
od 170 do 895 kg

roboczych lemiesza umożliwia przełącznik elektryczny
ny
podłączony do gniazda zapalniczki w kabinie.
Szerokie wykorzystanie pługów o czterech poozycjach roboczych (PUV), a przy tym zabezpieczenie
ie
przed różnego rodzaju niewidocznymi przeszkodami,
mi,
spowodowało również konieczność zastosowania sysstemu amortyzacyjnego. Jednak, w związku z budową
ąi
funkcjami pługów PUV, ich system amortyzacji został
ał

Pług PU-1700 z ciągnikiem PRONAR 320AMK

40

KWARTALNIK

PRONAR

NR 3(26)/2013

PRODUKTY

Pług PU-2100

skonstruowany inaczej niż w pługach serii PU. Na listwach zgarniających zostały zamontowane sprężyny,
które spowodują odchylenie listwy i ominięcie, a nie jej
zniszczenie w przypadku styku ze stałą przeszkodą.
Poza wykorzystaniem uchylnych listew zgarniających, wyposażenie pługów PUV można wzbogacić o
dodatkową amortyzację hydrauliczną w postaci hydroakumulatora. Jego funkcja polega na łagodzeniu uderzeń, mogących spowodować poważniejsze skutki dla
odkładnic w sytuacji zetknięcia z większą przeszkodą,
kiedy samo uchylenie listew nie wystarcza. Zastosowanie listew wychylnych oraz dodatkowej amortyzacji
hydraulicznej wydaje się być szczególnie praktycznym
rozwiązaniem przy odśnieżaniu dróg i chodników w
miastach, gdzie istnieje duże ryzyko natrafienia na
ukryte pod śniegiem studzienki, kratki odpływowe, czy
krawężniki.
Pługi Pronaru serii PU oraz PUV montowane
są na ciągniku, ładowaczu czołowym lub innym pojeździe wolnobieżnym za pomocą odpowiedniego układu
zawieszenia, np. do samochodu Unimog jest to układ
zawieszenia na płytę montażową wg standardu DIN
76060 typu A lub typu B. Dodatkowo, podczas pracy
pług opiera się o podłoże poprzez metalowe ślizgi lub

KWARTALNIK

PRONAR

NR 3(26)/2013

kółka jezdne. Poza funkcją podporową, regulowana
wysokość ślizgów i kółek pozwala również na właściwy
dobór wysokości odśnieżania - w zależności od oczyszczanego podłoża. Zastosowanie ślizgów lub kółek
zmniejsza napór na podłoże i zapobiega nadmiernemu
ścieraniu się listew zgarniających.
Sterowanie pługiem odbywa się poprzez instalację hydrauliczną. Na nią składają się dwa siłowniki
hydrauliczne, za pomocą których regulowane jest ustawienie odkładnic. Połączenie przewodami z układem
hydrauliki zewnętrznej nośnika pozwala sterować pługiem z kabiny operatora przy wykorzystaniu rozdzielacza w ciągniku. W związku z tym nośnik musi posiadać
jedną sekcję - dwa gniazda hydrauliczne.
Wśród pozostałych - poza odpowiednią mocą
- wymagań niezbędne jest posiadanie przez nośnik
gniazda 3-pinowego lub gniazda zapalniczki umożliwiającego podłączenie instalacji elektrycznej.
Szerokość oferty pługów Pronaru o różnych szerokościach i pozycjach roboczych powoduje, że budzi ona
zainteresowanie szerokiego kręgu odbiorców, tym
bardziej, że dzięki odpowiednim systemom zawieszeń
możliwe jest ich zagregowanie z wieloma pojazdami.
(jb, mp)
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Posypywarki

Skuteczne i ekonomiczne
Pronar oferuje maszyny do posypywania powierzchni piaskiem oraz innymi środkami agregowane zarówno z ciągnikami, jak też z samochodami ciężarowymi. Mogą one być
zawieszane, ciągnione, a także ustawiane na platformie lub przyczepie pojazdu. Efektem
ich pracy jest zwiększenie szorstkości (poprzez stosowanie kruszyw) lub usuwanie gołoledzi
i oblodzenia (dzięki stosowaniu środków chemicznych).
Pronar produkuje posypywarki: zawieszane na
TUZ-ie nośnika PRONAR PS250 i PRONAR PS250M,
samozaładowcze PRONAR HZS10, ciągnione za pojazdem PRONAR T130, T131 i PRONAR T132, a także
samochodowe rozsiewające zarówno piasek - PRONAR
EPT15, jak i piasek oraz solankę - PRONAR KPT40.
Posypywarki serii PS
Duża popularność posypywarek PRONAR PS
wynika z faktu, iż dzięki niewielkim rozmiarom można
je agregować z ciągnikami zarówno o mniejszej, jak i
większej mocy.
Seria PS to posypywarki zawieszane jednotarczowe, przy pomocy których można dokonywać powierzchniowego rozrzucania piasku, soli oraz ich mieszaniny na szerokość od 1 do 6 m. Pojemność zbiornika
na kruszywo wynosi 0,25 m3, a jeśli zachodzi konieczność użytkowania na dłuższych dystansach, można
zastosować również zbiornik o pojemności do 0,55
m3. Zastosowanie zbiornika z tworzywa sztucznego w

połączeniu z łopatkami rozrzucającymi wykonanymi ze
stali nierdzewnej zapewnia długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie, mimo że rozsiewane materiały mogą w
znacznym stopniu wpływać na korozję. Ponadto, posypywarki PRONAR PS250 posiadają montowane w
górnej części sito zabezpieczające przed dostaniem się
kamieni oraz zbitego materiału. Urządzenie może być
również wyposażone w pokrywę zbiornika mocowaną
za pomocą naciągów gumowych, dzięki czemu opady
atmosferyczne nie dostają się do środka, a rozsiewany
materiał pozostaje suchy i mniej podatny na zbrylanie i
przylepianie do elementów rozsiewających.
W zależności od wymagań nośnika, zawieszane posypywarki PRONAR PS mogą być zasilane z
układu hydraulicznego lub WOM-u. Możliwość mechanicznej regulacji dawki i kierunku rozrzutu pozwala na

Produkowane w Pronarze posypywarki ciągnione
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Parametry techniczne posypywarek PRONAR
EPT-15
KPT40
4,5 /5,25 /6 plus 1800 dm3 poj.
Pojemność ładunkowa (m3)
1,5
zbiorników solanki
Szerokość posypywania (m)
2-4
2-12
Prędkość robocza (km/h)
40
10-70
napęd od tylnego koła posypywarki;
Zasilanie (V)
elektryczne (12 lub 24)
24 (zasilanie elektroniki)
Masa (kg)
340
1860

pracę maszyny w różnych warunkach. Regulacja dawki
umożliwia dostosowanie ilości podawanego materiału
teriału
do śliskości podłoża i pożądanego zwiększenia jego
runku
szorstkości. Natomiast możliwość ustawienia kierunku
powoduje, że - oprócz rozsiewania symetrycznego
ego możliwe jest także rozsiewanie prawostronne lub lewostronne względem pojazdu.
Także regulacja szerokości rozrzutu jest
st pomocna przy ustawieniu pożądanych parametrów,
w, tym
bardziej, że stosowany do prac materiał posiada różną
wilgotność oraz granulację, co niewątpliwie wpływa
wa na
zasięg posypywania. Dzięki regulowanemu zasięgowi
ęgowi
rozrzutu możliwe jest dostosowanie posypywarki
rki do
prac na drogach miejskich i uliczkach osiedlowych,
wych,
chodnikach dla pieszych, czy też wąskich alejkach
ach w
parkach.

Zawieszane na trzypunktowym układzie zawieszenia
posypywarki PRONAR PS- 250 mogą być zasilane z
układu hydraulicznego lub WOM-u nośnika

Posypywarki ciągnione
PRONAR T130, T131 i PRONAR T132 to posypywarki ciągnione za pojazdem, przeznaczone do powierzchniowego rozrzucania środków zarówno niechemicznych, jak i chemicznych. Do głównych elementów
konstrukcyjnych posypywarki należy zaliczyć podwozie
z jedną osią jezdną, mechanizm podający oraz montowaną na jego ramie skrzynię ładunkową. W tylnej części znajduje się adapter rozsypujący, złożony z dwóch
tarcz rozsiewających z umieszczonymi na nich łopatkami.
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Parametry techniczne posypywarek PRONAR
PS250
PS250M
T130
3
Pojemność ładunkowa (m )
0,25
0,5
2
Szerokość posypywania (m)
1-6
1-6
1,7-3
Prędkość robocza (km/h)
10
10
40 (konstr.)
Zapotrzebowanie mocy (KM)
15
15
47
hydrauliczne/
hydrauliczne/
Zasilanie (V)
mechaniczne
mechaniczne
hydrauliczne
(WOM)
(WOM)
Masa (kg)
100
120
980
Skrzynia jest konstrukcją skorupową i - w zależności od modelu - jej pojemność wynosi od 2 do 4
m3. Materiał ze skrzyni do adaptera przenoszony jest
za pomocą taśmy prowadzonej po rolkach układu podającego. Skrzynia ładunkowa jest przykryta dwoma
sitami, które chronią przed załadowaniem materiałów o
zbyt dużych gabarytach. Sita nie są przymocowane na
stałe, więc w razie konieczności mogą być podniesione
i podparte podporami. Zamontowane wewnątrz skrzyni
kabłąki z przykręconymi rurami pełnią zadanie odciążające mechanizm podający.

T131
3
1,8-2,8
40 (konstr.)
60

T132
4
1,8-2,8
40 (konstr.)

hydrauliczne

hydrauliczne

1360

1600

Dla prowadzenia czynności obsługowych na bokach
urządzenia zamontowano specjalne pomosty, które
ułatwiają także sprawdzanie stanu i ilości załadowanego materiału.
Posypywarki PRONAR T130, T131 i PRONAR
T132 są zasilane hydraulicznie z instalacji ciągnika.
W ten sposób, przy pomocy silników, napędzany jest
mechanizm podający oraz dwie tarcze rozsiewające.
Regulacja przepływu oleju w instalacji pozwala na odpowiedni dobór prędkości mechanizmu podającego (w
zależności od pożądanej gęstości rozsypywanego materiału).

PRONAR EPT-15 jest przeznaczona
do montowania na lekkich pojazdach
ciężarowych o ładowności do 3,5 ton,
platformach samochodów ciężarowych,
a także na pojazdach typu pick-up
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Posypywarki samochodowe
PT15 jest przeznaczoPosypywarka PRONAR EPT15
ojazdach ciężarowych
na do montowania na lekkich pojazdach
o ładowności do 3,5 ton, platformach
ormach samochodów
ciężarowych, a także na pojazdach
ach typu pick-up. Taśmowy mechanizm podający orazz dysk rozsiewający
w ruch wprowadzają silniki elektryczne
ktryczne zasilane
przez 12-woltową instalację pojazdu.
zdu. Zasilanie
elektryczne w połączeniu z małymi
mi gabarytami zwiększają uniwersalność maszyn
maszyny,
y y, a
więc możliwość współpracy z wieloma
eloma pojazdami.
Dogodne zarządzanie funkcjami podczas pracy posypywarki umożliwia
wia zainstalowany
w kabinie panel sterujący. Przy jego
ego pomocy można
włączać i wyłączać napęd oraz sterowaćć g
gęstością
ę tością i
ęs
szerokością rozrzutu. Przyciskiem
m panelu sterującego uruchamiamy również sygnalizację
zację światła ostrzegawczego. Plandeka zakrywająca
a skrzynię ładunkową
zabezpiecza przed namoknięciem
m kruszywa lub środki chemicznye, co mogłoby niekorzystnie
orzystnie wpływać na
skuteczność pracy.
Specjalne zestawy podpór
ór pozwalają na montaż i demontaż bez użycia dźwigu,, a zastosowanie spe
spepecjalnie przygotowanej przez konstruktorów
nstruktorów Pronaru
ramy poprzecznej z uchwytem, umożliwia
możliwia również wykorzystanie posypywarki EPT15 wspólnie z pojazdami
posiadającymi ładowarki hakowe.
Do ustawienia na platformach dużych pojazdów ciężarowych o ładowności od 10 do 12 ton służy
posypywarka PRONAR KPT40. Oprócz posypywania
kruszywami i środkami chemicznymi, posypywarka
może także polewać solanką, która jest podawana z
umieszczonych po bokach zbiorników o łącznej pojemności 1800 dm3. Pojemność skrzyni ładunkowej wynosi
4,5 m3, a dzięki funkcji regulacji istnieje możliwość jej
rozbudowy do wartości 6 m3. Cechą charakterystyczną posypywarki PRONAR KPT40, dzięki wleczeniu za
pojazdem tzw. „piątego koła”, jest jej własne źródło
zasilania. Pozwala to, w odróżnieniu od maszyn posiadających silnik spalinowy, na zwiększenie ekonomiczności pracy.
Posypywarka jest także wyposażona w silnik
elektryczny, który można podłączyć do zewnętrznego
źródła zasilania (trójfazowego o napięciu 380-400 V),
co pozwala na szybki rozładunek niewykorzystanego
materiału podczas postoju, gdy układ hydrauliczny nie
pracuje.
Posypywarkę obsługuje się przy pomocy panelu sterującego z kabiny pojazdu. Umożliwia on regula-
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Tarcza rozsiewająca
posypywarki PRONAR-PS250

cję gramatury, szerokości, a także asymetryczności posypywania.
sypywania Z kabiny włączany jest również mechanizm
zwilżania soli solanką.
Specjalne podpory postojowe, które posiada
posypywarka PRONAR KPT40, pozwalają na załadunek
i rozładunek bez wykorzystania dodatkowych urządzeń
dźwigowych. Umożliwiają one też przechowywanie posypywarki, kiedy - po zakończeniu sezonu zimowego
- zostaje ona odłączona od pojazdu.
Dzięki swoim parametrom i możliwościom adoptowania z różnego rodzaju pojazdami posypywarki
Pronaru mogą być z powodzeniem wykorzystywane
przez przedsiębiorstwa zajmujące się utrzymaniem
dróg i chodników. Maszyny te mogą być agregowane
z małymi i dużymi ciągnikami rolniczymi lub pojazdami
ciężarowymi o różnej ładowności, co pozwala na użytkowanie zarówno na chodnikach, wąskich uliczkach i
alejkach, jak też na drogach miejskich i pozamiejskich.
Łącznie z odpowiednio dobranym pługiem lub odśnieżarką posypywarki Pronaru mogą stanowić pełny zestaw do zimowej obsługi miast. Tym bardziej, że można
je łatwo zdemontować, a nośnik wykorzystać także do
innych prac.

Marzena Piwowarska
Autorka jest specjalistą ds. handlu zagranicznego
w Pronarze
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Zamiatarka samochodowa PRONAR ZM-S25

Solidna, prosta
w obsłudze i bezawaryjna
Maszyny komunalne PRONAR cieszą się coraz większą popularnością. Dzieje
je się tak
z powodu szerokiej oferty, wysokiej jakości, korzystnych cen, ale także dlatego, że można
je swobodnie agregować z szeroką gamą nośników wykorzystywanych w firmach komunalnych. Przykładem tego typu maszyny jest zamiatarka samochodowa PRONAR ZM-S25.
-S25.
Zamiatarka PRONAR ZM-S25 przeznaczona
jest do oczyszczania ulic i placów o utwardzonej nawierzchni (asfalt, kostka betonowa, brukowa, płyty betonowe). Zamiatarka może być wykorzystana m.in.
w przedsiębiorstwach komunalnych, gospodarstwach
leśnych oraz wodnych.
ZM-S25 jest zamiatarką uliczną, działa na zasadzie podmiatania zanieczyszczeń na prawą lub lewą
stronę bez ich zbierania. Zamiatarka może być używana do technologicznego oczyszczania podłoża przed
wylaniem asfaltu na remontowanych odcinkach dróg.
Zimą może służyć do podmiatania na bok świeżej, cienkiej warstwy śniegu.
Możliwość wyposażenia zamiatarki w różne mechanizmy agregowania pozwala ją montować na wszel-

kiego rodzaju ciężarówkach i pojazdach specjalnych,
np. ładowarkach teleskopowych. Tego typu
u nośniki są
coraz powszechniej wykorzystywane w przedsiębiorstwach komunalnych z uwagi na ich uniwersalność.
iwersalność.
Podłączenie do nich zamiatarki, odśnieżarki
rki lub posypywarki pozwala na użytkowanie nośników
w przez cały
rok.
Do zagregowania zamiatarki PRONAR
NAR ZM-S25
np. z samochodem ciężarowym, należy wyposażyć
yposażyć go
w czołową płytę mocującą w standardzie
e DIN 76060
typ A lub B.
Pronar posiada w ofercie tego typu
u płyty mocujące, choć wielu nabywców zamiatarki posiada pojazdy, które są już wyposażone w tego typu
pu rozwiązania lub inne specjalne układy zawieszenia. Do napędu

Różne mechanizmy agregowania pozwalają na współpracę zamiatarki z wieloma nośnikami, np. z ciągnikiem, a będące w wyposażeniu standardowym światła poprawiają widoczność
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szczotki oraz zmiany pozycji roboczej służy instalacja
hydrauliczna sterowana elektrycznie z kabiny operatora. Zapotrzebowanie oleju wynosi 40 l/min. Docisk
szczotki do podłoża ograniczony jest przez regulowane
kółka jezdne. Podpory postojowe służą do podparcia
zamiatarki w czasie, gdy jest ona odłączona od nośnika.
W wersji podstawowej zamiatarka PRONAR
ZM-S25 posiada skręt mechaniczny, co umożliwia jej
ustawienie i właściwą pracę w pięciu pozycjach roboczych. Wyposażona jest w światła obrysowe i drogowe
oraz zasilanie elektryczne o napięciu 24 V. Do podłączenia instalacji elektrycznej zamiatarki do nośnika służy przewód zasilający, wyposażony w gniazdo i wtyczkę
3-pionwoą.
Podnoszenie i opuszczanie szczotki ze skrętem
mechanicznym przeprowadza się za pomocą panelu
sterowania, który jest montowany w kabinie operatora
maszyny. Przy skręcie mechanicznym do zmiany kąta
pracy służy listwa regulacyjna.
Na zamówienie klienta zamiatarkę można wyposażyć w zasilanie elektryczne o napięciu 12 V oraz w
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mechanizm hydraulicznego skrętu
skrętu, co pozwala na płynne ustawienie pozycji roboczej w zakresie od +30 do
-30˚.
Zamiatarka PRONAR ZM-S25 jest prosta w obsłudze oraz charakteryzuje się solidną konstrukcją, zapewniającą długą i bezawaryjną pracę.

Dorota Nowik
Autorka jest zastępcą kierownika Działu Eksportu
w Pronarze
Mechanizm regulacji kółek jezdnych zapewnia odpowiedni docisk szczotki do podłoża
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Wysięgniki wielofunkcyjne PRONAR WWP z głowicami wymiennymi

Maszyna z długim
ramieniem
Pronar jest producentem agregowanych z ciągnikami lub niektórymi pojazdami samochodowymi (Unimog) wysięgników uniwersalnych PRONAR WWP z wymiennymi głowicami, przeznaczonymi do różnego rodzaju prac w działalności komunalnej, sadowniczej,
leśnej oraz rolniczej. Ich główną cechą jest szeroki, sięgający do około 7 m, zasięg pracy
ramienia.
Wysięgniki znakomicie sprawdzają się zwłaszcza przy utrzymaniu poboczy, gdzie wykorzystanie innego sprzętu jest utrudnione ze względu na barierki
ochronne czy znaki drogowe, a także w przypadku gdy
zachodzi konieczność oczyszczenia z roślinności lub
udrożnienia rowów znajdujących się w dalszej odległości od drogi.
Podstawowymi elementami wysięgnika są: ramię wychylne (będące układem nośnym dla wymiennych elementów roboczych), prowadnica (umożliwia
przesuw całego układu nośnego względem pojazdu)
oraz układ zawieszenia służący do łączenia z TUZ-em

ciągnika. Stosowanie siłowników hydraulicznych sterujących wychyleniem ramienia pozwala zdecydowanie
zwiększyć zasięg pracy głowic roboczych, tym bardziej, że jedno z ramion ma budowę teleskopową. Z
kolei przesuw po prowadnicy umożliwia pracę zarówno
z prawej, jak i z lewej strony ciągnika, jeszcze bardziej
przedłużając zakres pracy maszyny. Taka konstrukcja
umożliwia ominięcie napotkanych podczas pracy przeszkód.
Wysięgniki tego typu zasilane są przez przedni
WOM ciągnika. Siła napędowa przekazywana jest na
multiplikator, który następnie napędza zespół pomp

Wysięgnik wielofunkcyjny PRONAR WWP600 zagregowany z głowicą do odmulania rowów PRONAR GO800
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Odmularka PRONAR GO800 podczas pracy

hydraulicznych. Układ hydrauliczny oraz silniki wymiennych głowic roboczych są zasilane za pomocą cieczy
pobieranej z niezależnego zbiornika oleju. Zaletą tego
rozwiązania jest wyeliminowanie konieczności podłączania poszczególnych układów roboczych do oddzielnych sekcji hydrauliki. Umożliwia też ono sterowanie z
jednej konsoli.
Głowice koszące PRONAR GK110 i GK140
Dzięki trzem rodzajom głowic wymiennych, wysięgniki
mają zastosowanie do koszenia roślinności, udrożnienia rowów oraz przycinania gałęzi drzew, krzewów i
winorośli. Najbardziej popularnym zastosowaniem wysięgnika wydaje się być jego wykorzystanie łącznie z
głowicami koszącymi PRONAR GK110 i GK140. Działają
w oparciu o taką samą zasadę jak kosiarki bijakowe
tylno-czołowe PRONAR BK oraz tylno-boczne PRONAR
BBK. Ich wykorzystanie z wysięgnikami pozwala na
wykonywanie prac w miejscach szczególnie trudnodo-
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stępnych, takich jak pobocza za barierkami i przydrożnymi słupkami, rowy melioracyjne oraz skarpy.
Szerokość koszenia samej głowicy wynosi w
zależności od modelu od 1100 do 1400 mm. Natomiast
zasięg pracy głowicy koszącej zamontowanej na wysięgniku wynosi 5500-6250 mm w poziomie i 6100-7000
mm w pionie.
Przy wykorzystaniu do prac na powierzchniach
nierównych świetnym rozwiązaniem jest wahliwe zamocowanie głowicy na pływającym ramieniu wysięgnika, co pozwala dokładnie kopiować koszony teren.
Ogromną zaletą korzystania z tego typu sprzętu jest
wyeliminowanie konieczności zbierania pokosów - są
one rozdrobnione w stopniu, który umożliwia ich szybki
rozkład i mineralizację.
Głowica odmulająca PRONAR GO800
Po zdemontowaniu głowicy koszącej możliwe jest wykorzystanie wysięgnika do innych robót komunalnych,
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Zasięg
Zasięg
Zasięg
Zasięg

pracy
pracy
pracy
pracy

ramienia
ramienia
ramienia
ramienia

w
w
w
w

Parametry techniczne wysięgników wielofunkcyjnych PRON
WWP600
poziomie (m)
5,4
poziomie z głowicą koszącą GK110 (m)
6,25
pionie (m)
6,1
pionie z głowicą koszącą GK110 (m)
7,0

Napęd

hydrauliczny - wła

Sterowanie
Masa wysięgnika (kg)
Masa własna zestawu (wysięgnik z głowicą koszącą GK110) [kg]
Szerokość transportowa (mm)
Min. masa ciągnika (kg)
Min. moc ciągnika (KM)
Obroty WOM (obr./min)

elektryczne - joystic
956
1250
2720
4000
80
1000

na płycie czołowej w
mocowania ramion pr
TUZ-a ciągnik

Sposób mocowania do nośnika

Głowica kosząca PRONAR GK 110 podczas pracy
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NAR WWP
WWP500
4,75
5,5
5,25
6,1

WWP500U (Unimog)
4,75
5,5
5,25
6,1
hydrauliczny asny
nośnika narzędzi
ck montowany w kabinie operatora
870
680
1160
970
2400
2400
4000
80
1000
-

miejscu
rzedniego
a

na płytę przyłączeniową DIN 76060 typu A i B

np. montując głowicę odmulającą PRONAR GO800.
Można ją wykorzystać do udrożniania koryt rowów poprzez usunięcie zalegającej roślinności i ziemi, a także do ich pogłębiania. Stosując jednocześnie głowicę
odmulającą zamontowaną z przodu ciągnika i kosiarkę
PRONAR BBK z tyłu, przy jednym przejeździe wykonu
wykonuje się kilka
ka prac bez użycia dodatkowego nośnika lub
czasochłonnej
onnej zmiany narzędzi i ponownego użycia pojazdu.
Piła do cięcia
ięcia gałęzi PRONAR GP200
Kolejnym narzędziem możliwym do wykorzystania z
wysięgnikiem
kiem wielofunkcyjnym jest piła do cięcia gałę-

zi PRONAR GP200. Została ona wprowadzona do produkcji z przeznaczeniem do przycinania gałęzi drzew,
krzewów i winorośli. Piła jest szczególnie przydatna do
oczyszczania dróg powiatowych i gminnych, na których
kilka razy w roku trzeba przycinać roślinność w celu
utrzymania dobrej widoczności (np. odkrycia znaków
drogowych) oraz ułatwienia przejazdu pojazdom o
większych gabarytach. Piła jest też przydatna w działalności rolniczej i sadowniczej.
W przypadku stosowania wysięgników z ciągnikami minimalne zapotrzebowanie mocy wynosi 80 KM,
a maksymalna prędkość na WOM-ie powinna osiągać
1000 obr./min. Agregacja z ciągnikiem polega na przyłączeniu maszyny za pomocą specjalnych elementów,
które zastępują ramiona przedniego TUZ-a. Natomiast
w przypadku agregowania z wielofunkcyjnymi pojazdami Unimog mocowany jest na płytę przyłączeniową
DIN 76060 typu A lub B.
Sterowanie wysięgnikiem odbywa się przy pomocy pulpitu sterowniczego umieszczonego w kabinie
nośnika. Umieszczone zostały na nim: główna dźwignia
sterowania oraz piktogramy przycisków i lampek kontrolnych, które - informując o aktualnym stanie pracy
- ułatwiają operowanie poszczególnymi funkcjami z siedziska operatora.
W związku ze znaczną masą oraz dużym zasięgiem pracy ramienia wysięgnika powstało ryzyko przeciążenia grożące przewróceniem pojazdu. W wysięgnikach Pronaru zagrożenie to wyeliminowano poprzez
zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia w postaci
siłownika blokującego oś od strony przechyłu oraz zamontowaniu przeciwciężaru na tylnym TUZ-ie ciągnika.
Szeroki zakres prac wykonywanych dzięki wielofunkcyjnym wysięgnikom PRONAR WWP wynika z możliwości
montowania na nich wymiennych głowic o różnych zastosowaniach.
(jb)

Piła do gałęzi PRONAR GP200
KWARTALNIK
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Przyczepa hakowa PRONAR T285/1

Udana kontynuacja
sprawdzonej konstrukcji
Duże powodzenie i pozytywne opinie klientów, jakie zdobyła przyczepa hakowa T285
skłoniły Pronar do dalszego rozwoju tej konstrukcji, czego efektem jest przyczepa PRONAR
T285/1. Bazuje na sprawdzonej konstrukcji swojej poprzedniczki - rama dolna oraz pozostałe ramy mechanizmu załadowczego, podobnie jak w T285, wykonane są z wytrzymałych
profili zamkniętych, zapewniających trwałą i stabilną pracę.
W przyczepie PRONAR T285/1 zastosowano
zawieszenie mechaniczne na resorach parabolicznych z
rozstawem osi 1810 mm. Nowe zawieszenie pozwoliło
podnieść dopuszczalną masę całkowitą przyczepy do
23 ton. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zastosowanie zawieszenia z rozstawem osi 1810 mm umożliwia
obciążenie każdej z osi masą do 10 t.
W standardowym wyposażeniu przyczepy
T285/1 produkowane są z tylną osią skrętną kierowaną
biernie. W czasie jazdy do tyłu koła osi tylnej blokowane są w pozycji „do jazdy na wprost” przy pomocy
układu hydraulicznego sterowanego przez operatora
z ciągnika. Aby zabezpieczyć resory osi tylnej przed
uszkodzeniem w czasie załadunku lub rozładunku kontenera, oś tylna jest blokowana przy pomocy siłowników hydraulicznych. Wysuwają się one automatycznie,
kiedy operator uruchamia siłownik główny mechani-
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zmu załadowczego. Spięcie ze sobą dwóch układów
hydraulicznych pozwoliło ograniczyć zapotrzebowanie
na przyłącza hydrauliczne ciągnika, a jednocześnie ułatwiło załadunek i wyładunek przyczepy.
Dyszel przyczepy jest integralną częścią ramy
dolnej. Długa płyta czołowa z dużą liczbą otworów
montażowych umożliwia zastosowanie - w zależności
od potrzeb klienta - różnych cięgien (sztywne Ø40, obrotowe Ø50 lub kulowe K80 mm) zamontowanych na
odpowiedniej wysokości dopasowanej do wysokości
zaczepu w ciągniku.
Przyczepa może być wyposażona w dwa rodzaje podpór dyszla: hydrauliczną nurnikową z odciągiem sprężynowym lub mechaniczną teleskopową
z przekładnią. Podpory wyposażone są w duże stopy
podporowe, które zmniejszają ryzyko zapadania się w
podłoże. Podpora hydrauliczna ułatwia ustawienie cię-
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gna dyszla na odpowiedniej wysokości bez wysiadania
operatora z ciągnika.
Przyczepa hakowa PRONAR T285/1 może być
wyposażona w pneumatyczny, hydrauliczny lub pneumatyczno-hydrauliczny (kombinowany) układ hamulcowy. Istotną zmianą, wynikającą z zastosowania zawieszenia resorowanego, jest możliwość wyposażenia
przyczepy w pneumatyczny układ hamulcowy z automatycznym regulatorem siły hamowania (ALB). Dzięki
temu, że automatyczny regulator czerpie informacje o
stopniu obciążenia przyczepy z ugięcia resorów parabolicznych, może on dostosować ciśnienie w układzie
hamulcowym z ALB do każdego stanu obciążenia przyczepy. Natomiast w układzie hamulcowym z ręcznym
regulatorem operator musi - w zależności od stopnia
załadowania - wybrać jeden z trzech stanów obciążenia przyczepy (pusta, półpełna, pełna).
Aby zapewnić bezpieczne połączenie przewożonego kontenera z przyczepą, przyczepy hakowe i
kontenery wyposażone są w systemy współpracujących ze sobą blokad. Mogą to być blokady mechaniczne bądź hydrauliczne. W przypadku p r z y c z e p y
PRONAR T285/1 jest to blokada
hydrauliczna. Składa się ona z siłownika hydraulicznego i dwóch
suwaków stalowych, przy po-

Przyczepa hakowa PRONAR T285/1
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Pulpit kontrolny, sterowanego elektrycznie, centralnego układu hydraulicznego

mocy których siłownik - rozsuwając się - rygluje kontener na przyczepie. Uniwersalne umiejscowienie blokady na ramie umożliwia przewożenie kontenerów o
długości zewnętrznej od 5,4 m do 6,4 m.
W przyczepie zastosowano hak główny o regulowanej wysokości. Taka konstrukcja umożliwia przewożenie kontenerów wyposażonych w ucho zaczepowe
położone na wysokości 1450 mm lub 1570 mm. Dodatkowo hak wyposażony jest w zapadkę, która automatycznie zabezpiecza ucho zaczepowe kontenera przed
niekontrolowanym wysunięciem z haka.
Częstą przyczyną uszkodzeń mechanicznych
w przyczepach hakowych jest stosowanie niewłaściwej kolejności przy uruchamianiu poszczególnych elementów mechanizmu załadowczego,
np. próba zdjęcia kontenera przed odblokowaniem blokady lub zmiana funkcji pracy
z hakowca na wywrotkę (lub odwrotnie),
kiedy elementy mechanizmu są rozłożone. T285/1 wyposażona jest w system
sygnalizacji i zabezpieczeń elektrycznych
i hydraulicznych, aby w jak największym
stopniu wyeliminować możliwość uszkodzenia
przyczepy przez niewłaściwą obsługę, wynikającą
z niewiedzy, zmęczenia lub roztargnienia operatora.
Aktualne funkcje pracy przyczepy sygnalizowane są na tablicy informacyjnej przy pomocy lampek
kontrolnych, będących w zasięgu wzroku operatora.
Układ hydrauliczny blokady kontenera i przełączania
hakowiec-wywrotka posiada system czujników, które
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Parametry techniczne przyczey PRONAR T285/1
Dopuszczalna masa całkowita (kg)
23000
Ładowność (kg)
17760*
Długość bez kontenera (mm)
7313
Długość z najkrótszym/najdłuższym kontenerem (mm)
7413/8413
Szerokość bez kontenera (mm)
2550
Szerokość z kontenerem (mm)
2550
Wymiary przyłączeniowe kontenera:
1450/1570
• wysokość haka (mm)
1060
• rozstaw rolek (mm)
Dopuszczalne wymiary przyłączonego kontenera:
• długość zewnętrzna (min./maks.) [mm]
5400/6400
• długość wewnętrzna (min./maks.) [mm]
5000/6000
• szerokość maks. (mm)
2550
2500
• wysokość maks. (mm)
Wysokość pojazdu (bez kontenera/z kontenerem) [bogmm]
2981/3650**
Maksymalny kąt wywrotu kontenera/zapotrzebowanie oleju
53/18
Rozstaw kół (mm)
2000
resory
Zawieszenie
paraboliczne
Obciążenie oka dyszla (kg)
3000
Rozmiar ogumienia
445/65R22,5 RE
Prędkość konstrukcyjna (km/h)
40
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM/kW)
125/92
* łącznie z masą kontenera
** wymiar z kontenerem o wysokości 2500 mm

Maksymalne wysunięcie tylnego urządzenia przeciwnajazdowego przyczepy pozwala na przewóz kontenerów o długości wewnętrznej wynoszącej 6 metrów
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ne - w zależności od długości przewożonego kontenera
- tylne urządzenie przeciwnajazdowe z zamontowanymi
na nim światłami przyczepy. Takie zamontowanie świateł sprawia, że są one doskonale widoczne z tyłu bez
względu na długość przewożonego kontenera.
Zawieszenie resorowane, oś skrętna, rozbudowany układ hydrauliczny, szeroka gama dostępnego ogumienia oraz trwałość i niezawodność przyczepy
T285 to cechy, które sprawiają, że sprawdza się ona
znakomicie w transporcie rolniczym, komunalnym oraz
w usługach transportowych.

Grzegorz Gabrysiak
Autor jest konstruktorem na Wydziale Wdrożeń w Pronarze
Hak główny o regulowanej wysokości z automatyczną zapadką.
Widoczna jest również tablica informacyjna z lampkami kontrolnymi
informującymi o funkcji pracy przyczepy

Siłownik membranowy instalacji hamulcowej umieszczony na tylnej
skrętnej osi z przewodem zabezpieczonym przed otarciem

wymuszają na operatorze właściwą kolejność pracy
elementów urządzenia załadowczego, blokując ruchy,
które w danej sytuacji mogłyby doprowadzić do uszkodzenia przyczepy.
Jako wyposażenie opcjonalne przyczepa PRONAR T285/1 może zostać wyposażona w rozdzielacz
hydrauliczny sterowany elektrycznie przy pomocy pulpitu sterującego. Zastosowanie rozdzielacza umożliwia
agregowanie przyczepy z ciągnikami posiadającymi
mniej niż trzy pary wyjść hydraulicznych, a jednocześnie ułatwia obsługę przyczepy. Czterosekcyjny rozdzielacz hydrauliczny posiada jedną wolną sekcję, do
której mogą zostać dołączone wyjścia na tył do obsługi
drugiej przyczepy lub np. do sterowania hydrauliczną
klapą tylną przewożonego kontenera.
Podobnie jak przyczepa T285, także T285/1
jest seryjnie wyposażona w homologowane, regulowa-
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Przyczepa leśna PRONAR T644/1

Po uwagach
użytkowników
Przyczepa leśna PRONAR T644/1 jest zmodernizowaną wersją wcześniej produkowanej wersji przyczepy T644. Przyczepa została udoskonalona po uzyskaniu opinii użytkowników, którzy pracowali takimi maszynami w ciężkich warunkach leśnych i pozyskali bardzo
duże ilości drewna. Przyczepa w wersji zmodernizowanej przeszła zadawalająco m.in. dwuletni test praktyczny w jednym z zakładów usług leśnych.
Konstruktorzy Pronaru dołożyli wszelkich starań, aby sprostać wymaganiom opiniujących, co zaowocowało podniesieniem wytrzymałości podzespołów, a
tym samym trwałości, niezawodności i funkcjonalności maszyny. Modernizacja polegała na udoskonaleniu
prawie wszystkich elementów przyczepy leśnej. Naj-

poważniejszym zmianom konstrukcyjnym uległy takie
podzespoły, jak: rama nośna przyczepy, ładowacz, system zamocowania ładowacza oraz system stabilizacji
ładowacza. Zmiany poprawiły w odczuwalny sposób
stabilność maszyny i wytrzymałość węzłów konstrukcyjnych.

Przyczepa leśna PRONAR T644/1
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Parametry techniczne standardowej wersji przyczepy PRONAR T644/1
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita (kg)
13000
Dopuszczalna masa całkowita (kg)
12200
Ładowność (kg)
8000
Masa własna (kg)
4200
3
Pojemność ładunkowa (m )
10,5*
Ilość słupków skrzyni (szt.)
10
Długość powierzchni ładunkowej wewnątrz (mm)
3470 (4310*)
Szerokość powierzchni ładunkowej wewnątrz (mm)
1810
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) [mm]
6440*/2100/3300**
Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm)
1440
Maksymalny promień działania chwytaka (mm)
6900
Udźwig chwytaka przy maksymalnym promieniu działania (kg)
450
Kąt obrotu ramienia ładowacza (º)
400
Rozstaw kół (mm)
1670
tandem na łożyskowanych
Zawieszenie
wahaczach podłużnych
Kąt obrotu dyszla - w lewo/w prawo
24º/24º
Obciążenie oka dyszla (kg)
2000
Rozmiar ogumienia
400/60-15.5 145A8 Flot+
Prędkość konstrukcyjna (km/h)
30
Maksymalne ciśnienie pracy układu hydraulicznego (bar)
180
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM/kW)
80/58,8
układ hydrauliki zewnętrznej ciągnika
z chłodzeniem oleju, o pojemności
Minimalne wymagania dotyczące parametrów układu hydrauliki
min. 40 l, z pompą o parametrach
zewnętrznej ciągnika
min. 40 l/min, min. 180 barów
* z wysuniętą ramą tylną
** wysokość ze złożonym ładowaczem

W nowym systemie stabilizacji zastosowano
teleskopowe, mocne stopy podporowe ładowacza z
zamontowanymi wewnątrz cylindrami hydraulicznymi.
Stopy podporowe mają powiększone powierzchnie, nie
wychodzą poza zarys przyczepy, są mocniejsze, sztywniejsze, a także zapewniają pewniejsze podparcie maszyny podczas załadunku drzewa. Modernizacja systemu stabilizacji poprawiła bezpieczeństwo użytkowania
i funkcjonalność przyczepy.
Przyczepa PRONAR T644/1 zaprojektowana
jest w taki sposób, by możliwy był transport dłużycy o
długości nawet do 6 m. Standardowo wyposażona jest
w hydraulicznie wysuwaną ramę, która zwiększa pojemność załadunkową z 8,5 m3 do 10,5 m3. Bardzo ważnym atutem przyczepy jest zastosowanie hydraulicznie
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Przy maksymalnym promieniu działania
udźwig chwytaka wynosi 450 kg
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„łamanego” dyszla. Pozwala on na łatwiejsze manewrowanie pośród gęstych drzew, znacznie zmniejszając
promień skrętu całego zestawu.
Funkcjonalnym i ergonomicznym okazało się
zastosowanie systemu sterowania ładowaczem. Sterowanie odbywa się za pomocą joysticków, które są połączone z rozdzielaczem za pomocą cięgien Bowdena.
Zestaw joysticków mocowany jest w kabinie ciągnika
agregowanego z przyczepą T644/1.
Przyczepa standardowo wyposażona jest w
mocne koła o rozmiarze 400/60-15,5 145A8 Flotation+,
zamocowane na osi typu tandem z łożyskowanymi wa-

haczami podłużnymi. Przyczepa, na życzenie klienta,
może zostać wyposażona dodatkowo we własny układ
hydrauliczny (tzn. zbiornik na olej, pompę i multiplikator).
Przyczepa leśna T644/1 Pronaru jest przemyślana konstrukcyjnie i doskonale sprawdza się w pracy
nawet w najcięższych warunkach leśnych. Zadowolenie
i cenne uwagi użytkowników pozwalają sądzić, iż spełnia ona wszelkie wymagania jakościowe.

Krzysztof Małaszkiewicz
Autor jest zastępcą kierownika Wydziału Wdrożeń
w Pronarze

Przyczepa standardowo wyposażona jest w mocne koła o rozmiarze 400/60-15,5 145A8 Flotation+
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Rozrzutniki obornika

Solidne, bezpieczne
i wytrzymałe
Pronar oferuje solidne rozrzutniki dla gospodarstw o różnych areałach. Ich wspólną
cechą jest zwarta i bardzo stabilna konstrukcja, znakomicie sprawdzająca się w praktyce.
Maszyny charakteryzują się również wysoką wydajnością, a to budzi szczególne zainteresowanie rolników.
Pronar w swojej ofercie posiada następujące modele rozrzutników obornika:
• jednoosiowy: PRONAR N161 o ładowności 6 ton,
• dwuosiowe: Heros N162/2 o ładowności 10 ton, Herkules N262 o ładowności 12 ton i Herkules
N262/1 o ładowności 14 ton.
Rozrzutniki Pronaru pozwalają na rozrzucanie
obornika, torfu, kompostu, a w przypadku Herkulesów
- dodatkowo wapna i osadów ściekowych z wydajnością
do 4 m3 w ciągu minuty. Aby uzyskać równomierność
pokrywania nawozem powierzchni pola przy założonej
dawce nawozu na jednostkę powierzchni, zastosowano
specjalne adaptery rozrzucające, składające się z zespołów, które bardzo precyzyjnie i równomiernie roz-

rzucają różnego rodzaju nawozy organiczne na szerokość od 2,4 aż do 25 metrów.
Ze względu na duże zainteresowanie rozrzutnikami przeznaczonymi do wykorzystania w oczyszczalniach ścieków, przygotowano specjalne wersje komunalne Herkulesów z uszczelnioną skrzynią ładunkową
do rozrzucania odwodnionych osadów ze ścieków komunalnych.

Rozrzutnik PRONAR N262 z uniesioną tylną zasuwą
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Obornik rozrzucany
jest z bardzo dużą
siłą do 25 m

Charakterystyka techniczna rozrzutnika PRONAR N161
Dopuszczalna masa całkowita (kg)
8200
Ładowność (kg)
6000
Masa własna (kg)
2200
3
Pojemność ładunkowa (m )
4,1
2
Powierzchnia ładunkowa (m )
7,6
Długość powierzchni ładunkowej wewnątrz (mm)
4000
Szerokość powierzchni ładunkowej wewnątrz (mm)
1900
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) [mm]
5780/2230/2400
Wysokość ścian skrzyni (mm)
600
Grubość blachy podłogi/ściany (mm)
3/2,5
Wysokość podłogi od podłoża (mm)
1150
Rozstaw kół (mm)
1660
Zawieszenie
jednoosiowe sztywne
Obciążenie oka dyszla (kg)
1500
Rozmiar ogumienia
500/50-17
Prędkość konstrukcyjna (km/h)
25
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika- rodzaj adaptera
68/50
(KM/kW)
Obroty WOM-u (obr./min)
540
Rodzaj adaptera/maks. szerokość rozrzutu (m)
AH21/2,4
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Charakterystyka techniczna rozrzutnika Heros N162/2
15100
Dopuszczalna masa całkowita (kg)
Ładowność (kg)
do 10140*
Masa własna (kg)
4960
3
Pojemność ładunkowa (m )
9
2
Powierzchnia ładunkowa (m )
8,5
Długość powierzchni ładunkowej wewnątrz (mm)
4400
Szerokość powierzchni ładunkowej wewnątrz (mm)
1930
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) [mm]
7455/2400/3285**
Wysokość ścian skrzyni (mm)
1040***
Grubość blachy podłogi/ściany (mm)
3/3
Wysokość podłogi od podłoża (mm)
1315
Rozstaw kół (mm)
1820
Zawieszenie
tandem - resory paraboliczne
Obciążenie oka dyszla (kg)
2100
Rozmiar ogumienia
500/50-17
Prędkość konstrukcyjna (km/h)
25
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika- rodzaj adaptera
105/77,2 z AV40
(KM/kW)
115/84,6 z AV20
Obroty WOM-u (obr./min)
1000
AV40/6
Rodzaj adaptera/maks. szerokość rozrzutu (m)
AV20/12
* parametry w zależności od wyposażenia
** wysokość z siatką ochronną
*** wymiar z drewnianą listwą ochraniającą

Rozrzutniki są standardowo wyposażone w instalację hamulcową pneumatyczną jednoprzewodową,
jednak na życzenie klienta mogą być wyposażone w
instalację dwuprzewodową, dwuprzewodową z ALB
(system podobny do ABS) lub instalację hamulcową
hydrauliczną.
Przeprowadzono test porównawczy rozrzutnika
PRONAR Herkules oraz czterech rozrzutników zagranicznych i jednego krajowego.
Zadaniem rozrzutników było uzyskanie zadanej
dawki 30 ton obornika na hektar pola. W teście rozrzutnik Pronaru pokonał konkurencję i uzyskał wynik 29
ton na hektar pola. W wyniku testów do zalet rozrzutnika Herkules N262 zaliczono:
• precyzję dawkowania;
• podporę hydrauliczną z dużej powierzchni stopą
(największa w teście), dzięki której można odczepiać rozrzutnik na polu;
• jedną parę przyłączy hydraulicznych, dzięki czemu rozrzutnik może współpracować z ciągnikami z
małą liczbą wyjść;
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•

błotniki o dużym kącie nachylenia, ułatwiające zsuwanie się z nich resztek obornika;
• wygodne wejście do skrzyni ładunkowej.
Rosnące wymagania klientów powodują ciągłe unowocześnianie produktu. Atrakcyjna cena rozrzutników
Heros i Herkules sprawia, że popyt na nie jest coraz
większy.
Heros N161 o ładowności 6 ton
Do użytkowania jednoosiowego rozrzutnika
PRONAR N161 o ładowności 6 ton potrzebny jest ciągnik o mocy 68 KM, z minimum jedną parą wyjść hydraulicznych.
Skrzynię ładunkową rozrzutnika zaprojektowano w sposób umożliwiający szybkie otwieranie jej
ścian bocznych. Wysokość ścian bocznych wynosi 600
mm. Rama górna rozrzutnika jest na stałe zespawana
z ramą dolną i razem stanowią bardzo sztywną i niezawodną konstrukcję.
Dużą uwagę przy konstruowaniu położono
na mechanizm podający, który transportuje nawóz ze
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Charakterystyka techniczna rozrzutnika Herkules N262
18350
Dopuszczalna masa całkowita (kg)
Ładowność (kg)
12000
Masa własna (kg)
6350
3
Pojemność ładunkowa (m )
11,3
2
Powierzchnia ładunkowa (m )
8,9
Długość powierzchni ładunkowej wewnątrz (mm)
4500
Szerokość powierzchni ładunkowej wewnątrz (mm)
trapez: 1955/1995
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) [mm]
7800/2510/3740
Wysokość ścian skrzyni (mm)
1265
Grubość blachy podłogi/ściany (mm)
4/3
Wysokość podłogi od podłoża (mm)
1530
Rozstaw kół (mm)
1900
Zawieszenie
tandem - resory paraboliczne
Obciążenie oka dyszla (kg)
2500
Rozmiar ogumienia
550/60-22,5
Prędkość konstrukcyjna (km/h)
25
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM/kW)
127,3/93,6
Obroty WOM-u (obr./min)
1000
Rodzaj adaptera/maks. szerokość rozrzutu (m)
AH20/25

Rozrzutnik PRONAR N162/2
z adapterem pionowym
dwuwalcowym AV20
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Charakterystyka techniczna rozrzutnika Herkules N262/1
Dopuszczalna masa całkowita (kg)
21200
Ładowność (kg)
14000
Masa własna (kg)
7200
3
Pojemność ładunkowa (m )
14
Powierzchnia ładunkowa (m2)
11,1
Długość powierzchni ładunkowej wewnątrz (mm)
5600
Szerokość powierzchni ładunkowej wewnątrz (mm)
trapez: 1955/1995
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) [mm]
8820/2550/3740
Wysokość ścian skrzyni (mm)
1265
Grubość blachy podłogi/ściany (mm)
4/3
Wysokość podłogi od podłoża (mm)
1530
Rozstaw kół (mm)
1940
Zawieszenie
tandem - resory paraboliczne
Obciążenie oka dyszla (kg)
2500
Rozmiar ogumienia
600/50-22,5
Prędkość konstrukcyjna (km/h)
40
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM/kW)
147,4/108,3
Obroty WOM-u (obr./min)
1000
Rodzaj adaptera/maks. szerokość rozrzutu (m)
AH20/25
skrzyni ładunkowej do adaptera rozrzucającego. Konstrukcja tego mechanizmu jest oparta na czterech
łańcuchach ze stali o wysokiej wytrzymałości, powiązanych ze sobą listwami zgarniającymi. Listwy można
łatwo wymieniać dzięki przykręcanemu systemowi ich
mocowania. Napęd przenośnika realizowany jest przez
przekładnię redukcyjną, napędzaną silnikiem hydraulicznym.
Dzięki zastosowaniu regulatora hydraulicznego, umieszczonego na wysięgniku rozrzutnika, prędkość posuwu przenośnika jest regulowana płynnie
(bezstopniowo) w całym zakresie. Dzięki takiemu rozwiązaniu można precyzyjnie dozować dawkę nawozu.
Rozrzutnik posiada dwuwalcowy poziomy adapter rozrzucający. Zespół dwóch bębnów dokładnie
rozdrabnia i rozrzuca nawóz na pole. Dzięki zastosowaniu przykręcanych łopatek typu „poroże łosia”, można
po zużyciu łatwo wymienić je na nowe. Napęd wyżej
opisanych bębnów realizowany jest za pomocą bardzo
wytrzymałych przekładni łańcuchowych, co zapewnia
im niezawodność.
Heros N162/2 o ładowności 10 ton
Konstrukcja rozrzutnika oparta jest na podwoziu tandem. Standardowo jest wyposazony w adapter
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AV40 (opcjonalnie - AV20). Adapter AV40 posiada cztery
pionowe bębny rozdrabniające, zaś AV20 - dwa pionowe bębny rozdrabniające. Oba adaptery przystosowane są do napędu WOM-u o 1000 obr./min. Mechanizm
przenośników podłogowych maszyny jest napędzany
hydraulicznie. Elementy ruchome są zakryte odchylaną osłoną. Pomiędzy skrzynią ładunkową a adapterami
rozdrabniającymi - opcjonalnie - może znajdować się
podnoszona zasuwa. Również opcjonalnie za adapterem może być zamontowana klapa tylna.
Rozrzutnik Herkules N262 o ładowności
12 ton jest wyposażony w adapter AH20 z dwoma szeroko rozrzucającymi talerzami. Maszyna posiada skrzynię ładunkową o pojemności 11,3 m3, z przenośnikiem
o wzmocnionej konstrukcji. Elementy ruchome rozrzutnika obornika są zakryte odchylanymi, sztywnymi osłonami. Podwozie rozrzutnika obornika stanowi zestaw
kołowy tandem z zawieszeniem resorowanym, z kołami

550/60-22,5, przystosowanymi do pracy w ciężkich warunkach. Koła te posiadają niskociśnieniowy profil Flotation+, zapewniający minimalne zagłębianie w glebie
i nieznaczne jej ugniatanie. Adapter szeroko rozrzucający AH20 charakteryzuje się dobrym rozdrobnieniem i
bardzo szerokim rozrzutem. Adapter posiada dwa poziome bębny rozdrabniające, z mocnymi segmentowo-ślimakowymi profilami oraz dwa talerze rozrzucające z
łopatkami o regulowanym ustawieniu. Szerokość rozrzutu, w zależności od rodzaju rozrzucanego materiału,
może sięgać 25 metrów. Adapter przystosowany jest
do napędu WOM 1000 obr./min.
Rozrzutnik Herkules N262/1 o ładowności 14
ton jest wyposażony w adapter AH20 z dwoma szeroko rozrzucającymi talerzami. Maszyna posiada skrzynię ładunkową o pojemności 14 m3, z przenośnikiem
o wzmocnionej konstrukcji z czterema łańcuchami
podłogowymi, o ogniwach grubości 14 mm. Napinanie

Rozrzutnik PRONAR N262/1 podczas pracy
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łańcuchów zapewniają sprężyny. Hydrauliczny napęd
przenośnika podłogowego posiada możliwość sterowania prędkością. Przed przeciążeniem mechanizmu przesyłu mocy chroni sprzęgło cierne oraz sprzęgła jednokierunkowe. Elementy ruchome rozrzutnika obornika
są zakryte odchylaną hydraulicznie, sztywną osłoną.
Ustawienia odpowiedniej dawki roztrząsanej substancji
osiąga się za pomocą regulatora przepływu znajdującego się w rozdzielaczu.
Adapter szeroko rozrzucający AH20 charakteryzuje się dobrym rozdrobnieniem i bardzo szerokim rozrzutem. Adapter posiada dwa poziome bębny
rozdrabniające z mocnymi segmentowo-ślimakowymi
profilami oraz dwa talerze rozrzucające z łopatkami o
regulowanym ustawieniu. Możliwość ustawienia kąta
łopatek talerzy szerokiego rozrzutu, w zależności od

rodzaju roztrząsanej substancji, gwarantuje uzyskanie
optymalnej szerokości rozrzutu. Układ ten pozwala na
roztrząsanie wszystkich rodzajów obornika, wapna,
torfu, kompostu, osadów ściekowych oraz materiałów
półpłynnych.
Szerokość rozrzutu, w zależności od rodzaju rozrzucanego materiału, może sięgać od 12 do 25
metrów. Adapter przystosowany jest do napędu WOM
1000 obr./min.
Podwozie rozrzutnika obornika stanowi zestaw
kołowy tandem z zawieszeniem resorowanym, składającym się z dwóch resorów parabolicznych połączonych wahaczem. Rozrzutnik jest wyposażony w koła z
ogumieniem 600/50-22,5, przystosowanym do pracy w
ciężkich warunkach.

Paweł Prokopiuk
Autor jest regionalnym kierownikiem sprzedaży w Pronarze

Pokaz pracy rozrztnika N262/1 połączony ze szkoleniem rolników
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Wozy asenizacyjne

Wręgi podnoszą
wytrzymałość
Wozy asenizacyjne służą do samoczynnego pobierania, transportu i rozlewania
gnojówki oraz gnojowicy na pola uprawne i pastwiska w celu ich nawożenia. Obok wielu
innych maszyn rolniczych, także i tego typu urządzenia znajdują się w ofercie Pronaru.
Wozy asenizacyjne mogą być wykorzystywane
do następujących czynności wykonywanych w gospodarstwie rolnym:
• wywozu gnojowicy, ścieków komunalnych, zawartości odstojników i studzienek o głębokości do
6 m,
• rozlewania zawartości zbiornika na polach,
• podlewania, zraszania i nawożenia upraw polowych
oraz warzywnych,
• dogaszania pożarów na polach i w lasach,

•

dowozu wody pitnej do budynków mieszkalnych i
inwentarskich oraz pastwisk.
Pronar produkuje trzy modele wozów asenizacyjnych: T314 (o pojemności 4000 l), T315 (5000 l) i
T316 (6000 l). Wozy są oparte na konstrukcji ramowej,
jednoosiowej ze zbiornikiem przykręconym do ramy
wykonanej z kształtowników zamkniętych. Zbiornik wykonany jest ze stali o podwyższonych właściwościach
wytrzymałościowych, zaś wewnątrz zbiornika - na obwodzie płaszczy - przyspawane są usztywniające wręgi

Z tyłu zbiornika zamontowana jest sterowana hydraulicznie zasuwa
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Wóz asenizacyjny PRONAR T314
o pojemności 4 tys. litrów

pierścieniowe. Zbiornik pospawany jest od wewnątrz
i z zewnątrz oraz ocynkowany ogniowo (podobnie jak
rama wozu asenizacyjnego). Zbiornik posiada otwierany tylny właz o średnicy 500 mm, manowakuometr
oraz 4-calową otwieraną hydraulicznie i sterowaną z
ciągnika zasuwę. Dodatkowo, zarówno po prawej jak i
lewej stronie wozu, umieszczone są zaślepione króćce
przeznaczone do montażu zasuwy ręcznej, która stanowi wyposażenie dodatkowe wozu. Zasuwa umożliwia
podłączenie węża ssawnego i pozwala napełniać wóz
asenizacyjny z obydwu boków zbiornika.
W zależności od pojemności, wozy asenizacyjne Pronaru wyposażone są w dwa typy kompresorów:
MEC5000/M, o maksymalnej wydajności 6150 l/min
(wóz PRONAR T316 i T315) oraz MEC 4000/M o maksymalnej wydajności 4350 l/min (wóz PRONAR T314).
Wozy posiadają dwa zabezpieczenia kompresora przed
zalaniem - zawór nadmiarowy, umieszczony na szczycie
zbiornika oraz syfon z wziernikiem i zaworem spustowym. Przed nadmiernym wzrostem ciśnienia maszynę
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chroni zawór nadciśnieniowy, ustawiony na ciśnienie
0,5 bara. W wyposażeniu wozów PRONAR T316, T315
i T314 jest wąż ssawny o średnicy 110 mm i długości 6
m z koszem ssącym umieszczonym na jego końcu.
W zakresie bezpieczeństwa wozy Pronaru
wyposażone są w pneumatyczną instalację hamulcową (jedno- lub dwuprzewodową) oraz ręczny hamulec postojowy na korbkę. Podpora dyszla jest prostą
mechaniczną konstrukcją teleskopową, zaś sam zaczep
dyszla jest zaczepem obrotowym z okiem φ50. Wozy
wyposażone są w dwunastowoltową instalację oświetleniową, połączoną z ciągnikiem spiralnym przewodem
przyłączeniowym. W standardowym wyposażeniu wozów asenizacyjnych PRONAR znajdują się błotniki kół.
Natomiast wyposażeniem dodatkowym może być wał
przegubowo-teleskopowy (zwykły bądź szerokokątny)
oraz koło zapasowe.

Krzysztof Pogorzelski
Autor jest specjalistą ds. handlu Fabrycznego Punktu
Sprzedaży Pronaru w Koszarówce
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Rozsiewacze nawozów

Właściwy wybór
obniża koszty
Nieprecyzyjne rozsianie nawozu nie pozwala wykorzystać pełnego potencjału plonotwórczego roślin i powoduje znaczne straty finansowe. Dlatego tak ważny jest dobrze
dobrany, funkcjonalny rozsiewacz nawozów. Pronar produkuje rozsiewacze zawieszane
przeznaczone do nawożenia nawozami stałymi: jednotarczowe FD1-M03 i FD1-M05 oraz
dwutarczowy FD2-M10.
Niewątpliwą zaletą jednotarczowych rozsiewaczy jest niska cena i niewielka masa ułatwiająca podczepianie oraz możliwość pracy z ciągnikiem o niedużej
mocy. Dlatego znakomicie sprawdzają się one w małych
i średnich gospodarstw rolnych. Rozsiewacze PRONAR
FD1-M03 i PRONAR FD1-M05, służące do powierzchniowego wysiewu nawozów suchych, granulowanych
lub krystalicznych, są agregowane z ciągnikiem na trójpunktowym układzie zawieszenia kategorii II wąskiej
i napędzane tylnym wałkiem odbioru mocy ciągnika o
prędkości 540 obr./min. Napęd z ciągnika jest przenoszony poprzez wał przegubowo-teleskopowy na przekładnię kątową rozsiewacza, która obraca 6-łopatkową
tarczę rozsiewającą.
FD1-M03 oraz FD1-M05 są wyposażone w lejkową skrzynię ładunkową o pojemności 250 dm3 (model FD1-M03) oraz 500 dm3 (model PRONAR FD1-M05)

wykonaną z tworzywa sztucznego, gwarantującą dużą
wytrzymałość i odporność na działanie promieni UV.
Wyposażenie standardowe zawiera pokrywę zabezpieczającą nawozy przed opadami atmosferycznymi. Rozsiewacze wyposażone są w dwa układy zamykająco-dozujące dawkę nawozu. Każda z dwóch dźwigni steruje
stopniem otwarcia oddzielnego otworu dozującego: od
położenia odcinającego wysyp do położenia odpowiadającego ustawionej dawce nawozu. Za pomocą mechanizmu regulacji dawki i kierunku wysiewu można
płynnie regulować dawkę, kierunek wysiewu, a także
zamknąć wsyp w trakcie postoju lub nawrotów. Regulację szerokości rozrzutu nawozu uzyskuje się poprzez
- prostą w wykonaniu - zmianę położenia kątowego łopatek na tarczy rozsiewającej. Dzięki odpowiedniemu
układowi łopatek szerokość rozrzutu może zawierać się
w przedziale od 4 do 14 m.
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Rozsiewacz PRONAR FD2-M10 agregowany jest z ciąa kagnikiem poprzez trójpunktowy układ zawieszenia
tegorii II i napędzany tylnym wałkiem odbioru mocy
ciągnika o prędkości 540 obr./min. Napęd z ciągnika
gnika
przenoszony jest poprzez wał przegubowo-teleskopokopowy na przekładnie kątowe rozsiewacza, które obracają
acają
tarcze z prędkością 800 obr./min. Przekładnie wyposaposażone są w łopatki rozsiewające. Jednocześnie poprzez
przez
przekładnię łańcuchową napędzany jest układ mieszaeszający nawóz. FD2-M10 jest wyposażony w dwukomorową
orową
skrzynię ładunkową o pojemności 1000 dm3, wykonaną
onaną
z tworzywa sztucznego. Skrzynia, na życzenie klienta,
enta,
może być wyposażona w łatwo i szybko otwierającą
ającą
się plandekę, zabezpieczającą nawozy przed opadami
adami
atmosferycznymi. Wewnątrz zbiornika osadzone są
ą sita
uniemożliwiające przedostanie się zbrylonego nawozu
wozu
do otworów zsypowych.
W wyposażeniu standardowym rozsiewacza
wacza
a
znajduje się instalacja oświetleniowa podłączana
a do
o
gniazda siedmiobiegunowego ciągnika (oświetlenie
e tyl-ne: pozycyjne, kierunkowskazy oraz światła „stop”).
top”)..
Dodatkowo rozsiewacz może być wyposażony w kółka
a
do łatwego transportu.
Zgromadzony w plastikowym, dwukomorowym zbiorniku nawóz jest mieszany i grawitacyjnie podawany
ny na
dwie łopatkowe tarcze rozsiewające. Rozsiewanie
e jest
est
regulowane w zakresie:
• ilości materiału - zasuwa pod każdym otworem
ore
em
zsypowym,
• równomierności rozrzutu - zmiana kąta ustawienia
łopatek rozsiewających,
• zasięgu rozrzutu (od 10 do 24 m) - sterowanie
prędkością obrotową tarcz.
Rozsiewacz wyposażony jest w dwa układy sterujące:
zamykający i dozujący ilość nawozu. Układ zamykający, sterowany hydraulicznie z kabiny operatora, odpowiada za szybkie odcięcie wysypu nawozu na tarcze
wysiewające (np. przy nawrotach). Natomiast układ
dozujący odpowiada za ilość dostarczonego nawozu na
tarczę rozsiewającą i jest sterowany ręcznie poprzez
odpowiednie nastawienie dźwigni regulującej wielkość
otworów zsypowych.
Układ dozujący, jak i zamykający może sterować niezależnie każdą z komór zbiornika zasypowego.
Do sterowania układem zamykającym rozsiewacz FD2-M10 potrzebuje połączenia z gniazdem hydrauliki ciągnika.
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Kosiarki bijakowe

Daleko sięgają,
koszą i rozdrabniają
Kosiarki bijakowe są przeznaczone do prac związanych z utrzymaniem infrastruktury
komunalnej, zieleni miejskiej, a także wykorzystywane w sadach oraz na terenach zalesionych. Używane są do koszenia chwastów, zarośli, traw na poboczach dróg, w rowach melioracyjnych i kanałach wodnych oraz na terenach niezagospodarowanych. Kosiarki bijakowe
sprawdzają się również przy rekultywacji łąk oraz usuwaniu resztek łodyg po uprawach
tytoniu lub kukurydzy, a także przy rozdrabnianiu obciętych gałęzi drzew o średnicy do 10
cm.
Pronar oferuje dwa rodzaje tego typu kosiarek: tylno-czołowe PRONAR BK oraz tylno-boczne
PRONAR BBK. Różnica między tymi modelami polega
na tym, że w pierwszym przypadku istnieje możliwość
koszenia tylko w pozycji poziomej, przy montażu z tyłu
lub z przodu ciągnika, a w drugim - oprócz koszenia
w pozycji poziomej, poprzez ustawienie w pozycji pionowej można też obkaszać rowy, nasypy itp. Kosiarki
tylno-boczne, dzięki hydraulicznie wychylnemu ramie-

niu, posiadają także większy zakres wysunięcia w bok
względem ciągnika.
Wśród kosiarek tylno-czołowych PRONAR BK
dostępne są modele o szerokości koszenia od 1100 do
2500 mm. Są one mocowane na przednim lub tylnym
TUZ-ie i używane z ciągnikami o mocy od 25 KM. Dostosowanie kosiarki do pracy z przodu lub z tyłu jest
możliwe dzięki łatwemu przełożeniu mocowania układu
zawieszenia. Zastosowanie w tego typu kosiarkach hy-

Ustawienie kosiarki PRONAR BK200 do pozycji roboczej
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Kosiarka bijakowa tylno-boczna PRONAR BK200 rozdrabnia gałęzie o średnicy do 10 cm

draulicznego siłownika wychyłu umożliwia przesunięcie
układu tnącego w prawo w stosunku do ciągnika. Pozwala to na łatwiejsze manewrowanie między drzewami, słupkami, znakami i barierkami w sadach lub na
drogach.
Kosiarki tylno-boczne są bardziej funkcjonalne
przy obsłudze poboczy dróg, zwłaszcza, że w związku
z coraz bardziej zróżnicowanym układem tych poboczy, do ich utrzymania mogą nie wystarczać jedynie
kosiarki do koszenia poziomego. Brak pionowego ruchu
zespołu koszącego uniemożliwia tego typu kosiarkom
obsługiwanie zarówno skarp, nasypów, jak też poboczy rowów. Powoduje to konieczność dodatkowego dokaszania, co w konsekwencji wydłuża czas i zwiększa
koszty.
Kosiarki BBK mogą kosić poziomo oraz pionowo, co daje możliwość zastosowania ich do wykaszania
nasypów, rowów i terenów o różnym stopniu nierówności i nachylenia. Jest to możliwe dzięki przegubowemu
osadzeniu zespołu koszącego na ramie kosiarki, która
jest sterowana za pomocą systemu hydraulicznego nośnika.
Pronar oferuje kosiarki bijakowe PRONAR BBK
o szerokości koszenia od 1600 do 2000 mm. Układ koszenia tego typu kosiarek oparty jest na zestawie noży,
których specjalny kształt pozwala na rozdrabnianie i w
konsekwencji mineralizację koszonego materiału, co
nie wiąże się z koniecznością jego późniejszego zbierania. Zwłaszcza, że - ze względu na zanieczyszczenia
- skoszona roślinność przydrożna nie nadaje się do innych zastosowań.
KWARTALNIK
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Kosiarki tylno-boczne PRONAR BBK posiadają
funkcję poziomego (bocznego) wychylenia względem
ciągnika (ewentualne ominięcie przeszkody), jak również ustawienia nachylenia pionowego do koszenia
pod kątem. Wychylenie boczne pozwala na maksymalny zasięg pracy do 3480 mm, a nachylenie pionowe
- na pracę pod kątem 65 stopni w dół i 94 stopni w
górę. Wychylenie poziome oraz regulacja kąta nachylenia możliwe jest dzięki instalacji hydraulicznej kosiarki,
na którą składają się m.in. dwa siłowniki hydrauliczne
oraz przewody umożliwiające połączenie z systemem
hydrauliki zewnętrznej ciągnika. Zastosowane rozwiązania są szczególnie praktyczne przy koszeniu szerokich poboczy o delikatnej strukturze, gdzie wychylenie
boczne oraz praca pod kątem zapobiegają ingerencji
ciągnika na koszonej powierzchni. Dodatkowo ułatwia
to manewrowanie pomiędzy różnego rodzaju przeszkodami (drzewa, słupki, bariery, znaki) bez zmiany toru
jazdy ciągnika.
W zależności od możliwości ciągnika oraz szerokości zestawu koszącego, kosiarki mogą być agregowane na tylnym TUZ-ie nośnika o mocy od 50 do 70
KM. Do obsługi instalacji hydraulicznej kosiarki nośnik
powinien posiadać dwie sekcje wyjść hydraulicznych
do podłączenia przewodów, poprzez które regulowany
jest zasięg pracy kosiarki oraz jej nachylenie.
Napęd przekazywany jest kosiarce z WOM-u
ciągnika za pomocą wału przegubowo-teleskopowego,
który następnie - dzięki przekładniom kątowej i pasowej - wprawia w ruch wał bijakowy z osadzonymi na
nim nożami. Przekładnia pasowa pełni również rolę
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Dane techniczne kosiarek tylno-czołowych PRONAR
BK 110
BK140
BK160
BK180
BK200
BK250
Model
Szerokość koszenia (m)
1,1
1,4
1,6
1,8
2,0
2,5
Typ zawieszenia
centralne
Liczba noży (szt.)
10
12
14
16
18
22
Obroty WOM-u (obr./min)
1000
przedni TUZ kat. I
przedni TUZ kat. II
Podłączenie do ciągnika
oraz tylny TUZ kat. I i II
oraz tylny TUZ kat. II i III
Minimalne zapotrzebowanie
25
30
40
50
70
90
mocy ciągnika (KM)
Masa (kg)
350
390
525
560
600
660
Średnica wału roboczego (mm)
ø 133
ø 152
ø 160
Średnica wału kopiującego (mm)
ø 133
ø 152
ø 160
Przesuw hydrauliczny
440
785
w poziomie (mm)

Kosiarka tylno-czołowa PRONAR BK200
zamontowana na TUZ-ie ciągnika z podłączonymi
przewodami systemu hydraulicznego i WOM-em
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Dane techniczne kosiarek tylno-bocznych PRONAR
Model
BBK160
BBK180
BBK200
Szerokość robocza (koszenia)
1600
1800
2000
[mm]
Masa kosiarki (kg)
740
795
840
Minimalne zapotrzebowanie
50
60
70
mocy (KM)
Prędkość obrotowa WOM-u (obr./
540
min)
Układ zawieszenia - tylny TUZ
kat. II i III
Prędkość obrotowa wału bijako2450
wego (obr./min)
Rodzaj noży
bijakowe (młotkowe)
Liczba noży bijakowych
14
16
18
Zasięg koszenia (mm)
3040
3260
3480
Kąt pracy w dół (º)
65
Kąt pracy w górę (º)
94
Ustawienie wysokości koszenia
20, 40, 60
(mm)
Szerokość w położeniu transpor2160
2380
2600
towym (mm)

sprzęgła, które - w przypadku zablokowania układu
przeniesienia napędu lub zapchania zespołu tnącego spowoduje poślizg pasów bez wywoływania istotnych
uszkodzeń. Jest to szczególnie przydatne przy koszeniu
powierzchni, na których może dochodzić do zetknięcia
z kamieniami, grubymi gałęziami, zwałami ziemi lub w
przypadku nawinięcia na zespół tnący dużej ilości koszonego materiału. Również specjalne osadzenie oraz
konstrukcja noży bijakowych sprawiają, że - w przypadku napotkania przeszkody - dochodzi do ich odchylenia i ominięcia bez uszkodzenia układu koszącego.
Nagromadzony na wale materiał, po wyłączeniu i zabezpieczeniu ciągnika, można łatwo usunąć po uniesieniu osłony, umieszczonej w tylnej części kosiarki. Poza
tym, podczas użytkowania kosiarek na terenach oddalonych od zabudowań oraz tam, gdzie nie dochodzi do
narażenia osób trzecich na niebezpieczeństwo, możliwa
jest praca z otwartą osłoną, co pozwala na równomierny rozrzut materiału. Rozdrabnianie łodyg tytoniu czy
pozostałości po zebranej kukurydzy poprawia efektywność orki.
W zależności od pożądanej wysokości koszenia, kosiarki PRONAR BBK posiadają także możliwość
jej regulacji w zakresie od 20 do 60 mm, a kosiarki tyl-
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no-czołowe BK - w zakresie od 30 do 70 mm. Odbywa
się to poprzez zmianę położenia wału kopiującego regulowanego w prosty sposób - za pomocą dwóch śrub
umieszczonych po obu stronach kosiarki.
Warto zauważyć, że kosiarki bijakowe Pronaru, oprócz zewnętrznej, posiadają również dodatkową
wewnętrzną osłonę (płaszcz) zespołu tnącego. Przy jej
produkcji został zastosowany specjalny materiał, który zwiększa wytrzymałość osłony, a specjalny kształt
dodatkowo pomaga przy rozdrabnianiu skoszonego
materiału. Zastosowanie takiego rozwiązania zmniejsza koszty użytkowania, bowiem w przypadku zużycia
można dokonać wymiany samego płaszcza bez potrzeby całkowitej wymiany zewnętrznej obudowy kosiarki.
Dzięki zastosowaniu dwóch siłowników hydraulicznych
oraz szerokiemu zakresowi przesunięcia, kosiarki PRONAR BBK mogą pracować zarówno jako kosiarki tylne,
jak i boczne. Pozwala to na ich wykorzystanie nie tylko przy wykaszaniu różnie ukształtowanych poboczy
dróg, ale także w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych oraz przy wszelkiego rodzaju pracach związanych z utrzymaniem zieleni.
(jb, mp)

75

PRODUKTY

Owijarka przyczepiana z załadunkiem czołowym PRONAR Z245/1

Oszczędza czas
i pieniądze
Opłacalność hodowli zwierząt w znacznym stopniu uzależniona jest od jakości pasz
przeznaczonych do żywienia jesienią, zimą i wiosną. Doświadczenia wielu hodowców wskazują, że istotnym czynnikiem uzyskania wysokiej jakości jest sposób konserwacji zielonek.
Dąży się do zachowania maksymalnej zawartości składników pokarmowych, minimalizacji
strat powstających w wyniku psucia się kiszonki oraz pełnej mechanizacji tego procesu. W
osiągnięciu takich celów pomocna będzie owijarka PRONAR Z245/1.
Wymagania te w dużym stopniu spełnia najnowsza, sprawdzona i powszechnie stosowana w krajach o wysoko rozwiniętym rolnictwie metoda przechowywania i konserwacji pasz objętościowych w postaci
bel cylindrycznych, wykonanych za pomocą pras zwijających i owiniętych specjalną folią. Dlatego też rolnicy
traktują kiszonki z beli jako nowoczesne narzędzie do
zarządzania obszarami trawiastymi, które umożliwia im
nie tylko radzenie sobie z kaprysami pogody, ale również konserwację nadwyżek w ilościach odpowiednio
dopasowanych do potrzeb żywieniowych różnych zwierząt.
Oferta maszyn Pronaru, używanych przy produkcji sianokiszonki - oprócz produkowanych od lat
niezawodnych owijarek Z235 oraz Z245 - powiększyła

się o owijarkę do bel przyczepianą z załadunkiem czołowym Z245/1 przeznaczoną do gospodarstw o średniej i dużej powierzchni użytków zielonych. Urządzenie
to zapewnia szybkie i sprawne owijanie okrągłych bel
za pomocą rozciągliwej folii.
Owijarka PRONAR Z245/1 wyposażona została w sprawdzony podajnik folii, mocowany na stelażu,
przystosowany do odwijania folii o szerokości 500 lub
750 mm. Posiada on wbudowaną przekładnię z optymalnie dobranym przełożeniem zmieniającym prędkość
obrotową aluminiowych rolek napinających folię. Rolki
te są dodatkowo radełkowane. To wszystko zapewnia,
że podajnik gwarantuje odpowiedni naciąg folii.
Owijanie odbywa się na stole obrotowym. Posiada on dwie przekładnie łańcuchowe oraz przekład-

Sterowanie cięgnami umożliwia pracę owijarką bez konieczności opuszczania kabiny ciągnika
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Przestawialny mechanizm wyładowczy pozwala wyładowywać belę na dwa sposoby

nię zębatą, napędzane silnikiem hydraulicznym. Silnik
hydrauliczny ma wbudowany zawór antyszokowy, który
zabezpiecza układ napędowy owijarki przed uszkodzeniem, szczególnie w przypadku, gdy nagle wyhamowujemy szybko obracający się stół z belą. Pierwsza prze-

kładnia łańcuchowa zapewnia odpowiednią prędkość
obrotową stołu, natomiast druga napędza rolki wprowadzające belę w ruch obrotowy względem jej osi.
Rolka czynna napędza rolkę bierną za pomocą czterech pasów bezkońcowych wzmocnionych specjalnymi

Parametry techniczne przyczepianej czołowej owijarki do bel PRONAR Z245/1
Średnica owijanych bel (mm)
od 1200 do 1500
Szerokość beli (mm)
max 1250
Dopuszczalna masa beli (kg)
1000
Szerokość folii (mm)
500 lub 750
Masa własna (kg)
1650
Długość (transportowa/robocza) [mm]
5890/6100
Szerokość (transportowa/robocza) [mm]
2220/3370
Wysokość maksymalna (mm)
2570
Zawieszenie
jednoosiowe, sztywne
Rozmiar ogumienia
340/55-16
Prędkość dopuszczalna (km/h)
30
Zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM/kW)
48/35,3
Wymagana liczba wyjść hydrauliki zewn. ciągnika
1 para (z wolnym powrotem)
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Podjeżdźanie do boku beli skraca czas załadunku owijarki

przekładkami. Właśnie te pasy utrzymują belę na stole
obrotowym oraz wprowadzają ją w ruch obrotowy. Stół
przymocowany jest obrotowo za pomocą sworzni do
jego ramy wychylnej. Wychylanie ramy odbywa się za
pomocą siłownika teleskopowego. Całość zmontowana
jest z ramą dolną owijarki. Takie rozwiązanie pozwala
na wychylenie stołu w celu wyładowania owiniętej beli.
Załadunek bel na stół obrotowy odbywa się w ten sposób, że podjeżdżamy do boku beli, a nie - jak w przypadku owijarki Z245 - do czoła beli. Takie rozwiązanie skraca czas załadunku, ponieważ owijarka porusza
się w tym samym kierunku, co prasa zwijająca, czyli
wzdłuż pola.
Załadunek odbywa się przy użyciu specjalnego chwytaka bel, składającego się z dwóch współpracujących ze sobą ramion. Pierwsze z nich to ramię
chwytające, które odpowiada za zebranie beli z pola,
jej właściwe ułożenie (na ramieniu chwytającym) oraz
ustabilizowanie. Drugie ramię odpowiada za załadunek
wcześniej uchwyconej beli na stół obrotowy. Każde z
ramion jest napędzane oddzielnym siłownikiem hydraulicznym, a układ hydrauliczny skonstruowano tak, że
ramiona podczas załadunku i opuszczania wykonują
niezależne ruchy. Istnieje możliwość regulacji ramienia
chwytającego w zależności od szerokości owijanych
bel.
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Wyładunek owiniętych bel ze stołu obrotowego odbywa się przy pomocy mechanizmu wyładowczego. Rama wychylna tego mechanizmu unoszona jest
przy użyciu siłownika hydraulicznego, który wysuwa
się automatycznie podczas podnoszenia stołu obrotowego. Mechanizm ten jest przestawny, co pozwala
na wyładowanie beli na dwa sposoby. W pierwszym z
nich opuszczanie ramy wychylnej powoduje, że bela
stacza się za owijarkę. W drugim przypadku (po opuszczeniu specjalnej podpory wywrotu bocznego) bela
ustawiana jest na powierzchni czołowej, co zmniejsza
w znacznym stopniu prawdopodobieństwo uszkodzenia
folii podczas wyładunku oraz pozwala na lepsze uchwycenie beli przy pomocy powszechnie stosowanych w
rolnictwie ładowaczy czołowych.
Owijarka PRONAR Z245/1 wyposażona jest
również w napędzany siłownikiem hydraulicznym mechanizm odcinania folii. Jest on umieszczony na podłużnicy stołu obrotowego. Jego zadaniem jest odcięcie
oraz przytrzymanie folii do czasu rozpoczęcia owijania
kolejnej beli.
Owijarka jest dostosowana do współpracy z
ciągnikami rolniczymi wyposażonymi w hydrauliczną
instalację zewnętrzną, posiadającą swobodny odpływ
oleju hydraulicznego do zbiornika bez dławienia przepływu. Sterowanie owijarką odbywa się za pomocą cię-

KWARTALNIK

PRONAR

NR 3(26)/2013

PRODUKTY

gien połączonych z rozdzielaczem hydraulicznym. Rozwiązanie to ułatwia obsługę urządzenia bez potrzeby
opuszczania kabiny ciągnika.
Owijarka PRONAR Z245/1 posiada również
oświetlenie zewnętrzne, pozwalające na bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych. Instalacja
elektryczna owijarki przystosowana jest do zasilania ze
źródła prądu stałego 12 V. W skład wyposażenia owijarki wchodzi również standardowy licznik owinięć L-01.
Można go zaprogramować na 16 lub 24 owinięcia, po
których zaczyna sygnalizować zakończenie owijania. Na
życzenie klienta owijarka może zostać wyposażona w
rozbudowany o szereg funkcji licznik L-02 z wyświetlaczem LED, który realizuje następujące funkcje:
• możliwość zaprogramowania od 10 do 49 owinięć
z sygnalizacją świetlną LED i dźwiękową po ich zakończeniu,
• zliczanie liczby owiniętych bel na danym polu (możliwość zliczania oddzielnie na 1, 2 lub 3 polach),
• pomiar czasu pracy na danym polu (możliwość zliczania oddzielnie na 1, 2 lub 3 polach),
• wydajność, czyli pomiar średniej liczby owiniętych
bel w ciągu godziny na danym polu (możliwość zliczania oddzielnie na 1, 2 lub 3 polach),

•
•
•

kasowania licznika dla każdego pola niezależnie,
zliczanie całkowitej liczby bel, które owinęła owijarka,
zliczanie całkowitej liczby obrotów stołu.

Owijarka PRONAR Z245/1 zapewnia bardzo
dobre zabezpieczenie przygotowanej paszy. Dzięki
zastosowaniu sterowania hydraulicznego jest łatwa w
obsłudze. Sposób załadunku z podjazdem do boku beli
oszczędza czas i paliwo potrzebne na manewrowanie.
Samoczynny załadunek i wyładunek zapewnia skrócenie czasu przygotowania owijarki do kolejnych cyklów
owinięć.
Zastosowanie sterowania za pomocą cięgien
umożliwia owijanie bez konieczności opuszczania kabiny ciągnika. Wszystkie te czynniki powodują, że owijanie bel owijarką Z245/1 jest znacznie mniej pracochłonne i wymaga zaangażowania mniejszej liczby sprzętu i
osób do obsługi, co pozwala obniżyć koszty produkcji.

Wojciech Bartoszuk
Autor jest konstruktorem na Wydziale Wdrożeń w Pronarze

Mechanizm załadowczy składa się z dwóch niezależnych ramion: chwytającego i załadowczego
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Wozy paszowe

Ułatwia pracę,
obniża koszty
System żywienia bydła TMR (Total Mixed Ration) to coraz bardziej powszechny sposób żywienia krów. System ten można stosować w oborach różnych typów. Wóz paszowy
pozwala wszystkie pasze objętościowe, treściwe i mineralne wymieszać ze sobą w odpowiednich proporcjach, tak aby miały właściwą strukturę dawki. Dlatego jest on niezbędny
nie tylko w dużych kompleksach hodowlanych, ale również w gospodarstwach rolnych.
Popularność żywienia krów dawką całkowicie
wymieszaną TMR wynika bezspornie z wielu korzyści,
jakie ten system daje. Dawka całkowicie wymieszana
najbardziej odpowiada fizjologii krowy, co później przekłada się na jej wydajność, zdrowotność i płodność.
Ale stosowanie wozów paszowych nie tylko pozwala we
właściwy sposób wymieszać pasze, ale też ułatwia pra-
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cę i obniża koszty produkcji mleka. Dzięki tej maszynie
można uzyskać nie tylko wzrost wydajności krów, ale
jednocześnie eliminować i ograniczać wiele problemów
zdrowotnych stada. Całodobowy dostęp do paszy powoduje, że nie następuje walka o miejsce przy stole
paszowym i przez cały czas w oborze jest zachowany
spokój. Najbardziej wymierną korzyścią stosowania sytemu TMR jest wzrost mleczności krów.
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Parametry techniczne wozu paszowego PRONAR VMP-5S
Dopuszczalna masa całkowita (kg)
3800
Ładowność (kg)
2200
Masa własna (kg)
1600
3
Pojemność zbiornika (m )
5
Długość maks. zbiornika (mm)
2990
Szerokość maks. zbiornika (mm)
2190
Wysokość zbiornika (mm)
1430
Średnica podłogi zbiornika (mm)
1700
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) [mm]
3880/2190/2130
Grubość blachy podłogi/ściany zbiornika (mm)
12/6
Wysokość podłogi zbiornika od podłoża (mm)
695
Rozstaw kół (mm)
1500
Rodzaj zawieszenia
sztywne
Obciążenie oka dyszla (kg)
800
Rodzaj ogumienia
10.0/75 -15.3
Prędkość konstrukcyjna (km/h)
15
System wagowy
3-punktowy
boczne okno z przodu
System dozowania paszy
z prawej strony
Liczba obrotów mieszadła przy 540 obrotach WOM-u na minutę (obr./min)
33
Minimalne zapotrzebowanie
p
mocyy ciągnika
ąg
(KM/kW
((KM/kW)
50/36,7
Wóz paszowy jest jedną z niewielu maszyn w
gospodarstwie, która pracuje 365 dni w roku. W związku z tym niezawodność wozu paszowego ma ogromne
znaczenie. Wozy paszowe serii VMP (Vertical Mixer Pronar): VMP-5S, VMP-10 i VMP-10S posiadają mechanizm
mieszania, który cechuje się małym zapotrzebowaniem
na moc i dzięki temu mogą być użytkowane w wielu
gospodarstwach przez ciągniki o różnej mocy.

Wozy paszowe PRONAR VMP-10S, VMP-10 i VMP-5S
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Wóz paszowy VMP-5S
Z myślą o gospodarstwach z oborą na 20-40
krów Pronar wprowadził do oferty wozy paszowe VMP-5S o pojemności 5 m3. Zbiornik wozu VMP-5S charakteryzuje się wysoką sztywnością i trwałością pod
względem ścierania. Okno wysypowe z prawej strony
zbiornika zapewnia jego bardzo równomierne i płynne
opróżnianie z przygotowanej paszy. Zastosowanie mieszadła ślimakowego o optymalnym kształcie pozwala
na skrócenie do minimum czasu cięcia i mieszania paszy oraz na obniżenie kosztów przygotowania dawki.
Cztery wysokiej jakości dzielone noże tnące, zamontowane na mieszadle, gwarantują długą i bezawaryjną
pracę.
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Wóz paszowy PRONAR VMP-10S podczas zadawania paszy zwierzętom

Wóz posiada 3-punktowy system wagowy
umieszczony pod podłogą zbiornika. Waga dosypywanych komponentów, jak również czas mieszania, są
wyświetlane na dużym, czytelnym wyświetlaczu cyfrowym, którego położenie można wygodnie regulować
zarówno w pionie, jak i w poziomie

Wozy paszowe PRONAR VMP-10 i PRONAR VMP-10S
W gospodarstwach z oborą na 50-60 krów doskonale sprawdzają się wozy paszowe: PRONAR VMP10 oraz VMP-10S. Podstawową wersją obydwu modeli
jest wóz o pojemności komory 10 m3. Dzięki dodaniu
lub odjęciu nadstaw uzyskujemy wóz o objętości 8 m3,
10 m3 lub 12 m3 - w zależności od aktualnych potrzeb.
10 wymiennych i regulowanych noży docinających
oraz dwa przeciwnoże sterowane mechanicznie, a także kształt komory mieszania gwarantują prawidłowe
rozdrobnienie i wymieszanie paszy, zaś elektroniczna
waga pozwala dokładnie dawkować jej składniki oraz
proporcje dla poszczególnych zwierząt.
Zastosowanie w zbiorniku mieszającym profilowych ścian bocznych, podnoszących końcową sztywność całego zbiornika zasypowego o grubości 8 mm i
podłogi o grubości 20 mm oraz przekładni planetarnej
renomowanego producenta, gwarantuje długą i bezproblemową eksploatację.

Mieszadło pionowe z dziewięcioma nożami docinającymi
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Model PRONAR VMP-10S przystosowany jest
do przygotowywania mieszanki żywieniowej, składającej się ze wszystkich rodzajów pasz objętościowych
(kiszonki, siana, słomy, mączki z roślin zielonych) i treściwych, produktów paszowych wytwarzanych przez
przemysł spożywczy w postaci sproszkowanej lub
granulatu, preparatów żywieniowych zwiększających
wydajność produkcji mleka, witaminowych lub mineralnych.
Zastosowano w nim segmentową budowę
zbiornika oraz dwa niesymetrycznie położone okna
wysypowe, co powoduje bardzo równomierne i płynne
opróżnianie zbiornika z paszy. Nowy typ mieszadła ślimakowego, o zmodernizowanym kształcie, pozwala na
skrócenie do minimum czasu cięcia i mieszania paszy.
Dziewięć noży tnących na mieszadle gwarantuje długą
i bezawaryjną pracę wozu.

Charakterystyczne cechy wozów paszowych PRONAR:
• niska wysokość oraz możliwość łatwej przebudowy (poprzez dodanie lub odjęcie nadstaw) komory
mieszającej do objętości 8 m3, 10 m3 lub 12 m3 - w
zależności od aktualnych potrzeb rolników;
• niewielkie zapotrzebowanie mocy (60 KM);
• zastosowane noże posiadają podwyższoną odporność na ścieranie;
• wyposażone są w czteropunktowy system wagowy
z wyświetlaczem LCD;
• uniwersalne wykonanie ramy, pozwalające na montowanie dyszla na górny lub dolny zaczep transportowy, w zależności od posiadanego ciągnika.

Erwin Kowalski
Autor jest regionalnym kierownikiem sprzedaży w Pronarze

Wóz paszowy PRONAR VMP-10S

KWARTALNIK

PRONAR

NR 3(26)/2013

83

PRODUKTY

Wydział Pneumatyki i Hydrauliki

Centrum
nowoczesnej techniki
Wśród wielu produkowanych w Pronarze wyrobów znajdują się również elementy
hydrauliczne i pneumatyczne, wytwarzane na Wydziale Pneumatyki i Hydrauliki. Wyroby te
mają coraz szersze zastosowanie.
Popularność hydrauliki związana jest przede
wszystkim z dużą łatwością automatyzacji i sterowania podstawowymi parametrami ruchowymi elementów wykonawczych, jakimi są cylindry hydrauliczne.
Mają one zastosowanie przede wszystkim w rolnictwie,
górnictwie, budownictwie oraz w technice transportowej. Przyczepy, wywrotki, koparki, podnośniki i dźwigi,
dzięki wykorzystaniu hydrauliki stały się urządzeniami
łatwymi w obsłudze, które potrafią przemieszczać duże
ilości masy. Pozwala to znacznie skrócić czasu wykonywania wielu prac rolniczych, budowlanych, drogowych i
w wielu innych dziedzinach.
Wydział Pneumatyki i Hydrauliki produkuje
przede wszystkim szeroką gamę siłowników nurnikowych i tłokowych o średnicy do 320 mm i skoku zgodnie z indywidualnymi zamówieniami. Istotną pozycję
wśród wyrobów PiH stanowią teleskopowe siłowniki
hydrauliczne, których oferta jest stale poszerzana. Pronar jest jedynym w Polsce producentem siłowników teleskopowych dwustronnego działania, których parametry techniczne są dostosowywane do indywidualnych
zamówień klientów.
Zbiorniki sprężonego powietrza w systemach lakierniczych
według zamówienia klienta w dowolnym kolorze RAL
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W ofercie wydziału znajdują się również sztywne oraz elastyczne przewody hydrauliczne i pneumatyczne wysoko- oraz niskociśnieniowe o końcówkach
prostych i kątowych. Obok elementów hydrauliki siłowej Wydział PiH wytwarza również wyroby pneumatyczne, czego najlepszym przykładem są atestowane
zbiorniki sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym
do 12,5 bara.
Wysoka jakość wyrobów możliwa jest dzięki
nowoczesnemu parkowi maszynowemu, opartemu w
znacznym stopniu na maszynach i urządzeniach sterowanych numerycznie, co plasuje go w europejskiej czołówce pod względem rozwoju nowoczesnych technik
produkcji. Poza tym wydział wyposażony jest w jedyną
w Polsce w pełni zautomatyzowaną linię szlifiersko-polerską. Na potrzeby wydziału powstała również nowoczesna malarnia, pozwalająca m.in. na zwiększenie
trwałości powłoki lakierniczej wyrobów Pronaru. Oferuje ona klientom dowolny kolor nanoszonej powłoki
według palety RAL.
Nad jakością wytwarzanych elementów czuwają pracownicy kontroli jakości, którzy - mając do dyspozycji szereg nowoczesnych przyrządów i urządzeń pomiarowych - kontrolują zarówno stan wykonywanych
detali na każdym etapie produkcyjnym, jak i produkt
finalny.
Wydział Pneumatyki i Hydrauliki dysponuje
własnym biurem technologiczno-konstrukcyjnym z wysoko wykwalifikowanymi i doświadczonymi konstruktorami oraz technologami, którzy specjalizują się w
projektowaniu wyrobów, a także i wprowadzaniu w
nich nowych rozwiązań technicznych. Pozwala to poszerzyć możliwości produkcyjne wydziału, proponować
alternatywne rozwiązania w zakresie parametrów technicznych produktu oraz realizować racjonalizatorskie
pomysły klientów, dążących do poprawy wydajności
posiadanych maszyn.
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Osoby zainteresowane ofertą Wydziału Pneumatyki i Hydrauliki mogą kontaktować się,
korzystając z następujących danych teleadresowych:
tel. +48 85 6827 311 tel. +48 85 682 7313
faks +48 85 682 7311;
e-mail: handelpih@pronar.pl

Pronar jest znaczącym producentem elementów hydrauliki siłowej zarówno w kraju, jak i na świecie. Wysokie kwalifikacje pracowników oraz nowoczesne technologie czynią Wydział Pneumatyki i Hydrauliki
centrum nowoczesnej techniki w zakresie pneumatyki i
hydrauliki siłowej, co umożliwia szybką realizację indywidualnych zamówień.
Siłowniki produkowane seryjnie można znaleźć
w katalogu na stronie: www.pronar.pl/pih

Produkty Wydziału Pneumatyki
i Hydrauliki Pronaru

Magdalena Adamska
Autorka jest pracownikiem handlu Wydziału Pneumatyki
i Hydrauliki w Pronarze
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Zabezpieczenie maszyn przed sezonem zimowym

Żeby służyły
jak najdłużej
Większość maszyn rolniczych, po zakończeniu prac polowych, nie będzie wykorzystywana aż do następnej wiosny. Warto odpowiednio zadbać o ich przechowanie. Wówczas będą nam dłużej służyć.
Zima to czas na wykonanie cyklicznej obsługi technicznej sprzętu rolniczego. Jest to niezwykle
istotny element użytkowania urządzeń mechanicznych,
gdyż profilaktyczne czynności sprawdzające zapewniają bezpieczeństwo i prawidłowe działanie maszyn. A ich
właściwa pielęgnacja jest gwarancją zakładanej wydajności pracy oraz właściwego działania.
Wykonującym samodzielnie czynności serwisowo-konserwacyjne sugerujemy, aby prace te przeprowadzać w sposób bezpieczny. Przed rozpoczęciem
wszelkich prac przy urządzeniach, należy je zabezpieczyć, aby nie doszło do ich niekontrolowanego uruchomienia. W maszynach z napędem zewnętrznym
konieczne jest ich odłączenie od źródła zasilania. Jeżeli
maszyna podłączona jest do ciągnika, należy wyłączyć
silnik, zablokować ciągnik za pomocą hamulca postojowego i wyjąć kluczyki ze stacyjki. Trzeba też zabezpieKosiarka PRONAR PDT290. Części robocze, które wykonane są z żeliwa
lub stali (noże, zęby), należy konserwować powszechnie dostępnymi środkami,
a – w uzasadnionych przypadkach - wymienić na nowe po zakończeniu sezonu
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czyć kabinę przed dostępem osób niepowołanych, a w
szczególności - dzieci.
Następnie należy starannie oczyścić maszyny
z zanieczyszczeń zewnętrznych oraz znajdujących się
pod osłonami. W tym celu trzeba zdjąć wszelkie osłony
i pokrywy przeglądowe. Kolejną czynnością jest usunięcie pozostałości z trawy, ziemi i innych zabrudzeń.
Najlepiej wykonać to przy pomocy wysokociśnieniowego urządzenia myjącego, które pozwala na szybkie i
skuteczne oczyszczenie całego sprzętu - nawet z najbardziej zwartych i długotrwałych zabrudzeń. Jednocześnie należy pamiętać, aby nie kierować strumienia
bezpośrednio na przewody i systemy elektryczne, na
wlewy oleju oraz na elementy osłonięte uszczelniaczami i elastycznymi osłonami. Kierowanie silnego strumienia myjącego na nalepki ostrzegawcze i informacyjne prowadzi do ich zniszczenia.
Do mycia urządzeń zaleca się używanie wyłącznie czystej i bieżącej wody lub wody z dodatkiem
detergentu czyszczącego o neutralnym odczynie pH.
Wykorzystanie myjek ciśnieniowych zwiększa skuteczność mycia, ale przy wykonywaniu tej czynności należy zachować szczególną ostrożność. Dysza agregatu
czyszczącego nie może zbliżać się na odległość mniejszą niż 50 cm od czyszczonej powierzchni, a temperatura wody nie powinna przekraczać 55ºC.
Po zakończeniu mycia trzeba odczekać aż urządzenie wyschnie, a następnie przesmarować wszystkie
punkty kontrolne zgodnie z zaleceniami producenta.
Nadmiar smaru lub oleju należy wytrzeć suchą szmatką. Mycie oraz suszenie maszyny musi odbywać się przy
temperaturze otoczenia wyższej niż 0ºC. Po wymyciu
i wysuszeniu należy przesmarować wszystkie punkty
kontrolne, bez względu na to, czy w ostatnim czasie
taki zabieg był przeprowadzany, czy nie.
Kolejny krok w konserwacji maszyn to przegląd techniczny, który pozwala określić stopień zużycia
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Prasa belująca PRONAR Z500R. Przed myciem trzeba usunąć pozostałości trawy, ziemi i innych zabrudzeń

poszczególnych podzespołów oraz zakres koniecznych
napraw i regulacji. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie usunąć poprzez naprawę bądź wymianę części lub zespołu na nowy.
Miejsca skorodowane trzeba oczyścić z rdzy,
odtłuścić i zabezpieczyć przy pomocy farby podkładowej, a następnie pomalować farbą nawierzchniową,
zgodnie z kolorystyką.
Niezależnie od rodzaju i przeznaczenia danej maszyny
wskazana jest realizacja następujących zabiegów:
• skontrolowanie wszystkich części pod kątem pęknięć, zarysowań oraz śladów zużycia; niektóre pęknięcia mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkownika, należy więc wymienić uszkodzone części, a w
razie wątpliwości odwiedzić punkt serwisowy;
• dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek - każdą zużytą część trzeba wymienić;
• sprawdzenie stanu przewodów elektrycznych i hydraulicznych;
• części robocze maszyn rolniczych, które wykonane
są z żeliwa lub stali (noże, zęby) należy konserwować powszechnie dostępnymi środkami.
Pozostałe czynności serwisowe i naprawy trzeba wykonywać wyłącznie w autoryzowanym serwisie.
Jeśli zniszczoną część można wymienić samodzielnie,
bezwzględnie używamy części zalecanych przez producenta maszyny, gwarantujących jej długą żywotność.
Dzięki temu użytkownicy zyskują pewność, że maszyny
będą prawidłowo przygotowane do sezonu, a więc praca będzie bezpieczna i wydajna.
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Wszystkie maszyny, które
zostaną już oczyszczone, sprawdzone i zakonserwowane należy
przechowywać w odpowiednich warunkach. Najbardziej optymalne jest
umieszczenie maszyny w budynku
zamkniętym, jednak może się okazać, że nie dysponujemy odpowiednią ilością miejsca. W takiej sytuacji
można umieścić ją na utwardzonej
powierzchni, która posiada spad,
aby woda nie zalegała pod maszyną, tylko od razu spływała. Pamiętajmy, aby unikać przechowywania
maszyn pod plandeką, ponieważ
brak cyrkulacji powietrza powoduje Podczas mycia należy pamiętać,
że kierowanie silnego strumienia wody
ciągłą wilgoć, a w efekcie - rdzę.
na nalepki ostrzegawcze i informacyjne
Jeżeli maszyna nie będzie prowadzi do ich zniszczenia
użytkowana przez dłuższy czas, należy ją koniecznie zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych, zwłaszcza tych, które wywołują
korozję stali i przyspieszają degradację opon. Natomiast przyczepy rolnicze powinny w takim przypadku
być rozładowane. Należy je bardzo starannie umyć i
wysuszyć, a w przypadku dłuższego postoju - koniecznie przesmarować wszystkie elementy bez względu na
okres ostatniego zabiegu.

Jan Ostapczuk
Autor jest specjalistą do spraw serwisu w
Pronarze
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Przygotowanie sprzętu komunalnego do sezonu zimowego

Warto zrobić przegląd,
zanim spadnie śnieg

Okres zimowy to czas, kiedy maszyny do utrzymania stanu dróg i chodników pracują na najwyższych obrotach. Żeby uniknąć wówczas awarii, już teraz trzeba o nie zadbać.
Nowoczesne maszyny i urządzenia komunalne
mają coraz bardziej złożoną budowę i dlatego ich użytkowanie wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności
obsługi. Każdy właściciel nowo nabytej maszyny powinien dokładnie zapoznać się z jej budową, zasadami
działania i eksploatacji oraz konserwacji i przechowywania. Jest to podstawowy warunek bezawaryjnego i
długiego użytkowania sprzętu komunalnego.
Po długim okresie postoju, trwającym niekiedy
kilka miesięcy, sprzęt powinien zostać poddany szczegółowej kontroli opisanej w instrukcji obsługi, a maszyny należy przygotować tak, aby mogły były gotowe do
pracy w ciągu 2 godzin od chwili decyzji o ich użyciu.
W szczególności należy zwrócić uwagę na rozmieszczenie punktów smarnych i harmonogram ich smarowania. Warto zapoznać się ze szczegółowymi wytycznymi
podanymi przez producenta maszyny i przestrzegać

W pługu odśnieżnym PRONAR PUV-2600 należy sprawdzić dopasowanie
elementów łączących go z płytą czołową. Regularne smarowanie pługu
PUV-2600 gwarantuje sprawne działanie jego elementów ruchomych
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zaleceń, co do częstotliwości smarowania i zalecanych
środków smarnych. Regularne smarowanie urządzenia
gwarantuje sprawne działanie elementów ruchomych.
Ważną kwestią w utrzymaniu odpowiedniego stanu
maszyny jest jej powłoka lakiernicza. Sprzęt do utrzymania czystości dróg i chodników pracuje w szczególnym okresie roku, kiedy niskie temperatury i sól mają
negatywny wpływ na jego stan. Ubytki powłoki lakierniczej na elementach urządzeń prowadzą do powstania
ognisk korozji. Połączenie soli i piasku powoduje, że
proces ten postępuje bardzo szybko.
Przed sezonem eksploatacyjnym należy bardzo
dokładnie obejrzeć maszynę i uzupełnić wszelkie ubytki
w powłokach lakierniczych. Trzeba również przyjrzeć
się poszczególnym elementom maszyny - czy na korpusach urządzeń lub na siłownikach nie powstają ogniska
korozji. Naprawa elementów poddanych korozji polega
na oczyszczeniu miejsca wystąpienia ubytku i zabezpieczeniu go za pomocą odpowiednich farb gruntujących i nawierzchniowych wg systemu kolorów. Części
maszyn poddane silnemu działaniu korozji, które nie
kwalifikują się do naprawy należy wymienić na nowe.
Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć zamontowane płyty czołowe (wg specyfikacji producenta pługu). Pojazdy używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg i usuwaniu śliskości zimowej muszą być
wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy
barwy żółtej.
Konstrukcja pługa powinna być przystosowana
do zamocowania nad lemieszem dodatkowych świateł
drogowych pojazdu. Zaleca się również stosowanie
świateł obrysowych lemiesza.
Po przygotowaniu sprzętu i nośników należy
dokonać próbnego montażu, podczas którego trzeba
sprawdzić:
1. W pługach:
• dopasowanie elementów łączących pług z płytą
czołową,
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Posypywarka PRONAR PS-250. Przed sezonem zimowym sprawdzenia wymaga działanie układów: napędowego, dozującego oraz rozsypującego

•
•

działanie mechanizmu podnoszenia,
możliwość swobodnego dopasowania się odkładnicy do pochylenia nawierzchni i dobrego przylegania lemiesza do nawierzchni,
• działanie oświetlenia sygnalizacyjnego.
2. W odśnieżarkach:
• działanie układu napędowego,
• działanie mechanizmów napędu jazdy i zespołów
roboczych oraz mechanizmu podnoszenia;
• stan i kompletność osłon odśnieżarki;
• stan techniczny wału odbioru mocy, łączącego pojazd z odśnieżarką.
3. W posypywarkach:
• dopasowanie posypywarki do nośnika (w przypadku posypywarek nakładanych),
• mechanizm zamocowania ich na nośniku,
• działanie układu napędowego oraz układu dozującego i rozsypującego,
• działanie urządzeń regulacyjnych.
Część maszyn jest przechowywana na wolnym
powietrzu. Narażone są one na niekorzystne warunki
atmosferyczne. Aby zminimalizować ich wpływ, należy
zadbać o prawidłowe ustawienie maszyn, zapewniające
swobodny odpływ wody.
W przypadku posypywarek, poza dokładnym
wyczyszczeniem z resztek soli i piasku, trzeba spraw-
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dzić mechanizm mieszadła i tarczy rozsiewającej oraz
silnik hydrauliczny, a także uzupełnić ubytki w powłoce farby - dokładnie przedtem je oczyszczając. Części
uszkodzone lub nadmiernie zużyte należy wymienić na
nowe. Uwagi wymaga również szczelność instalacji hydraulicznej.
Także pługi należy dokładnie oczyścić, a następnie sprawdzić zamocowanie wszystkich śrub i w razie potrzeby - je dokręcić. Trzeba też sprawdzić
szczelność instalacji hydraulicznej oraz poprawność zamocowania wszystkich elementów zabezpieczających.
Sprawdzamy też stan ślizgów i działanie zapadek zabezpieczających oraz sprawność oświetlenia obrysowego.
Należy także oczyścić lemiesze i miejsca smarowania,
a także przeprowadzić smarowanie miejsc zalecanych
przez producenta.
Ważną kwestią bezpieczeństwa jest zadbanie
o kompletność i odpowiedni stan naklejek ostrzegawczych oraz informacyjnych. Uszkodzone lub brakujące
nalepki należy zastąpić nowymi.
Warsztaty obsługujące sprzęt pracujący przy
zimowym utrzymaniu dróg powinny być wyposażone
w odpowiednią ilość materiałów i części zamiennych
do zespołów ulegających najczęściej awariom podczas
zimy.

Jan Ostapczuk
Autor jest specjalistą do spraw serwisu w
Pronarze
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Hurtownia Paliw i Olejów Silnikowych

Konkurencyjne ceny,
odroczone płatności
Pronar jest nie tylko wiodącym producentem maszyn rolniczych i komunalnych, ale także
liczącym się operatorem na rynku paliw płynnych. Szeroka oferta produktów oraz usług
Hurtowni Paliw i Olejów Silnikowych pozwala pozyskiwać klientów zarówno na rynku
hurtowym, jak i detalicznym.
Hurtownia Paliw i Olejów Silnikowych poprzez
własny terminal, położony w Białymstoku przy ulicy
Hetmańskiej, oferuje paliwa najwyższej jakości dostarczane bezpośrednio od firm z Grupy Lotos oraz od
innych producentów. Konkurencyjne ceny, odroczone
terminy płatności, własny nowoczesny transport oraz
wykwalifikowana kadra pozwala w pełni zadowolić najbardziej wymagających klientów.
Dodatkowymi atutami przemawiającymi za wyborem terminala paliw Pronaru są:
• bocznica kolejowa umożliwiająca przyjęcie paliw
bezpośrednio z cystern kolejowych producenta,
• dwupłaszczowe zbiorniki wyposażone w nowoczesny system legalizowanych sond pomiarowych o
łącznej pojemności ok. 750 tys. litrów,
• oddzielne ramiona nalewaków dla poszczególnych
rodzajów paliw, pozwalające na tankowanie autocystern kilkoma produktami jednocześnie,
• nowoczesne, legalizowane odmierzacze paliw,
• duży, strzeżony oraz monitorowany całodobowo
plac manewrowy.
Poza hurtową sprzedażą paliw Pronar prowadzi
także sieć 17 stacji paliw rozmieszczonych na obszarze
całego województwa podlaskiego. Rozliczanie za zakupione paliwo może odbywać się na kilka sposobów.

Jednym z nich jest program kart paliwowych „Pronar-Flota”, które są powszechnie używane przez firmy jako
nowoczesne i skuteczne narządzie w obrocie bezgotówkowym.
Obok oferty paliw, wszystkie stacje posiadają szeroki asortyment towarów, w wyborze których
pomoże miła i profesjonalna obsługa. Klienci odwiedzający stacje paliw mogą liczyć także na propozycje
gastronomiczne oraz odpoczynek w komfortowych
pokojach hotelu „Zajazd przy granicy” w miejscowości
Waliły-Stacja. Poszczególne obiekty umożliwiają także
organizację spotkań biznesowych, szkoleń oraz imprez
okolicznościowych.
Hurtownia Paliw i Olejów Silnikowych mieszcząca się w Białymstoku przy ulicy Handlowej 6H jest
także autoryzowanym dystrybutorem firm Lotos Oil
i Boryszew ERG. Dysponuje ona bogatą ofertą produktów smarnych oraz płynów do chłodnic, układów
grzewczych, solarnych i klimatyzacji. Ofertę uzupełnia
szeroki asortyment płynów eksploatacyjnych, olejów
i akcesoriów samochodowych innych renomowanych
producentów.

Marek Mielniczuk
Autor jest specjalistą ds. handlu w Hurtowni Paliw
i Olejów Silnikowych Pronaru
Stacja paliw w Wasilkowie

90

KWARTALNIK

PRONAR

NR 3(26)/2013

MARKETING

Stacje paliw Pronaru
1. Białystok, ul. Handlowa 6H
2. Białystok, ul. Kombatantów 4
3. Białystok, ul. Szosa Baranowicka 72A
4. Brańsk, ul. Armii Krajowej 2
5. Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 5
6. Dubiny, ul. Głowna 1A
7. Hajnówka, ul. Białostocka 11
8. Jaszczołty, Jaszczołty 44
9. Koszarówka, Koszarówka 39
10. Narew, ul. Ogrodowa 31
11. Narewka, ul. Nowa 1
12. Niewodnica Korycka, ul. Tadeusza Kościuszki 5
13. Nowe Piekuty, ul. Polna 2
14. Sztabin, ul. Augustowska 94 A
15. Wasilków, ul. Ks. W. Rabczyńskiego 1
16. Waliły-Stacja, ul. Szosa Wschodnia 3
17. Zbucz, Zbucz 2A

Stacja paliw w Brańsku
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Prezentacja najlepszych dealerów

Klienci pytają o PRONAR
W naszej ofercie maszyn mieliśmy sporą lukę, którą zapełniliśmy dzięki nawiązaniu
współpracy z Pronarem - mówi Arkadiusz Brzyski, wiceprezes firmy Agrarada, dealera
Pronaru.
Czym zajmuje się Agrarada?
- Zaopatrujemy producentów rolnych w nowoczesną
technikę rolniczą, służącą uprawie, pielęgnacji oraz
przechowalnictwu ziemniaka, cebuli i marchwi. Jesteśmy jedną z nielicznych firm w kraju, która oferuje rolnikom specjalistyczny sprzęt do uprawy tych warzyw.
Dzięki temu działamy na terenie całej Polski.
Od jak dawna jesteście na rynku?
- Firma powstała w 1999 roku. Nasza siedziba znajduje się w niewielkiej miejscowości Brzezimierz obok
autostrady A4 przy trasie Opole-Wrocław. Zatrudniamy
23 pracowników, posiadamy 8-hektarową działkę, na
której znajduje się utwardzony plac wystawowy, maga-

zyn części, biuro oraz namioty serwisowe. Duży nacisk
kładziemy na to, żeby mieć jak najwięcej maszyn na
placu do sprzedaży. Chcemy, aby rolnicy przed zakupem mieli bezpośredni kontakt z maszyną. Dzięki temu
łatwiej rozmawia się z klientem. W niedalekiej przyszłości planujemy budowę nowoczesnego budynku.
Jakiego rodzaju maszyny macie w swojej ofercie?
- Sprzedajemy ciągniki rolnicze, ciągniki gąsienicowe,
maszyny uprawowe, specjalistyczne kombajny samojezdne do zbioru warzyw, systemy do nawadniania,
urządzenia do sortowania, maszyny do pakowania
warzyw oraz do załadunku i rozładunku. Sprzedaje-

Wiceprezes firmy Agrarada Arkadiusz Brzyski

92

KWARTALNIK

PRONAR

NR 3(26)/2013

MARKETING

Wizualizacja planowanej nowej siedziby firmy Agrarada

my również technikę wentylacyjną oraz zajmujemy się
budową przechowalni warzyw. Aby nasza oferta była
kompletna, postanowiliśmy ją uzupełnić o przyczepy
rolnicze. Wcześniej ich brak był sporym problem, który
rozwiązał się dzięki nawiązaniu współpracy z Pronarem.
W Polsce jest wielu producentów przyczep. Dlaczego Agrarada postawiła na Pronar?
- Pronar to bardzo duża firma, która ma świetną opinię
na polskim rynku przyczep rolniczych. Cenimy wysoką
jakość przyczep z Narwi, olbrzymi wybór asortymentu
oraz atrakcyjne ceny. Postawiliśmy na Pronar także dlatego, że o tę markę pytali nasi klienci.
Jakie przyczepy Pronaru najlepiej sprzedają się
w Agraradzie?
- Nasi stali klienci potrzebują dużych przyczep specjalistycznych. Liczę na to, że będziemy sprzedawać duże
przyczepy skorupowe, przyczepy z wypychaną przednią ścianą oraz rozrzutniki obornika. Jak dotąd najle-
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piej w naszym rejonie działania sprzedają się przyczepy
T680 i PT612.
Macie w swojej ofercie przyczepy i maszyny komunalne z Pronaru. Czy jesteście zainteresowani sprzedażą całego asortymentu Pronaru?
- Oczywiście, że tak. Jednak kolejne maszyny chcemy
wprowadzać do naszej oferty stopniowo. Wynika to z
faktu, że kładziemy duży nacisk na obsługę serwisową
sprzedawanych przez nas maszyn. Dlatego potrzebujemy trochę czasu na wyszkolenie serwisantów, aby
profesjonalnie przygotować nasz serwis do obsługi nowych dla nas ciągników czy maszyn do zielonek.
Dziękuję za rozmowę.

Jarosław Janasz
Autor jest regionalnym kierownikiem sprzedaży
w Pronarze
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Szkolenia

Zobaczyć,
jak powstaje produkt

W nowo wybudowanej hali, przeznaczonej na potrzeby szkoleniowe i prezentacyjne, kontynuowano cykl praktycznych szkoleń produktowych, w których brali udział
pracownicy wszystkich szczebli i działów, aby jak najlepiej poznać ofertę produktową,
w tym zwłaszcza dotyczącą najnowszych modeli maszyn.
Wcześniejsze szkolenie, o którym pisaliśmy w
poprzednim numerze Kwartalnika, dotyczyło maszyn
do zbioru zielonek. Natomiast ostatnie z tego cyklu
- przyczep oraz sprzętu komunalnego. Grupy pracowników pod przewodnictwem kierownika Wydziału
Wdrożeń Jarosława Kiryluka oraz konstruktorów z Wydziału Wdrożeń zapoznawały się kolejno z olbrzymim
i zróżnicowanym asortymentem przyczep jednoosiowych, dwuosiowych, tandem, tridem, specjalistycznych
i samochodowych, a także ze sprzętem komunalnym
(ze szczególnym uwzględnieniem nowości, takich jak

ładowacze czołowe i osprzęt do nich) oraz ze specyfiką
produkcji i pracy na poszczególnych wydziałach.
Prowadzący szkolenia szczegółowo omawiali poszczególne produkty - wersje przyczep, rodzaje
hamulców, dyszli i zaczepów tylnych oraz podpór, a
także ogumienie, wyposażenie dodatkowe, stosowane plandeki i balkony, zabezpieczenia antykorozyjne
i wiele innych zagadnień. Wyjaśniali zasady działania,
prezentowali również wszystkie produkty z grupy maszyn komunalnych: pługi odśnieżne ciągnikowe oraz
samochodowe, odśnieżarki wirnikowe, posypywarki,

Kierownik Wydziału Wdrożeń Pronaru Jarosław Kiryluk prezentuje 23-tonową przyczepę hakową PRONAR T285/1,
która na specjalne zamówienie została wykonana w kolorze czarnym (RAL 9005)
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W ocenie kierownika Wydziału Wdrożeń Jarosława Kiryluka system zamykania burt przyczep Pronaru gwarantuje ich wyjątkową szczelność

zamiatarki i kontenery. Szczególnie dokładnie omówiono nowości, czyli ładowacze czołowe wraz z osprzętem, co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze
strony uczestników szkolenia. Dla wielu z nich najciekawszym etapem szkolenia było zwiedzanie Wydziału
Produkcji Metalowej i Wydziału Kół Tarczowych fabryki
Pronaru w Narewce. Na co dzień nie są one dostęp-

ne dla wszystkich. Możliwość podejrzenia jak powstaje
produkt, który najczęściej oglądamy w wersji finalnej,
przygotowanej dla klienta, była niecodzienna.
Uczestnicy szkolenia, jak zwykle, mogli podzielić się uwagami, zadawać pytania i uzyskać odpowiedzi.

Helena Landowska
Autorka jest specjalistką ds. marketingu w Pronarze

Uczestnicy szkolenia mieli możliwość obejrzenia taśmy produkcyjnej w fabryce Pronaru
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Formularz aplikacyjny dla dealerów
Niniejszy formularz ma na celu uzyskanie podstawowych informacji i służy jedynie
wstępnej ocenie kandydata (ostateczna decyzja podejmowana będzie na podstawie bardziej
szczegółowej analizy). Dane powinny być jak najbardziej dokładne. Aplikacja powinna także
zawierać wszelkie inne informacje, nie wymienione poniżej, które mogą być istotne z punktu
widzenia kandydata na dealera Pronaru.
1. Informacje podstawowe
Nazwa Firmy ....................................................................................................................................................
NIP .........................................................................................................................................................................
Imię i Nazwisko ...................................................................................................................................................
Adres ......................................................................................................................................................
E-mail kontaktowy ...............................................................................................................................................
Telefon ......................................................................................................................................................
2. Informacje o działalności firmy / doświadczenie w branży
Forma prawna ....................................................................................................................................................
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DEALERZY
Województwo dolnośląskie

Województwo małopolskie

Województwo pomorskie

Jaskot Spółka Jawna
59-818 Siekierczyn 267
tel. 75 724 44 03, fax 75 724 43 33
Jaskot Spółka Jawna Oddział Budziszów Wielki
Budziszów Wielki 28 b
59-430 Wądroże Wielkie
tel. 607 777 903 budziszow@jaskot.pl
Stomil Sanok Dystrybucja (Agroma Wrocław)
Słupia pod Bralinem 74 A 63-642 Perzów
tel. 62 333 00 01 www.agroma24.pl
Punkt handlowy Ząbkowice Śląskie
ul. Wrocławska 44
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 783 906 783
Punkt Handlowy Wołów
ul. Leśna 14
56-100 Wołów
tel. 783 905 783
Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.
59-22- Legnica, ul. Nasienna 6
tel. 76 850 58 76
AGRARADA sp.zo.o.
55-216 Domaniów, Brzezimierz 12
tel. 71 392 21 94, 71 394 70 25
AGROTIMH Tomasz Iwaszkiewicz
Wilków Wielki 33 58-230 Niemcza
Tel./fax 74 893 71 70

AGROMA Sp. z o.o.
31-420 Kraków, ul. Powstańców 127
tel. 12 681 10 70, fax 12 681 10 50
JACHOWICZ Sp. Z o.o.
30-732 Kraków, ul. Biskupińska 21
tel. 12 653 17 27, tel/fax 12 653 19 29
IMPORT-EKSPORT WIA-LAN”
33-100 Tarnów, ul. Hodowlana 9
tel./fax +48 14 62 11 666
www.wialan.com.pl
„AGRO-STANEK” Aleksander Stanek
Posądza 125, 32-104 Koniusza
tel./fax 12 386 96 37, tel. kom. 502 402 581
IMPORT - EKSPORT Zdzisław Stanik
Starowiejska 24a, 34-730 Mszana Dolna
tel. 18 33 10 582

Z.H.U.P. AGROS TJ
83-120 Subkowy, ul. Wodna 6
tel/fax 58 536 81 18
AGRIPEL Sp. z o.o.
84 - 100 Puck, ul.Wejherowska 5
tel: 58 774 31 68 fax 58 774 31 68
CEMAROL
76-251 Kobylnica, ul. Główna 89
tel. 59 725 22 22, fax 59 842 85 58
ROLTOP
83-020 Cedry Wielkie, ul. Wiślana 4 (k. Gdańska)
tel. +48 58 683 61 15, fax. +48 58 683 63 22

Województwo kujawsko-pomorskie
PRODEX
88-200 Radziejów Kujawski, ul. Rolnicza 16
tel. 54 285 36 43, fax 54 285 43 00
AGROMA
89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 15
tel. 52 388 82 20, fax 52 388 57 02
Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa Janusz Borysiak
87-300 Brodnica, ul. Podgórna 65a
tel. 56 697 07 65, 56 697 61 56
Hurtownia Olejów i Paliw „OLKOP” Gabriel Kropkowski
Frydrychowo, 87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. 56 684 01 70, wew. 35
Firma Handlowa AGRO-POL Marcin Kowalczyk
87-707 Zakrzewo, ul. Kujawska 11
tel. 54 272 05 23, fax 54 272 02 19
Hurtownia Rolnik sc.j.
88-320 Strzelno, ul. Towarowa 2
tel. 52 31 89 351

Województwo lubelskie
Sprzedaż Ciągników i Maszyn Rolniczych
-Janina Komoń
Kąkolewnica Wschodnia
21-302 Turów, ul. Turów 235
tel. 83 352 51 34
VINETA Spółdzielnia Pracy
21-500 Biała Podlaska ul. Handlowa 3
tel. 83 343 51 32, fax 343 23 97
P.H.U. FINO Sp. z o.o.
22-100 Chełm ul. Rampa Brzeska 7
tel. 82 565 51 32
ROLTEX Sp. z o.o.
22-300 Krasnystaw, ul. Mostowa 7
tel. 82 576 43 43, fax 83 576 67 45
P.P.U.H. „ARPIS” Sp. z o.o.
22-630 Tyszowce, ul. Wielka 96
tel. 84-6619380, 84-6619577 fax: 84-6619380
„Savona” Sp. z o.o.
23-212 Wilkołoz Rudnik Szlachecki 59
AGRONOM
21-200 Parczew, Jasionka 102
tel: 83 355 05 22
Mega Zborowski M, Gajowy P. sp.jaw.
21-400 Łuków, ul. Warszawska 90
tel: 25 798 81 98

Województwo lubuskie

Fabryczny Punkt Sprzedaży
07-305 Andrzejewo, Kolonie 67 A
tel. 86 271 92 05, tel.kom 509 510 110, 509 777 551
ROLMECH Sp. z o.o.
09-100 Płońsk, ul. 19 Stycznia 41b
tel. 23 662 52 98, fax 23 662 72 91
ROLMECH
Biuro handlowe Zakład Błonie
05-870 Błonie, ul. Sochaczewska 64c
tel. 22 796 33 40,fax 22 725 46 30
ROLMECH Zakład w Węgrowie
07-100 Węgrów, ul.: T. Kościuszki 153
tel.25 792 59 27, fax 25 792 30 23
ROL-BRAT s.c.
06-425 Karniewo, Żabin Kaniewski 39
tel. 29 691 18 20, 29 691 10 55
AUTO-AGRO
08-110 Siedlce, ul. Floriańska 80
tel/fax 25 644 67 92
AGROMASZ Sp. z o.o.
07-411 Rzekuń, Kolonie 3
tel/fax 29 761 75 39
Rolmech Sp. z o.o
09-200 Sierpc ul. Kilińskiego 24c
tel/fax. 24 275 49 44
Z.H.S.R. Bielecki
08-400 Garwolin, Sulbiny ul. Warszawska 25
tel. 25 682 02 69
Zakład Usługowo-Handlowy Krzysztof Królik
08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 47 tel/fax 25 684 37 56
PHU REMONT Władysław Rękas, Chylice,
05-510 Konstancin - Jeziorna ul. Starochylicka 26,
tel.22 757 23 28, fax 22 353-93-83
Polagra sp.j. Jan Korneluk Tadeusz Rzeszowski
09-100 Płońsk, ul. Sienkiewicza 8
tel./fax 23 661 33 69
Przedsiębiorstwo „ROLMECH” Sp. z o.o.
Zakład WINNICA 06-120 Winnica, ul. Pułtuska 3
tel./ fax 23 691 44 44 tel. części zamienne 23 691 44 45
Stomil Sanok Dystrybucja (Agroma Ciechanów)
ul. Mławska 1 06-400 Ciechanów tel: 23 672 20 95
www.agroma24.pl p.jedreasz@ssdpoznan.pl

Województwo opolskie
AGRO-MASZ s.c. HURT-DETAL MASZYN I CZĘŚCI
ROLNICZYCH, A. Smyk, J. Smyk
48-303 Nysa, Nowowiejska 16
tel. 77 435 89 81, 77 433 11 67
DAMAR Sołyga-Sip
45-115 Opole, ul.Św.Anny 21 tel/fax 77 4536751
KOMAGRO 48-130 Kietrz, ul. Racibirska 109
tel. 77 471-16-65 do 67
Agro Centrum
46-300 Olesno, ul. Rolnicza 2
tel./fax 34 358 37 86
Agrocentrum Sp. z o.o.
47 - 100 Strzelce Opolskie Olszowa, ul. Księży Las 1
tel. +48 77 405 68 00 - 20, fax +48 77 405 68 88

Województwo podlaskie

AGROVOL Sp. z o.o.
66-100 Sulechów, ul. Kruszyna 11
tel. 68 455 50 57, fax 68 455 50 56
PHU Mirosława Zawadzka
Radoszyn 78 66-213 Skąpe
Tel. 601 967 277, 683 419 370

Województwo łódzkie
P.P.H.U. FARMASZ s.c.
96-140 Brzeziny, Koluszki Stare 28
tel/fax 46 874 37 06
ZIMEX H. i C. Zimoch
99-100 Łęczyca, Leszcze 29
tel 24 721 43 83
AGROPLUS
99-400 Łowicz, ul. Poznańska 158
tel. 46 837 47 85
AGROMA
99-300 Kutno, ul. Sklęczkowska 42
tel. 24 355 32 39, fax 24 355 32 06
PH AGROSKŁAD s.j.
97-300 Ujazd, Józefin 39
tel. 44 719 35, 44 719 20 29, 44 719 24 88 w.15
AGROHANDEL
99-300 Kutno, Woźniaków 19a
tel./fax 24 355 78 50
Rolsad sc
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Katowicka 4
tel. 46 814 65 40
KOMPANIA LEŚNA Michał Mazurkiewicz
96-100 Skierniewice, ul. Domarasiewicza 3/5
tel. +48 60 7949 673
biuro@kompanialesna.pl www.kompanialesna.pl
Rad-Masz Oratyński Radosław
26-300 Opoczno, ul. Rzeczna 16
tel. 44 755 35 66

Dział sprzedaży w Narwi
tel./fax
85 681 63 29, 85 681 64 29
85 681 63 81, 85 681 63 82,
85 681 63 84

Województwo mazowieckie

fax
85 681 63 83

Fabryczny Punkt Sprzedaży
Jaszczołty 44, 17-315 Grodzisk
trasa Siemiatycze-Ciechanowiec
tel. kom.: 503 191 144, 501 896 472
Fabryczny Punkt Sprzedaży
16-010 Wasilków, ul. Ks.W.Rabczyńskiego 1
(koło Białegostoku)
tel. kom. 501 544 012, 501 445 774
Fabryczny Punkt Sprzedaży
Koszarówka 38, 19-203 Grajewo
tel. kom. 509 777 554, 500 099 189
Fabryczny Punkt Sprzedaży
16-310 Sztabin, ul. Augustowska 94 a
tel. kom. 506 718 327, 506 718 338
Punkt Konsultacyjny
16-400 Suwałki, ul. Sportowa 23
tel. kom. 504 096 713
KOMPANIA LEŚNA Sp.J.
16-300 Augustów, ul.Tytoniowa 13
tel. 607 949 673
„AGRO ROLNIK” Sp. z o.o.
18-411 Śniadowo, ul. Kościelna 10
agrorolnik@lomza.com
tel. 86 217 61 23
Firma Handlowa Ramotowski Sp. j.
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 46
tel. 86 278 39 45

Województwo podkarpackie
AGROMA Sp. z o.o.
35-206 Rzeszów, Al. Gen. L. Okulickiego 14
tel. 17 863 35 15, fax 17 863 34 90
ROL-MECH Sp. z o.o
37-550 Radymno, ul. Słowackiego 17
tel/fax 16 628 22 66
FHU ROL-BUD Jolanta Bodziuch
38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 1-go Maja 27
tel. 13 463 84 07

Województwo śląskie
AGROMA
42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 36
tel. 32 284 48 62, fax 32 284 48 83
AGROSPEC K.J. Kłudka Sp. j.
42-151 Waleńczów, ul. Częstochowska 49
tel. 34 318 71 31, fax 34 318 71 00
AGROKOMPLEKS P.P.H.
Ochaby Wielkie, ul. Główna 173, 43-430 Skoczów
tel. 33 853 56 10
Hbt sp.j. Magdalena, Bartłomiej, Zbigniew Nędza
42-425 Kroczyce, ul. Armii Ludowej 76
tel./fax 34 315 21 20

Województwo świętokrzyskie
P.P.H.U. Marian Kisiel
26-008 Górno, Górno 88
tel/fax 41 302 32 10
AGROMA
25-801 Kielce, ul. Krakowska 293
tel. 41 345 16 21, fax 41 345 03 60
A.R. Chmielewski s.c.
27-641 Obrazów, Kleczanów 155
tel. 15 836 60 38 fax 15 836 64 09

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„ROLMA” Marian Pasoń
Wola Wiśniowa 102,
29-100 Włoszczowa tel. 41 39 42 543, tel. kom. 604 128 665

Województwo warmińsko-mazurskie
STAGROL WARMIA
11-040 Dobre Miasto, ul. Fabryczna 36
tel/fax 89 616 16 09, fax 89 616 26 41
Zakład Usług Motoryzacyjnych Juchniewicz S.C.
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko tel./fax 87 421 82 80
AMAROL Andrzej Makarewicz
12-250 Orzysz ul. Wierzbińska dz.411/46
tel. kom.: 662-840-503
Agromex Krystochowicz Sp.j.
13-306 Kurzętnik, ul. Sienkiewicza 15
tel. 56 47 43 727
Przedsiębiorstwo „Romanowski”
Sędławki 24, 11-200 Bartoszyce
tel./fax (89) 762 31 94 tel. (89) 762 17 39
Agroserwis Pasłęk
Bohaterów Westerplatte 54 14-400 Pasłęk
Tel. 55 248 10 64

Województwo wielkopolskie
Centrum Sprzedaży Maszyn Rolniczych
ul. Parkowa 2, Sielinko, 64-330 Opalenica
tel./Fax 61 447 60 60
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGRORAMI
Raniś i Wspólnicy s.c.
62-840 Koźminek, Dębsko-Ośrodek 6A
tel. 62 761 62 15, fax 62 761 62 14
DOLMOT Lucjan Dopierała
62-600 Koło ul. Toruńska 117
tel. 63 272 24 08
TADEX T. Ubysz
62-860 Opatówek, ul.Helleny 10-12
tel. 62 761 84 45, fax 62 761 84 44
TORAL Elżbieta Krupa
63-800 Gostyń, ul. Poznańska 65, tel/fax 65 575 16 07
AGROMA-Wągrowiec S.A.
62-100 Wągrowiec, ul. Rogozińska 1
tel. 67 262 08 26, fax 67 268 55 60
AGROMA S.A. w Poznaniu
Bogucin, ul. Gnieźnieńska 99
62-006 Kobylnica
tel. 61 877 38 21, fax 61 876 65 89
ELID Lidia Kaczmarek
62-302 Węgierki k. Wrześni, Gutowo Wielkie la
tel/fax 61 436 21 58
AGROMARKET Ewa Skrzypczak
Jaryszki 4 62-023 Gądki
tel. 61 663 96 02
DAMIAN Firma Handlowo-Usługowa
63-200 Jarocin, ul. Poznańska 30A
tel./fax 62 74 78 460
AGRO-MIG Sp.j. Maciej Kubicki i Grzegorz Stawski
62-700 Turek, ul. Polna 4A
tel.: 63 289 34 30, 63 289 28 10
fax: 63 289 28 11

Województwo zachodniopomorskie
AGROKOM Sp. z o.o.
Kłos 28C, 76-004 Sianów
tel.: 94 318 50 22, fax 94 318 60 82
EXPORT IMPORT Halina Kania
78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska 39 tel. 67 250 07 30
P.H.U ROLGWAR Sp. z o.o.
73-110 Stargard Szczeciński, ul. Gdyńska 28
tel/fax 91 578 26 22
POMTOR
72-200 Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 71
tel. 91 392 05 24
Rol - Mix Koszalin
ul. Szczecińska 65
tel. 94 342-27-30
Agrolex Sp. z o.o.
Ul. Głowackiego 22 74-200 Pyrzyce
Tel. 91 570 42 09
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