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W  ostatnich tygodniach obchodziliśmy dwie ważne dla najnowszej histo-
rii Polski rocznice - 25-lecie czerwcowych wyborów oraz 10-lecie przy-
stąpienia Polski do Unii Europejskiej. Obydwa wydarzenia w istotny 

sposób wpłynęły nie tylko na losy kraju, ale także na codzienne życie każdego z 
nas, dlatego trudno się dziwić, że ich obchodom nadano uroczysty charakter. 
Według mnie ważniejsze było czerwcowe głosowanie, w którym Polacy 
powiedzieli, że  chcą żyć w demokratycznym państwie z rynkową gospo-
darką. I trzeba przyznać, że od tamtej pory wykonaliśmy ogromny skok 
cywilizacyjny, a nowa rzeczywistość pozwoliła wielu ludziom wziąć 
własne sprawy w swoje ręce. Ja też skorzystałem z tej szansy - nawet 
z pewnym wyprzedzeniem, gdyż Pronar powstał kilka miesięcy wcze-
śniej.
 Dzisiaj z perspektywy czasu oceniam, że najważniejszym 
atutem był wówczas dobry pomysł. I Pronar ten pomysł miał - pa-
trzyliśmy, gdzie są braki i staraliśmy się je zaspokajać. W pierwszym 
okresie działalności sprzedawaliśmy polską żywność i artykuły rolne 
za wschodnią granicę. U nas były ogromne nadwyżki tych produk-
tów, natomiast w Związku Radzieckim ich brakowało. Kiedy inni 
wysypywali zboże z wagonów na tory, my eksportowaliśmy je za 
wschodnią granicę. 
 Zajmując się sprzedażą płodów rolnych zauważyliśmy, że 
polskie gospodarstwa bardzo potrzebują nowoczesnego sprzętu 
rolniczego. Dlatego zaczęliśmy sprowadzać ciągniki i maszyny rolni-
cze, co z czasem przerodziło się w ich produkcję. 
 Kolejne niezaspokojone potrzeby, jakie dostrzegliśmy na polskim 
rynku, dotyczyły branży paliwowej. Na stacjach stały ciągłe kolejki samo-
chodów. W mojej ocenie brakowało w Polsce nie tyle paliw, ile właśnie stacji, 
które by je sprzedawały. Było ich zbyt mało w stosunku do coraz większej 
liczby pojazdów. Dlatego Pronar zaczął tworzyć sieć nowoczesnych stacji. 
Potem przyszedł czas na doścignięcie zachodniej konkurencji pod względem 
technologii produkcji i dzisiaj możemy powiedzieć, że nam się to udało. 
Natomiast wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło nam rynki wszyst-
kich państw członkowskich, z czego staramy się konsekwentnie korzystać. 
Niepokojące jest jednak to, że Unia odchodzi od swoich głównych założeń, 
które leżały u powstania tej organizacji jeszcze jako Europejskiej Wspólno-
ty Gospodarczej. Dzisiejsza Unia już zbyt szczegółowo ingeruje w sposób 
prowadzenia fi rm, co jest jedną z przyczyn kiepskich wyników większości 
europejskich gospodarek. 
 Równie niepokojące jest poszerzanie zakresu dziedzin, o któ-
rych Bruksela chce decydować w państwach członkowskich. Wywołuje to 
coraz większy sprzeciw obywateli, co znalazło wyraz w wynikach ostatnich 
wyborów do Parlamentu Europejskiego - około stu spośród nowo wybranych 
parlamentarzystów to zdecydowani eurosceptycy. Europejscy politycy, w 
tym nowi parlamentarzyści, powinni wyciągnąć z tego wnioski - skupiać się 
nad sprawami naprawdę ważnymi, nie przejawiać chęci do zastępowania 
rządów krajów członkowskich, no i - oczywiście – zapewnić więcej swobody 
w gospodarce.
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24 miesiące gwarancji
 Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Pronar Sp. z o.o. z siedzibą w Narwi 
informuje, iż z dniem 01.07.2014 r. wprowadzamy wydłużony 24-miesięczny okres gwaran-
cji na przyczepy marki PRONAR. 
 Wieloletnie doświadczenie 
w produkcji zaawansowanych tech-
nologicznie wyrobów, bogate zaple-
cze konstrukcyjno-technologiczne, 
wyspecjalizowany sprzęt badawczy 
i szereg wytrzymałościowych te-
stów przeprowadzanych zarówno w 
nowo otwartym Centrum Naukowo-
-Badawczym w Narwi, jak i w rze-
czywistych warunkach, w których 
pracują maszyny rolnicze sprawiły, 
iż jako Producent jesteśmy pew-
ni wysokiej jakości, trwałości oraz 
niezawodności naszych przyczep. 
Wydłużenie okresu gwarancyjnego 
do 24 miesięcy spowodowane jest 
również tym, że jako jeden z nielicz-
nych producentów na świecie, sami 
wytwarzamy ponad 80 proc. pod-
zespołów naszych przyczep, w tym 
m.in.: konstrukcje główne, elemen-
ty pneumatyki i hydrauliki, profi le 
stalowe, felgi, elementy z tworzyw 
sztucznych oraz osie. 
 W związku z tym jako pro-
ducent-lider możemy zagwaranto-
wać bezawaryjność, wysoką wy-
dajność i wytrzymałość naszych 
przyczep w tak długim okresie. 
 Od dnia 01.07.2014 br. na 
każdej wyprodukowanej przycze-
pie będzie znajdować się etykieta 
informująca o wydłużonym okresie 
gwarancyjnym trwającym do 24 
miesięcy. Tak oznakowane sprzęty 
będzie można nabywać w całej sieci 
sprzedaży.
 Pozostałe zasady gwarancji  
zamieszczone są w książce gwaran-
cyjnej.

  Dodatkowe pytania doty-
czące nowego okresu gwarancji 
prosimy kierować bezpośrednio do 
Działu Handlu (nr tel.:  85 682 72 
24, 85 682 72 32) lub do Działu Ser-
wisu (nr tel. 85 682 71 93).
 Mamy nadzieję, że nowe 
warunki gwarancyjne zachęcą na-
wet najbardziej wymagających 

Klientów do zakupów maszyn oraz 
sprawią, że przez kolejne lata będą 
Państwo zadowoleni z użytkowania 
naszych wyrobów. 
 Wykaz przyczep obję-
tych gwarancją dostępny na 
stronie www.pronar.pl

Zarząd Pronaru
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 Informujemy, iż z dniem 24.06.2014 Pronar Sp. z o.o. przestał być ofi -
cjalnym i wyłącznym  importerem ciągników marki Belarus w Polsce i kończy 
współpracę z MTZ w zakresie importu i dystrybucji ciągników marki Belarus.

 Decyzję o zaprzestaniu współpracy podjęliśmy w trosce o zachowanie 
najwyższej jakości oferowanych produktów i usług. Jako fi rma, która kładzie 
ogromny nacisk na jakość, chcemy dbać o to, aby produkty przez nas ofero-
wane spełniały wszelkie normy. W związku z tym, że ciągniki marki Belarus 
nie są wystarczająco dostosowane do standardów europejskich w zakresie 
norm, które zaczną obowiązywać w II  połowie 2014 roku, nie możemy już 
ich importować oraz dystrybuować.

 Brak spójnej i jednolitej polityki sprzedażowej po stronie MTZ również 
wpłynął na naszą decyzję. Powzięliśmy uzasadnione obawy, czy zdołamy 
zapewnić płynność dostaw, jakiej od nas, jako nasi partnerzy oczekujecie.

 Nadmieniamy, że w naszej ofercie sprzedażowej znajduje się szeroka 
gama  modeli ciągników innych marek, które spełniają wszelkie standardy i 
wymogi Unii Europejskiej.

 Jednocześnie informujemy wszystkich dotychczasowych użytkowników 
ciągników marki Belarus zakupionych w Pronarze, a także fi rmy współpracu-
jące w zakresie dystrybucji, że dla nich sprzedaż części zamiennych będzie 
realizowana jak dotychczas. Zapewniamy dostęp do niezbędnych podzespo-
łów do obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej. 

Zarząd Pronaru

KOMUNIKAT

www.pronar.pl
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 Pierwsza edycja tych tar-
gów odbyła się w brneńskim Cen-
trum Wystawienniczym 20 lat temu, 
tegoroczna impreza miała charakter 
jubileuszowy. Równolegle z targami 
Techagro odbyły się Targi Leśnictwa 
i Myślistwa Silva Regina, Targi Od-
nawialnych Źródeł Energii w Rolnic-
twie i Leśnictwie Biomasa oraz Targi 
Weterynaryjne Animal Vetex.
 Swoje produkty, na blisko 
70 tys. m kw., zaprezentowali wszy-
scy liczący się producenci i dystry-
butorzy branży rolniczej z 29 krajów 
świata. Wśród prezentowanych ma-
szyn z Narwi szczególnym zaintere-
sowaniem cieszyły się nowości, a 
wśród nich: największa przyczepa 
skorupowa Pronaru  na zawieszeniu 
tridem T682/1 o ładowności 24 ton 
oraz  przyczepa  hakowa  T285/1 na 

resorowanym zawieszeniu ze skręt-
ną osią i rozbudowanym układem 
hydraulicznym. 
Pozostałe prezentowane maszyny 
marki PRONAR to m.in.: 
• niskopodwoziowa przyczepa 

transportowa RC2100 ze sto-
jącym na niej 140-konnym 
ciągnikiem PRONAR 6180 za-
gregowanym z wysięgnikiem 
wielofunkcyjnym WWP600 z 
głowicą koszącą GK110;

• przyczepa do przewozu zwie-
rząt T046/2;

• przyczepa do biomasy T400;
• przyczepa skorupowa T700 o 

ładowności 14 ton;
• linia maszyn do zbioru zielonek 

(kosiarki, zgrabiarki, przetrząsa-
cze, prasa belująca, nowy mo-
del owijarki do bel z załadun-

kiem czołowym Z245/1);
• sprzęt komunalny m.in.: zamia-

tarki, pługi odśnieżne, przycze-
piane i ciągnione posypywarki 
piasku, odśnieżarka wirnikowa 
oraz mulczery;

• ładowacze czołowe z osprzętem 
- chwytaki: do bel, do oborni-
ka oraz czerpaki do materiałów 
sypkich;

• mobilne przesiewacze bębno-
we: MPB 18.47 i MPB 20.55.

(ki)

Targi w Brnie
 Od 30 marca do 3 kwietnia w brneńskim Centrum Wystawienniczym  w Czechach od-
było się kilka imprez targowych z Międzynarodowymi Targami Techniki Rolniczej Techagro 
na czele. To jedno z trzech najważniejszych tego typu wydarzeń w Europie.

Ka Pasesi w Kownie 
 Jedną z największych wystaw rolniczych w krajach nadbałtyckich jest Ka Pasesi, która 
miała miejsce w dniach 3-5 kwietnia w Kownie (Litwa). Wystawa odbyła się na terenie Uni-
wersytetu Rolniczego im. Aleksandra Stulginskisa. W targach wzięło udział ponad 300 fi rm, 
instytucji i organizacji z kilkunastu krajów, w tym z: Bułgarii, Danii, Łotwy, Polski, Rosji, 
Stanów Zjednoczonych i Włoch. 

 Na tak ważnej wystawie nie 
mogło zabraknąć dilerów Pronaru. 
W wystawie kowieńskiej uczestni-
czyło trzech dilerów Pronaru: Au-
drokesta, Lytagra i Galuotas. Firmy 
Audrokesta i Lytagra handlują ma-
szynami rolniczymi, a Galuotas zaj-
muje się sprzedażą maszyn komu-
nalnych na Litwie. Prezentowali oni 
przyczepy PRONAR T680 i PRONAR 
T669, owijarkę Z-245 oraz maszyny 
komunalne: zamiatarkę Agata ZM-
2000 i pługi odśnieżające PU-1700 
i PUV 3300.

Mobilne przesiewacze bębnowe: 
MPB 18.47 i MPB 20.55

Podczas wystawy zaprezentowano między innymi przyczepy PRONAR T680 i T669



AKTUALNOŚCI

KWARTALNIK PRONAR NR 2(29)/2014 7

www.pronar.pl

Ekotech
 XV Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Ekotech - 
wydarzenie poświęcone nowoczesnym technologiom stosowanym w gospodarowaniu od-
padami oraz innowacyjnym rozwiązaniom sprzętowym i działaniom sprzyjającym ochronie 
środowiska  - odbyły się w dniach 26-28 marca w Kielcach. Na targach prezentowało się 87 
fi rm z ośmiu krajów. 
 Równolegle z targami Eko-
tech w Kielcach miały miejsce XVII 
Międzynarodowe Targi Energetyki i 
Elektrotechniki Enex oraz XII Targi 
Odnawialnych Źródeł Energii Enex - 
Nowa Energia, na których gościło 90 
fi rm z Czech, Niemiec i Polski, pre-
zentując maszyny oraz urządzenia 
energetyczne i elektroenergetycz-
ne, najnowsze technologie armatury 
sieciowej, kolektorów słonecznych, 
pieców opalanych drewnem czy ko-

tłowni opalanych biomasą. Stoiska 
wypełnił sprzęt związany z odna-
wianymi źródłami energii, wytwa-
rzaniem, przesyłaniem i dystrybucją 
energii oraz eksploatacją urządzeń 
energetycznych i modernizacją tych 
już istniejących. Ekspozycję targo-
wą trzech wystaw obejrzało ponad 
6 tys. zwiedzających.  Pronar jako 
jeden z największych wystawców 
na targach Ekotech zaprezentował 
dwa mobilne przesiewacze bębno-

we MPB 18.47 oraz - jako nowość - 
MPB 20.55, a także zamiatarkę ZMC 
3.0. 
 Na stoisku Pronaru gościło 
kilka tysięcy zwiedzających, repre-
zentujących instytucje samorządo-
we, zakłady utylizacyjne, oczysz-
czalnie ścieków, przedsiębiorstwa 
gospodarki komunalnej, zarządy 
dróg i zieleni miejskiej oraz spół-
dzielnie mieszkaniowe. 
(pz)

Agra w Plovdiv
 W dniach 4-8 marca w Plovdiv miała miejsce jedna z największych wystaw maszyn 
rolniczych w Bułgarii - Agra.

 Tegoroczna wystawa była 
rekordowa pod wieloma względami. 
Odwiedziło ją około 33 tys. gości, 
co w porównaniu z rokiem 2013 sta-
nowi wzrost o niemal 30 proc. 
 Na wystawie oprócz ma-
szyn rolniczych prezentowano m.in. 

środki ochrony roślin oraz nawozy. 
Można było zakupić drzewka owo-
cowe oraz nasiona warzyw. Sporym 
zainteresowaniem cieszyły się także 
prezentacje zwierząt hodowlanych. 
 Pronar był reprezentowany 
przez bułgarskiego dilera, który wy-

stawił przyczepę T672/1, ładowacz 
czołowy LC-1650, czerpak materia-
łów sypkich oraz widły do palet. 
Bułgarscy rolnicy chwalą maszyny 
Pronaru za solidność wykonania, 
długą żywotność i dobrą relację ja-
kości do ceny.  (ac)

Przyczepa PRONAR T672/1
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Międzynarodowe Targi Komunalne 
IFAT 2014 w Monachium 
 IFAT to największe i najważniejsze targami branży komunalnej w Europie. Stały 
się najważniejszym punktem wymiany informacji i wyznaczania trendów w branży. Edy-
cje targów IFAT są organizowane w: Chinach, Indiach, Turcji i Republice Południowej 
Afryki. Na tegorocznych targach w Monachium prezentowało się  3081 fi rm z 59 krajów. 
Ich produkty obejrzało 135 tys. odwiedzających ze 170 państw. 

 Pronar zaprezentował się 
na ponad 300 m2 powierzchni, po-
kazując bardzo szeroki wachlarz 
produktów. Na stoisku odwiedza-
jący mogli zobaczyć m.in.: pługi do 
odśnieżania i posypywarki agrego-
wane z ciągnikami oraz z ciężarów-
kami, kosiarki bijakowe, zamiatarki 
i odśnieżarki, wysięgnik wielofunk-
cyjny z osprzętem, przyczepę sa-
mochodową oraz mobilne przesie-
wacze bębnowe.  
 Wielu klientów było za-
skoczonych liczbą nowości prezen-
towanych na stoisku. Ogromnym 
zainteresowaniem cieszyły się mo-

bilne przesiewacze bębnowe: PRO-
NAR MPB 18.47 oraz PRONAR MPB 
20.55. Prezentując te maszyny na 
wystawie Pronar pokazał branży, że 
zamierza bardzo mocno rozgościć 
się na europejskim rynku maszyn 
komunalnych, związanych nie tylko 
z oczyszczaniem miast, ale również 
z recyklingiem. Stoisko Pronaru od-
wiedzali inni producenci, którzy z 
uznaniem odnosili się do osiągnięć 
fi rmy.
 Zwiedzający wystawę, 
oprócz zapoznania się z ofertą Pro-
naru, mogli także skorzystać z fa-
chowych porad. Podczas targów 

pracownicy Pronaru służyli pomocą 
w języku angielskim, niemieckim, 
francuskim, rosyjskim, włoskim 
oraz czeskim. Na stoisku byli rów-
nież obecni przedstawiciele zagra-
nicznych partnerów Pronaru, co 
jeszcze bardziej podniosło poziom 
obsługi zwiedzających. 
 Podczas pięciu dni trwania 
targów stoisko Pronaru odwiedzili 
goście z Europy, Azji i obu Ameryk. 
W trakcie wystawy pozyskano kolej-
nych kontrahentów oraz zainicjowa-
no rozmowy biznesowe z wieloma 
potencjalnymi partnerami. 

Prezentując mobilne przesiewacze bębnowe: PRONAR MPB 18.47 oraz PRONAR MPB 20.55, Pronar pokazał branży, że zamierza bardzo mocno rozgościć 
się na europejskim rynku maszyn komunalnych, związanych nie tylko z oczyszczaniem miast, ale również z recyklingiem
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 W dniach 24-25 maja Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (wo-
jewództwo podlaskie) zorganizował IX już edycję Zielonej Gali oraz Podlaskich Targów Bu-
downictwa Wiejskiego. Na największym stoisku imprezy Pronar zaprezentował ciągniki, 
przyczepy oraz  maszyny do zbioru zielonek (kosiarki, owijarki, przetrząsacze, zgrabiarki i 
prasy). 

Zielona Gala w Szepietowie 

 Podczas Gali stoisko Pro-
naru odwiedziło tysiące osób, które  
mogły zapoznać się z ofertą ciągni-
ków i maszyn.  Organizatorzy przy-
gotowali też pokazy pracy maszyn. 
W efekcie rolnicy złożyli podczas 
targów wiele zamówień na produk-
ty Pronaru. 
 W pokazach zaprezentowa-
no pięć  zestawów maszyn:
• ciągnik Belarus 1025.4 M z pra-

są zwijającą PRONAR Z-500; 
• ciągnik Kioti RX6010 z owijarką  

PRONAR Z-245/1; 
• ciągnik PRONAR 7150 serii P6 

z przednim WOM-em, kosiarką 
PDD810 i kosiarką PDF300; 

• ciągnik Kioti RX7320 z obciążni-
kami i  z przetrząsaczem PRO-
NAR  PWP530;

• ciągnik Kioti NX5510C ze zgra-
biarką karuzelową PRONAR  
ZKP420.

 Olbrzymim zainteresowa-
niem cieszył się specjalnie przygoto-
wany na targi model ciągnika Kioti, 
który został tak przygotowany, aby 
można było zobaczyć pracujący sil-
nik. Ekspozycja była dosłownie ob-
legana - każdy poprzez przezroczy-
stą osłonę chciał zobaczyć wnętrze 
pracującego silnika. Do Szepietowa, 
jak zwykle, przybyło wielu stałych 
klientów Pronaru, którzy zamawiali 
kolejne maszyny. Nie zabrakło też 
jednak  rolników, zainteresowanych  
sprzętem Pronaru, którzy dotąd nie 
byli jego użytkownikami.  
(hl)

W specjalnie przygotowanym na targi modelu ciągnika Kioti 
można było zobaczyć pracujący silnik

Ciągnik Kioti NX5510C ze zgrabiarką karuzelową PRONAR ZKP420
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Budma 2014
W dniach 11-14 marca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się 
Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury Budma 2014. Są to  jedne z najwięk-
szych w Europie targów, związanych z budownictwem i architekturą.

 W tym roku wystawę od-
wiedziło ponad 50 tysięcy zwie-
dzających. Swoje produkty prezen-
towało 1000 wystawców z całego 
świata, wśród których nie mogło 
zabraknąć Pronaru z przyczepa-
mi budowlanymi, przeznaczony-
mi głównie do transportu ciężkich 
materiałów, takich jak żwir, ziemia, 
gruz, kamienie czy kruszywo. Za-
prezentowany został również cią-
gnik serii P6 PRONAR 7150, który 
jest bardzo wydajny i przeznaczony 
do szczególnie ciężkich prac, np. z 
zespołami maszyn budowlanych.
 Prezentowane podczas tar-
gów przyczepy budowlane  PRO-
NAR  T679/2 oraz PRONAR T701 są  
przyczepami, które współpracują z 
ciągnikami rolniczymi i mogą poru-
szać się z prędkością do 40 km/h. 
Charakteryzuje je solidna konstruk-

cja (skorupa wykonana z blachy o 
grubości 8 mm na ścianach i 10 
mm na podłodze), przeznaczona do 
przewożenia ciężkich materiałów 
budowlanych. Skrzynia ładunkowa 
może być wykonana ze stali trudno-
ścieralnej Hardox, a jej tylna klapa 
otwierana jest hydraulicznie.
 Z wieloletnich doświadczeń 
wynikających ze współpracy Wy-
działu Wdrożeń z klientami wyni-
ka, że chociaż przyczepę PRONAR 
T679/2 przeznaczono do przewozu 
materiałów i elementów budowla-
nych, to jest ona również wykorzy-
stywana przy budowie dróg czy też 
w żwirowniach. Rolnikom może też 
służyć do transportu zebranych z 
pól kamieni. 
 W prezentowanym na tar-
gach ciągniku serii P6 PRONAR 7150 
zamontowano turbodoładowany 

6-cylindrowy silnik Deutz  o pojem-
ności 6,1 dm³ i mocy 176 KM, który 
spełnia normę Stage IIIA. Zastoso-
wana skrzynia biegów zapewnia 40 
przełożeń do jazdy do przodu i do 
tyłu, przełączanych również pod ob-
ciążeniem (tzw. powershift). Pracę 
ułatwia elektrohydrauliczny rewers 
umieszczony z lewej strony kierow-
nicy - lekko przesuwając dźwignię 
do tyłu spowodujemy, że ciągnik 
sam się zatrzyma, a następnie za-
cznie cofać. Praca silnika jest stale 
monitorowana, a ważne informacje 
i komunikaty (np. o błędach) są po-
dawane na specjalnym wyświetla-
czu na konsoli.
 Stoisko Pronaru cieszyło się 
podczas targów ogromną popular-
nością, a prezentowane maszyny 
budziły zainteresowanie zwiedzają-
cych.   (tn)
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Ciągnik serii P6 PRONAR 7150 jest bardzo wydajny i przeznaczony do szczególnie ciężkich prac, np. z zespołami maszyn budowlanych
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Targi MaskinExpo w Szwecji
 MaskinExpo 2014 to jedna z największych wystaw maszyn komunalnych w Szwecji. 
Na targach, które odbyły się w maju zaprezentowało się 380 wystawców z Finlandii, Nor-
wegii i  Szwecji.

Dni otwarte i jubileusz niemieckiego dilera 
 W dniach 9-11 maja niemiecki diler Pronaru -  fi rma Euro-Jabelmann z Dolnej Sak-
sonii - świętował jubileusz dwudziestolecia powstania. Właściciele fi rmy połączyli jubileusz 
z dniami otwartymi. Wszystkim zainteresowanym maszynami rolniczymi  dało to możliwość 
przyjrzenia się coraz bardziej docenianym za zachodnią granicą produktom Pronaru.
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 Pronar tradycyjnie zapre-
zentował podczas wystawy szero-
ki wachlarz maszyn komunalnych. 
Przez stoisko Pronaru przewinęło 
się kilka tysięcy odwiedzających 
z różnych krajów, którzy oglądali 
m.in: pługi odśnieżne, zamiatarki, 
posypywarki, kosiarki bijakowe, od-
śnieżarki, ciągniki oraz przyczepy.  
 Wśród zwiedzających byli 
przedstawiciele fi rm komunalnych i 
sprzątających, którzy od lat użytku-
ją produkty Pronaru. Maszynami z 
Narwi interesowali się również rolni-
cy, którzy użytkują maszyny komu-
nalne lub świadczą usługi na rzecz 
gmin. Nie zabrakło też nowych 
klientów, którzy składali zamówie-
nia na maszyny Pronaru.
 Stoisko Pronaru cieszyło 
się największym zainteresowaniem 
zwiedzających. 
(mtb)

 Na placu Euro-Jabelmann 
zaprezentowano ponad 50 maszyn 
Pronaru, m.in.  przyczepę ze ścianą 
przesuwną T900, wóz przeładow-
czy T740, przyczepy dwuosiowe 
680, T672/2, T653/2, szeroką gamę 
przyczep belowych oraz maszyny 
zielonkowe i osprzęt. O święcie nie-
mieckiego partnera Pronaru pisało  
znane niemieckie pismo rolnicze  
„Land und Forst”, a także prasa 
regionalna. Szeroki  odzew na dni 
otwarte, podczas których prezento-
wane były produkty Pronaru, dowo-
dzi rosnącej popularności maszyn 
rolniczych z Narwi.
(ig)

www.pronar.pl

Przez stoisko Pronaru przewinęło się kilka tysięcy odwiedzających z różnych krajów

Razem z naszym dilerem świętowaliśmy 20-lecie powstania fi rmy
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Pronar w gronie laureatów
Pronar  został laureatem 47. edycji konkursu Orły Agrobiznesu. Nagrodę 11 czerwca w 
Warszawie odebrał  dyrektor fi nansowy i członek zarządu Pronaru Wincenty Proszczuk. 

 Nagrodę Orły Agrobizne-
su otrzymują fi rmy posiadające 
udokumentowany sukces rynkowy 
potwierdzony wynikami, zleconych 
przez organizatora konkursu ba-
dań konsumenckich. W przypadku 
maszyn, urządzeń, opakowań pod 
uwagę brane są opinie użytkow-
ników. Nagrody i nominacje przy-
znaje kapituła złożona z polityków 
zajmujących się problematyką kon-
sumencką i rynkową, handlowców 
oraz specjalistów z zakresu marke-
tingu, polityki jakości i wizerunku. 
 Przy ocenie brana jest pod 
uwagę skuteczność wchodzenia 
z nowymi produktami na rynek, 
umiejętność prowadzenia negocja-
cji handlowych, sposób promocji, 
tworzenie wizerunku fi rmy przyja-

znej konsumentowi i użytkownikowi 
oraz dobra współpraca z władzami 
samorządowymi, a więc wszystko 
to, co jest Pronarowi bliskie. Ba-
dania przeprowadzone przez orga-
nizatora konkursu potwierdziły, że 
Pronar  to ceniony pracodawca i 
dynamicznie rozwijająca się fi rma, 
która jest przez mieszkańców Pod-
lasia uważana za wizytówkę regio-
nu. Kapituła doceniła Pronar - fi rmę 
o światowym zasięgu z wyłącznie 
polskim kapitałem, która doskona-
le wykorzystała szansę działania w 
warunkach gospodarki rynkowej - 
przyznając mu nagrodę Orła Agro-
biznesu w 47. edycji konkursu. 
 O przyznaniu nagrody Pro-
narowi zadecydował też fakt, że 
fi rma  jest niekwestionowanym po-

tentatem w branży produkcji cią-
gników oraz maszyn rolniczych i 
komunalnych, posiada sześć fabryk, 
zatrudnia niemal 2000 osób oraz 
produkuje ponad 4000 różnorod-
nych produktów, które dostarcza do 
odbiorców na całym świecie.  
(hl)
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Nagrodę odebrał dyrektor fi nansowy i członek zarządu Pronaru Wincenty Proszczuk (pierwszy z lewej)
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PRONAR Sp. z o.o. 17-210 Narew, ul.Mickiewicza 101A
tel./fax: +48 85 681 63 29, 681 64 29, fax: +48 85 681 63 83

BĘBEN KOMPATYBILNY Z
URZĄDZENIAMI INNYCH

PRODUCENTÓW

PR DKOĘ ŚĆ DOPROWADZENIA
MATERIAŁU DOSTOSOWANA

DO OBCIĄŻENIA SITA

OCZKA SITA WG. WYMAGAŃ
KLIENTA

PRODUKT

POLSKI

NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI

MO LIWOŻ ŚĆ RÓŻNORODNYCH ZASTOSOWAŃ

ENERGOOSZCZĘDNY

ŁATWY DOSTĘP DO SILNIKA

www.pronar.pl

SAMOCZYSZCZĄCE
SITO

PROSTY W OBSŁUDZE

FUNKCJONALNY PULPIT STEROWNICZY

MOBILNY PRZESIEWACZ BĘBNOWY
PRONAR MPB 18.47, MPB 20.55
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Większa wydajność 
szybsza praca

Mobilny przesiewacz bębnowy PRONAR MPB 20.55 

 W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na przesiewacze o wyższej wydajno-
ści, Pronar rozpoczął produkcję nowej, większej od MPB 18.47, wersji mobilnego przesie-
wacza bębnowego MPB 20.55. 
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 Zwiększając wymiary ele-
mentów roboczych, czyli wielkość 
sita przesiewającego do 2 m średni-
cy i 5,5 m długości oraz przenośni-
ków taśmowych i kosza zasypowe-
go uzyskano znaczne zwiększenie 
wydajności maszyny, co dla wielu 
fi rm komunalnych zajmujących się 
segregacją odpadów jest niezwy-
kle istotne. Natomiast szersze prze-
nośniki taśmowe to sprawniejsze i 
szybsze „odbieranie” materiału z 
bębna przesiewającego, a co za 
tym idzie szybciej uzyskany efekt 

końcowy, czyli separacja materiału 
wejściowego. 
 W nowym modelu zasto-
sowano również silnik o większej 
mocy. Tym razem w wersjach stan-
dardowych montowany jest wyso-
koprężny, czterocylindrowy silnik 
spalinowy marki Caterpillar o po-
jemności 4,4 l oraz mocy maksymal-
nej 74 kW. Zapewnia on stabilną i 
bezproblemową pracę maszyny. Na 
uwagę zasługuje fakt, że zamon-
towany silnik spełnia normę emisji 
spalin EU Stage 3B. Na życzenie 

klienta możliwe jest również wypo-
sażenie przesiewacza w silnik elek-
tryczny. 
 Nowego modelu maszyny 
nie pozbawiono oczywiście żadnych 
przydatnych funkcji czy opcji, które 
zastosowane zostały i sprawdziły się 
już we wcześniejszej wersji przesie-
wacza. A więc klient ma do wyboru 
zarówno różne wielkości oczek w 
sicie przesiewającym, jak i grubość 
blachy z jakiej zostanie zrobiony 
bęben. Jako swoisty dodatkowy 
separator nad koszem zasypowym 
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Podstawowe parametry techniczne przesiewacza PRONAR MPB 20.55
Podwozie: 
Rodzaj podwozia                                        2-osiowe
Masa całkowita (kg) ~ 16000
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) [mm] 12000x2550x4000
Prędkość maksymalna (km/h) 100
Instalacja hamulcowa pneumatyczna z EBS

Napęd:
Silnik spalinowy wysokoprężny/Norma emisji spalin/
Moc robocza/obroty (kW/obr./min)

Caterpillar/EU Stage 3B/
72/1600

Transport materiału:
Wymiary bębna przesiewającego (długość/średnica) [mm] 5500/2000
Prędkość obrotowa bębna (obr./min) do 19
Wymiary zew. przenośnika bocznego (dł./szer.) [mm] 4900/1000
Wymiary zew. przenośnika tylnego (dł./szer.) [mm] 4900/1000
Szerokość wew. przenośnika wzdłużnego/poprzecznego (mm) 1300/800

www.pronar.pl

Serce przesiewacza - czterocylidrowy silnik Caterpillar

można zamontować hydraulicz-
nie sterowaną kratę, oddzielającą 
duże elementy. Jeśli natomiast w 
przesiewanym materiale znajdą się 
elementy stalowe, to zostaną one 
wychwycone przez separatory ma-
gnetyczne, które można opcjonal-
nie zamontować na obydwu prze-
nośnikach taśmowych (więcej na 
stronach 17-19). Do ewentualnego 
oczyszczenia bębna maszyny z za-

legającego materiału służy hydrau-
licznie opuszczana szczotka, która 
- tocząc się po bębnie - wypycha 
materiał z jego otworów na całej 
długości. 
 Istotny dla operatora jest 
również standardowo montowany 
system centralnego smarowania 
wszystkich trudno dostępnych ru-
chomych elementów maszyny. Dzia-
łanie obsługującego w tym zakresie 

sprowadza się jedynie do kontroli 
ilości smaru w zbiorniku.
 Jako dodatkowe rozwiąza-
nie wprowadzono (w obu przesie-
waczach) system Cleanfi x, mający 
za zadanie utrzymać w czystości 
chłodnice maszyny. Jego działa-
nie polega na automatycznym, cy-
klicznym załączaniu się sprężarki, 
powodującej obrót łopatek wirnika 
chłodnicy, a w związku z tym wy-
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Wyposażenie dodatkowe i opcjonalne:
• silnik elektryczny,
• wielkość perforacji sita przesiewającego - zgodnie z zapotrzebowaniem klienta,
• grubość ścianki sita - zgodnie z zapotrzebowaniem klienta,
• dodatkowa krata separacyjna nad koszem zasypowym,
• separatory magnetyczne umieszczone na podajnikach: bocznym i tylnym,
• separator powietrzny,
• regulatory prędkości przesuwu taśm podajników,
• hydraulicznie sterowane przednie nogi podporowe,
• przystawka kulowa,
• skrzynka narzędziowa (~50 l),
• zbiornik na wodę.

Andrzej Chichłowski
Autor jest zastępcą kierownika Wydziału Wdrożeń 

w Pronarze

www.pronar.pl
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Praktyczne szybkozłącza instalacji hydraulicznej pozwalające na szybki 
demontaż prznośników bez konieczności rozmontowania całej instalacji

Wizualna i dżwiękowa sygnalizacja uruchomienia maszyny

dmuch zanieczyszczeń. Oprócz au-
tomatycznego wywołania funkcji 
możliwe jest ręczne załączenie w 
dowolnym momencie pracy maszy-
ny. 
 Przesiewacz jest całkowi-
cie mobilny, co pozwala w  łatwy i 
szybki sposób przetransportować 
maszynę w nowe miejsce. Mak-
symalna prędkość konstrukcyjna 
z jaką przesiewacz PRONAR MPB 
20.55 może poruszać się po dro-
gach publicznych wynosi 100 km/h. 
Standardowym środkiem transpor-
tu dla przesiewacza jest samochód 
ciężarowy, jednak aby przetrans-
portować maszynę np. w zakresie 
jednego wysypiska, wystarczy za-
gregować przesiewacz z maszynami 
wolnobieżnymi typu ciągnik rolniczy 

czy ładowarka. Aby ułatwić łączenie 
przesiewacza z tego typu pojazdem 
ciągnącym, przewidziano specjalną 
przystawkę kulową, ponadto, co 
jest również znaczącą zaletą pro-
duktu, elektryczna instalacja oświe-
tlenia drogowego przystosowana 
jest do zasilania napięciem zarówno 
24 V, jak i 12 V. Wszystkie zastoso-
wane światła wykonane zostały w 
technologii LED. Układ hamulcowy 
maszyny wyposażany jest standar-
dowo w czujniki ABS oraz system 
zapobiegający utracie stabilności 
pojazdu podczas przemieszczania.
  Mobilny przesiewacz bęb-
nowy MPB 20.55 jest maszyną no-
woczesną, o dość skomplikowanej 
budowie, jednak zarazem prostą w 
obsłudze. Zadanie operatora spro-

wadza się jedynie do rozłożenia 
przenośników taśmowych oraz wy-
brania odpowiednich parametrów 
pracy maszyny. Jest on znakomitym 
rozwiązaniem do przesiewania kom-
postu, odpadów komunalnych, zie-
mi, gruzu, kamieni itp. 
 W ofercie Pronaru znaj-
duje się również mniejsza wer-
sja mobilnego przesiewacza 
bębnowego - model MPB 18.47.  
Obydwa przesiewacze uzy-
skały europejskie świadectwo 
homologacji, co pozwala na re-
jestrację maszyn na obszarze 
całej Unii Europejskiej.
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Uniwersalna maszyna 
z wymiennymi sitami

Przesiewacz bębnowy PRONAR MPB 18.47

   Mobilny przesiewacz bębnowy PRONAR MPB 18.47 jest przeznaczony zarówno dla 
fi rm wykonujących pracę na własny użytek, jak i świadczących usługi przesiewania innym 
podmiotom. Pronar oferuje klientom możliwość przystosowania maszyny do indywidual-
nych wymagań.

 Na pierwszym miejscu, 
wśród cech charakteryzujących mo-
bilny przesiewacz bębnowy PRONAR 
MPB 18.47,  należy postawić jego 
uniwersalność. Maszyna ta pozwala 
na przesiewanie żwiru, piasku, kom-
postu, czarnoziemu, rozdrobnionych 
odpadów komunalnych oraz innych 
materiałów. Tak szeroki wachlarz 

jest możliwy dzięki zastosowaniu 
łatwo wymiennych sit. Przesiewacz 
może być wyposażony w sita bęb-
nowe o perforacji kwadratowej o 
wymiarach oczka i grubości płasz-
cza:
• 10x10 - 6 mm,
• 20x20 - 8 mm,
• 20x20 - 10 mm,

• 35x35 - 8 mm,
• 40x40 - 8 mm,
• 80x80 - 8 mm,
 Można też wykonać sito 
uwzględniające indywidualne wy-
magania klienta. Możliwość szybkiej 
wymiany sita bębnowego oraz fakt, 
że po zagregowaniu z samochodem 
ciężarowym przesiewacz  może 

Separator pneumatyczny (powietrzny) służy do odseparowywania frakcji lekkich od materiału o większej gęstości
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przemieszczać się po drogach pu-
blicznych z prędkością do 100 km/h 
(bez specjalnych pozwoleń) pozwa-
la na szybkie uruchomienie procesu 
przesiewania w nowej lokalizacji.
 Z kolei w miejscu pracy 
istnieje możliwość przemieszczania 
przesiewacza bez użycia samocho-
du ciężarowego. Specjalna przy-
stawka, montowana w przedniej 
części dyszla, obejmująca stan-
dardową końcówkę zaczepu ø50, 
przystosowana jest do zaczepienia 
zębem łyżki ładowarki. Po podnie-
sieniu podpór i po zwolnieniu ha-
mulca możliwe jest przeciągnięcie 
maszyny w nowe miejsce. Przy-
stawka ta na czas transportu prze-
siewacza samochodem ciężarowym 
jest montowana na specjalnych 
czopach z prawej strony dyszla. 
Aby jeszcze bardziej przyspieszyć 
i ułatwić przemieszczanie przesie-
wacza, może być on wyposażony w 
hydrauliczne podpory przednie. Ste-
rowanie wysuwem podpór odbywa 
się z panelu sterowniczego znajdu-
jącego się z prawej strony maszyny. 
Dodatkowo siłowniki podpór zabez-
pieczone są ręcznie uruchamianymi 
zaworami odcinającymi, które wy-
kluczają możliwość przypadkowego 
schowania się podpór.
 Mobilny przesiewacz bęb-
nowy PRONAR MPB 18.47 może być 
wyposażony w separator umieszcza-
ny nad koszem zasypowym, mający 
na celu zabezpieczenie taśmy po-
dającej oraz sita bębnowego przed 
zbyt dużymi elementami, znajdują-
cymi się w przesiewanym materiale. 
Separator ten sprawdza się zwłasz-
cza przy przesiewaniu żwiru lub pia-
sku z gruzem, gdzie występuje nie-
bezpieczeństwo wystąpienia dużych 
i ciężkich elementów. Separator ma 
postać kraty uchylnej, podnoszonej 
za pomocą siłowników hydraulicz-
nych. Sterowanie kątem pochylenia 
kraty odbywa się z głównego pa-

nelu sterowniczego. Przy skrajnym 
podniesieniu kraty przesiewany ma-
teriał można ładować bezpośrednio 
do kosza zasypowego. Dodatkowo 
w skład separatora wchodzi zsypnia 
zabezpieczająca lewą osłonę kosza 
zasypowego przed odseparowaną 
frakcją spadającą z kraty.
 Kolejnym elementem wy-
posażenia dodatkowego mobilne-
go przesiewacza bębnowego MPB 
18.47 jest separator pneumatyczny 
(powietrzny) montowany na tyl-
nym przenośniku odprowadzającym 
materiał nadsitowy. Urządzenie to 
przeznaczone jest do odseparowy-
wania frakcji lekkich od materiału o 
większej gęstości. Materiał ten jest 
odsysany znad taśmy tylnego prze-
nośnika poprzez wentylator, a na-
stępnie transportowany za pomocą 
elastycznej rury do kontenera lub 
pojemnika umieszczonego z boku 
maszyny. Wentylator napędzany 
jest za pomocą silnika hydraulicz-
nego z instalacji hydraulicznej prze-
siewacza, nie  ma więc potrzeby 
doprowadzenia zewnętrznego źró-
dła zasilania. Separator powietrzny 
załącza się z głównego pulpitu ste-
rowniczego,  natomiast przy silniku 
hydraulicznym napędu wirnika wen-

tylatora zamontowany jest zawór 
regulujący jego obroty, a tym sa-
mym siłę z jaką jest odsysana lotna 
frakcja.
 Mobilny przesiewacz bęb-
nowy PRONAR MPB 18.47 może być 
również dodatkowo wyposażony w 
separator do materiałów ferroma-
gnetycznych. Jest to bęben magne-
tyczny montowany w miejsce rolki 
napędowej przenośnika tylnego 
(frakcji nadsitowej) lub bocznego 
(frakcji podsitowej). Do jego na-
pędu używany jest ten sam silnik 
hydrauliczny, który wcześniej był 
zamontowany na rolce napędowej. 
Rozbudowie podlega natomiast 
układ sterowania prędkością taśm o 
ręczny regulator prędkości obroto-
wej. Układ ten odpowiada za dopa-
sowanie prędkości liniowej taśmy ze 
względu na większą średnicę bębna 
magnetycznego. Metale ferroma-
gnetyczne są przyciągane do taśmy 
przenośnika poprzez pole magne-
tyczne bębna, a przesuwająca się  
taśma przenośnika zabiera je pod 
spód przenośnika i zrzuca na wyko-
naną z aluminium zsypnię. Zsypnia 
ma za zadanie skierować odzyskany 
metal w inne miejsce niż pozostały 
materiał. Bęben magnetyczny może 

Separator do materiałów ferromagnetycznych pozwala odzyskać metalowe odpady
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być zamontowany niezależnie na 
każdym z przenośników. Stanowi 
on doskonałe uzupełnienie separa-
tora powietrznego montowanego 
na przenośniku tylnym, co pozwala 
odzyskiwać dwie dodatkowe frakcje 
z materiału nadsitowego.
 Pronar posiada w swojej 
ofercie rodzinę mobilnych przesie-

waczy bębnowych w skład której 
wchodzą mobilny przesiewacz bęb-
nowy PRONAR MPB 18.47 napędza-
ny silnikiem diesla lub 3-fazowym 
silnikiem elektrycznym o napięciu 
zasilania 400 V oraz mobilny prze-
siewacz bębnowy PRONAR MPB 
20.55 o napędzie spalinowym. Roz-
wój tej grupy wyrobów jest stymu-

lowany ciągle rosnącymi  potrzeba-
mi rynku, na które Pronar stara się 
odpowiadać, oferując indywidualnie 
dopasowane elementy wyposażenia 
opcjonalnego i dodatkowego.

Marcin Kuliś
Autor jest konstruktorem na Wydziale Wdrożeń 

w Pronarze

Separator umieszczany nad koszem zasypowym, zabezpieczenia taśmę podającą oraz sito bębnowe przed zbyt dużymi 

Specjalna przystawka, montowana w przedniej  
części dyszla umożliwia przemieszczanie 
przesiewacza bez użycia samochodu 
ciężarowego

System Cleanfi x - automatyczne oczyszczanie 
zabrudzonej chłodnicy silnika

Hydraulicznie sterowana tylna noga podporowa
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Wymierne oszczędności
Mobilne przesiewacze bębnowe PRONAR MPB 18.47 i PRONAR MPB 20.55

 W dzisiejszej gospodarce odpadami zastosowanie mają przede wszystkim maszyny 
i urządzenia, które można wszechstronnie wykorzystać, zagospodarować oraz bezpiecznie 
i tanio użytkować. Pronar, oferując maszyny dla tego segmentu gospodarki, konkuruje na 
rynku tych maszyn cenowo oraz możliwościami ich wyposażenia. Wymagania rynku idą w 
kierunku urządzeń zarówno stacjonarnych, jak i mobilnych.
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  Rozwój usług ko-
munalnych pobudził popyt na ma-
szyny pomagające w segregacji i 
zagospodarowaniu odpadów ko-
munalnych. Wcześniej Pronar roz-
począł produkcję mobilnego prze-
siewacza bębnowego MBP 18.47 o 
długości sita 4,7 metra i szerokości 
1,8 metra.
 W tym roku ofertę posze-
rzono o nowy model, który jest 

maszyną o jeszcze większych moż-
liwościach odzysku materiałów 
przy jednoczesnym optymalnym 
zachowaniu warunków eksploata-
cji i nakładów kosztowych. Mobilny 
przesiewacz PRONAR  MBP 20.55 to 
maszyna o długości sita 5,5 metra i 
szerokości 2 metrów.  Maszyny róż-
nią się przede wszystkim efektywną 
pojemnością sita, mocą silnika oraz 
gabarytami. Dane techniczne mo-

delu MPB 20.55 podajemy na stro-
nie 15.
 Obie maszyny posiadają 
takie same zastosowanie, jednak 
inną wydajność. Przesiewacz MBP 
20.55 posiada większą wydajność 
i szybciej przesiewa materiał. W 
zależności od rodzaju przesiewa-
nych odpadów, wydajność może 
wynieść nawet 150 m3/h. Efektem 
końcowym pracy przesiewacza ma 

Mobilny przesiewacz bębnowy PRONAR  MBP 18,47
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być odzysk dwóch grup materiałów: 
frakcji nadsitowej i podsitowej. Pro-
ces odzyskiwania niestwarzający 
zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi 
lub środowiska, polega na wyko-
rzystaniu odpadów w całości lub 
w części. Ma na celu odzyskanie z 
odpadów substancji, materiałów lub 
energii i ich wykorzystanie. Przepisy 
prawa  wyróżniają  15 metod odzy-
sku od R1 do R15.
 
Mobilne przesiewacze PRONAR 
są pomocne przy realizacji 4 
metod:
• R3 Recykling lub regeneracja 

substancji organicznych, które 
nie są stosowane jako rozpusz-
czalniki (włączając komposto-
wanie i inne biologiczne proce-
sy przekształcania).

• R10 Rozprowadzanie na po-
wierzchni ziemi w celu nawoże-
nia lub ulepszania gleby.

• R14 Inne działania polegające 
na wykorzystaniu odpadów w 
całości lub części.

• R15 Przetwarzanie odpadów, w 
celu ich przygotowania do od-
zysku, w tym do recyklingu.

 Pozostałe metody nie doty-
czą materiałów, które można prze-
siewać. Wskazane metody mogą 
stosować łącznie zakłady zagospo-
darowania odpadów, w zależności 
od posiadanych pozwoleń i decyzji 
administracyjnych. Aby odzyskać 
substancje i materiały do ponowne-
go przetworzenia lub energię, trzeba 
dysponować odpowiednią linią tech-
nologiczną, w skład której wchodzą 
przesiewacze (np. PRONAR MPB 
18.47 i PRONAR MPB 20.55). Urzędy 
administracji publicznej, wydające 
odpowiednie pozwolenia, opiera-
ją się na przepisach prawa,  a one 
jasno wskazują na metody odzysku 
oraz  sposoby zagospodarowania 
odpadów i ich recyklingu. 

 Zakłady zajmujące się recy-
klingiem  przystosowują swoją bazę 
technologiczną do: 
• posiadanych pozwoleń, 
• pożądanych efektów, sposobów 

utylizacji, recyklingu odpadów.
Wszystkie te działania  składają się 
na wszechstronne odzyskiwanie od-
padów.

Zmieszane odpady komunalne
 W zależności od ilości od-
padów można zastosować przesie-
wacz mniej lub bardziej wydajny. 
Przy przesiewaniu ok. 30 tys. ton 
rocznie  wystarczającym okaże się 
przesiewacz PRONAR MBP 18.47. 
Wydajność przesiewania 30-40 ton 
odpadów na godzinę pozwala na 
efektywną i ekonomiczną pracę 
przez cały rok. Jeżeli przyjmiemy, 
że średniej wielkości  fi rma świad-
cząca usługi recyklingu  zbiera 30 
tys. ton odpadów rocznie, to ich za-
gospodarowanie  zajmie jej średnio 
dwadzieścia dni w miesiącu przez 
rok. Dziennie do przesiania będzie 
125 ton. Wydajność przesiewacza  
PRONAR MBP 18.47 wynosi  30-
40 ton na godzinę, więc 125 ton  
przerobimy w ciągu około 4 godzin 
pracy. Nie obciążając maszyny ani 
pracowników w jednozmianowym 
systemie pracy przesiewamy dzien-
ną ilość zgromadzonego materiału, 
przy czym pozostaje jeszcze czas 
na spokojną konserwację, czyszcze-
nie i codzienny przegląd przesiewa-
cza. 
 Dla przykładu opisanego 
powyżej użytkownik, stosując sito 
o wymiarach oczka 20 na 20 mm, 
może  odzyskać średniorocznie na-
wet do 30 proc. materiałów. Jeżeli 
dziennie przesiewamy 125 ton od-
padów komunalnych, to odzysk wy-
nosi 37,5 tony (125 ton x 30 proc.) 
frakcji podsitowej. Jeśli możliwe jest 
wykorzystanie jej we własnym za-
kresie (np. użycie w celu rekultywa-

cji składowisk śmieci, którymi  za-
rządza fi rma), to jesteśmy zwolnieni 
z opłaty za gospodarcze korzystanie 
ze środowiska,  tzw. opłaty mar-
szałkowskiej (ok. 4480 zł dziennie). 
Mnożąc tę kwotę przez 20 dni pra-
cy w miesiącu i przez 12 miesięcy, 
otrzymujemy 1 077 120 zł oszczęd-
ności. Zwrot nakładów na maszynę 
następuje więc w bardzo krótkim 
czasie. 
 Analogiczna sytuacja wy-
stępuje w przypadku zastosowania 
większego przesiewacza - PRONAR 
MBP 20.55. Stosując go w zakładzie, 
który rocznie przetwarza około 80 
tys. ton odpadów osiąga się wyni-
ki jeszcze korzystniejsze, ale pro-
cent odzysku pozostanie taki sam, 
przy takiej samych wymiarach oka 
w sitach Zwiększy się wydajność i 
oszczędność na opłatach.
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Bioodpady 
 Wszechstronne zastosowa-
nie mobilnych przesiewaczy Prona-
ru uzasadnia ich wykorzystanie w 
przerobie całej grupy odpadów bio, 
potocznie zwanych odpadami zielo-
nymi. Mieszanka odpadów zielonych 
poddawana jest  kompostowaniu za 
pomocą metody R10. Każdy zakład 
posiadający kompostownie musi 
spełniać określone  przepisami pra-
wa warunki uzyskiwania kompostu. 
Proces kompostowania wymaga co 
najmniej dwóch etapów - napowie-
trzania i fermentacji.
 W procesie napowietrza-
nia wykorzystywane są mobilne 
przesiewacze PRONAR MBP 18.47 i 
PRONAR MBP 20.55 jako maszyny 
do przesiewania i przerzucania bio-

stabilizatu. W  wyniku tej czynności, 
poza napowietrzeniem kompostu,  
uzyskujemy dwie frakcje, z której 
jedną można wykorzystać na zarzą-
dzanym składowisku (przy zastoso-
waniu odpowiedniego oczka sita i 
uzyskaniu odpowiednich - zgodnych 
z  przepisami prawa - parametrów). 
Druga frakcja poddawana będzie 
dalszemu procesowi kompostowa-
nia.
 Praca przesiewaczami Pro-
naru powoduje, iż zmniejsza się 
ilość kompostowanego materiału, 
uzyskuje się materiał spełniający 
wymagania  prawne,  a co najważ-
niejsze - zmniejszają się (o kilkadzie-
siąt procent w stosunku do opłaty 
wyjściowej) obowiązkowe opłaty 
za korzystanie ze środowiska. Ich 

wielkość uzależniona jest też od kil-
ku czynników - rodzaju odsianego 
materiału (wymiarach oczka sita, 
posiadanych zezwoleń oraz ilości 
przesiewanych odpadów). Zakłada-
jąc, iż na etapie końcowym produkt 
spełnia wymagania prawne, to w 
stosunku do ilości segregowanych 
odpadów (np. 10 tys. ton  rocznie) 
otrzymać można nawet 50 proc. 
oszczędności. Średnio przy kompo-
stowni o takiej wydajności możliwe 
jest uzyskanie oszczędności w gra-
nicach od 10 tys. do 25 tys. złotych 
rocznie, w czym pomocne będą 
przesiewacze Pronaru. 

 Sławomir Matyśkiewicz
Autor jest przedstawicielem handlowym Pronaru

Mobilny przesiewacz bębnowy PRONAR  MBP 18,47 - przesiewanie zmieszanych odpadów komunalnych
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PRONAR Sp. z o.o.  17-210 Narew, ul.Mickiewicza 101A
HURTOWNIA PALIW I OLEJÓW SILNIKOWYCH, 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6H,
tel. 85 7441999, fax 85 7441950, e-mail:hurtownia@pronar.pl

Stacje Paliw PRONAR

1. Białystok ul. Handlowa 6H

2. Białystok ul. Kombatantów 4

3. Białystok-Zaścianki 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

Dogodne lokalizacje stacji paliw Pronar na terenie województwa podlaskiego.

Gwarancja tankowania paliw najwyższej jakości.
Rabaty przy płatnościach gotówką.
Atrakcyjne warunki handlowe dla firm (wysokie rabaty, odroczone terminy płatności).

Bogaty asortyment towarów spożywczych i motoryzacyjnych.
Organizacja spotkań biznesowych, szkoleń i imprez okolicznościowych w poszczególnych
lokalizacjach.

NIE TYLKO TANKOWANIE -
NOWOCZEŚNIE I WYGODNIE

Hurtowa sprzedaż:
- oleju napędowego, benzyn Pb95 i Pb98 oraz oleju opałowego,
- olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych,

przemysłowych oraz smarów i płynów.
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Kupujemy 
polskie produkty

Utrzymać jakość świadczonych usług i poszerzać obszar działania

 Sprzęt Pronaru spełnia wszystkie wymagania zarówno pod względem jakości, jak i 
funkcjonalności - ocenia Artur Łuniewski, członek zarządu białostockiego Przedsiębiorstwa  
Usługowo-Asenizacyjnego Astwa
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Proszę nam powiedzieć kilka 
słów o historii fi rmy.
-  Firma powstała w 1992 roku, a 
więc ma ponad 20-letnie doświad-
czenie w gospodarowaniu odpa-
dami. Przedsiębiorstwo Usługowo-
-Asenizacyjne Astwa zaczynało w 
małym biurze z trzema samochoda-
mi. Obecnie zatrudniamy ponad sto 
osób, a fl ota liczy więcej niż 50 po-
jazdów. Na przestrzeni lat zmieniał 
się rynek, zmieniał odbiorca usług, 
a w ślad za tym musiała się zmie-
niać specyfi ka naszej działalności.  I 
w ten sposób zmieniała się fi rma. 
 W 1995 roku Astwa, jako 
pierwsza fi rma komunalna w Bia-
łymstoku, współpracując z Wydzia-
łem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Komunalnej Urzędu Miasta i 
z Urzędem Miasta Eindhoven (po-
łudniowa Holandia) opracowała za-
sady recyklingu dla miejskiej zabu-
dowy, realizując Pilotażowy Projekt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów na 
osiedlu Słoneczny Stok. 
 Firma stale poszerza zakres 
usług i obejmuje nimi nowe tereny. 
W ciągu tak krótkiego czasu wypra-
cowała około 40-procentowy udział 
w rynku odpadów komunalnych w 
województwie podlaskim i nawią-
zała współpracę z pięćdziesięcioma 
gminami.  

Jaki jest zakres działalności 
Waszej fi rmy? 

- Firma zajmuje się odbiorem, trans-
portem i utylizacją odpadów w wo-
jewództwie podlaskim. Najczęściej 
odbieramy odpady komunalne (sta-
łe i ciekłe), gruz i odpady budow-
lane, odpady wielkogabarytowe, 
niebezpieczne (azbest, świetlówki, 
odpady medyczne itp.), elektro-
niczne (sprzęt komputerowy, biuro-
wy, materiały eksploatacyjne itd.), 
przemysłowe, odpady do recyklin-
gu (plastik, makulatura, szkło, złom 
itp.). Firma zajmuje się też letnim i 
zimowym oczyszczaniem placów, 
ulic i dróg, wynajmem pomieszczeń, 
placów oraz magazynów.

Czy wprowadzenie znoweli-
zowanej ustawy o utrzymaniu 
czystości w gminach ma wpływ 
na rynek odbioru, transportu i 
zagospodarowania odpadów?
- Oczywiście, ma ogromny wpływ. 
Nowa ustawa przekłada się na spo-
sób działania rynku, również z tego 
powodu, że teraz fi rma komunal-
na nie podpisuje umowy z odbior-
cą indywidualnym, lecz z gminą. I 
to przetarg decyduje o pozyskaniu 
klienta. Zwiększył się też zakres 
działania  fi rmy i wzrosło jej zapo-
trzebowanie na pojazdy transporto-
we. Wytwórca śmieci, płacąc jedną 
opłatę może pozbyć się wszystkich 
odpadów, jakie produkuje.   W ubie-
głym roku wiele fi rm, starając się 
utrzymać na rynku, proponowało 

w przetargach bardzo niskie ceny, 
co obecnie weryfi kuje rynek. W tej 
nowej rzeczywistości Astwa sta-
wia sobie za cel utrzymanie jakości 
świadczonych usług i poszerzanie 
obszaru działania.

Czy, według Pana, samorządy 
są odpowiednio przygotowane, 
żeby sprostać wymaganiom 
ustawy?
 - I fi rmy, i gminy znalazły się po 
1 lipca 2013 roku w nowej sytuacji. 
Pojawia się oczywiście wiele pro-
blemów, które są rozwiązywane na 
bieżąco. Firmy świadczące usługi 
wypracowują cały czas nowe roz-
wiązania, stosują rejestratory wideo 
albo nowe technologie chipowania 
pojemników, aby lepiej monitoro-
wać odbiór odpadów. I fi rmy, i gmi-
ny dążą do poprawy kontroli jakości 
usług. 

Jakie maszyny Astwa zakupiła 
w Pronarze?
- Nasza  fi rma kupiła kontenery KP7 
do selektywnej zbiórki odpadów 
oraz pojemniki z tworzywa sztucz-
nego o pojemności 240 l. Do akcji 
zimowej i obsługi załadunków oraz 
rozładunków zakupiliśmy ciągnik 
Kioti DK904C z ładowaczem LC3 i 
pługiem odśnieżnym PUV-2600. 

Jakie zadania są wykonywane 
przy pomocy tego sprzętu?
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Astwa stale poszerza zakres usług i obejmuje nimi nowe tereny - ocenia Artur Łuniewski, członek zarządu 
białostockiego Przedsiębiorstwa  Usługowo-Asenizacyjnego Astwa

- Kontenery KP7 wykorzystujemy do 
selektywnej zbiórki odpadów, kosze 
240-litrowe służą mieszkańcom Bia-
łegostoku. Ciągnik jest wykorzysty-
wany jako pług w akcji zimowej, ale 
też świetnie się sprawdza przy zała-
dunku soli drogowej i piasku do po-
sypywarek, jak i przy codziennych 
pracach na terenie naszej fi rmy.

Czy sprzęt dostarczony przez 
Pronar spełnia wymagania? 

- Spełnia wszystkie wymagania za-
równo pod względem jakości, jak i 
funkcjonalności.

Czy istnieją też inne niż ekono-
miczne powody zakupu wyro-
bów Pronaru? 
-    Poza uzasadnieniem ekonomicz-
nym, ważne jest też, że kupujemy  
sprzęt w fi rmie, która prowadzi 
działalność w tym samym regionie, 
co my. W sytuacji, kiedy z różnych 

powodów mamy mało czasu na re-
alizację jakiegoś zadania fakt, że 
Pronar jest w stanie bardzo szybko 
dostarczyć zamówiony sprzęt, sta-
nowi olbrzymi plus. Jeżeli istnieje 
taka potrzeba, to serwis Pronaru 
przyjeżdża bardzo szybko. A to jest 
dla nas bardzo ważne. 

Dziękuję za rozmowę.
Paweł Zubrycki 

Autor jest specjalistą ds. sprzedaży sprzętu komu-
nalnego w Pronarze 
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Wydłużają możliwości
Wysięgniki wielofunkcyjne

 Wysięgniki wielofunkcyjne, wraz z głowicami roboczymi, służą do prac związanych z 
utrzymaniem infrastruktury komunalnej, zieleni miejskiej oraz w sadach, terenach zalesio-
nych i w rolnictwie.
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Wysięgnik PRONAR WWP500 jest przeznaczony do agregowania z przodu pojazdu

 Wysięgniki PRO-
NAR WWP600 oraz PRONAR 
WWP500 są przeznaczone do 
agregowania z przodu pojazdu. Daje 
to operatorowi możliwość pełnej 
obserwacji i kontroli pracy ramienia 
hydraulicznego, co nie zawsze jest 
możliwe w przypadku umiejscowie-
nia podobnego urządzenia z tyłu 
pojazdu. Jednak podstawową zaletą 
agregowania z przodu pojazdu jest 
wzrost bezpieczeństwa wynikający 
m.in. z lepszej widoczności urządze-
nia. Pracę wysięgnika i głowicy ro-
boczej operator może kontrolować 
za pomocą joysticka. Ramiona wy-
sięgnika pracują przed pojazdem z 
jego prawej strony, przy czym moż-
liwa jest praca z lewej strony pojaz-
du (po uprzednim ręcznym przesta-
wieniu urządzenia, co trwa zaledwie 
kilka minut i jest możliwe do wyko-
nania podczas pracy w terenie).
 Wysięgnik zamontowany 
jest na specjalnej szynie, dzięki 

czemu przesuwa się hydraulicznie 
w poprzek pojazdu, co znacząco 
zwiększa możliwości manewrowa-
nia zestawem wysięgnik-głowica. 
Konstrukcja wysięgnika (przesuw-
na szyna, ramię teleskopowe), a 
szczególnie jego duży zasięg, umoż-
liwia wykonanie zabiegów w przy-
drożnych rowach poza barierkami 
ochronnymi, słupkami i znakami 
drogowymi bez konieczności ma-
newrowania ciągnikiem.

 Wysięgnik PRONAR 
WWP500U jest urządzeniem prze-
znaczonym do współpracy z samo-
chodami wielozadaniowymi, takimi 
jak:
• mercedes Unimog, 
• BSI,
• Multikar.
Napęd wysięgnika oraz narzędzia 
roboczego (głowicy) odbywa się za 
pomocą hydrauliki nośnika (samo-
chodu). Zawieszane są na pojeź-

dzie na płycie czołowej DIN 76060 
typu A lub typu B, co powoduje, 
że urządzenie łatwo zagregować z 
nośnikiem. Montaż ułatwia wózek 
transportowo-montażowy (także 
produkowany w Pronarze), wyposa-
żony w siłownik unoszący wysięgnik 
na zadaną wysokość.

 Wysięgnik wielofunk-
cyjny PRONAR WWP500UH 
przeznaczony jest do montażu na 
uniwersalnym nośniku narzędzi Uni-
mog U400/U500 i do współpracy z 
różnego rodzaju głowicami roboczy-
mi przystosowanymi do współpracy 
z tego typu wysięgnikiem.
 Głównym elementem ukła-
du zawieszenia wysięgnika wielo-
funkcyjnego jest płyta adaptacyjna 
PM02, służąca do łączenia z przed-
nim układem zawieszenia uniwer-
salnego nośnika narzędzi Unimog 
U400/U500. Płyta adaptacyjna 
przykręcona jest za pomocą śrub 
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do prowadnicy suwaka układu no-
śnego. Suwak połączony z silnikiem 
hydraulicznym umożliwia przesuw 
układu nośnego na prowadnicy w 
lewo lub w prawo w stosunku do 
nośnika narzędzi. Pozwala to na 
pracę wysięgnika z prawej, jak i z 
lewej strony.
 Układ nośny głowicy robo-
czej składa się z ramion wychyla-
nych za pomocą siłowników hydrau-
licznych. Jedno z ramion ma budowę 
teleskopową, co pozwala zwiększać 
zasięg pracy głowicy roboczej. Ste-
rowanie siłownikami hydraulicznymi 
przeprowadzane jest za pomocą 
rozdzielacza elektrohydraulicznego. 
Napęd wysięgnika wielofunkcyjnego 
uzyskiwany jest z przedniego wałka 
odbioru mocy uniwersalnego nośni-
ka narzędzi poprzez multiplikator do 
zespołu pomp hydraulicznych. Ste-
rowanie układem hydraulicznym od-
bywa się poprzez rozdzielacz elek-
trohydrauliczny z pozycji kierowcy 
nośnika narzędzi za pomocą pulpitu 
sterowniczego. 

 Wysięgniki PRONAR 
WWT420 (zasięg ramienia 4,2 m) 
oraz PRONAR WWT480 (zasięg ra-
mienia 4,8 m) są agregowane z tyłu 
ciągnika. Po zagregowaniu z odpo-
wiednim narzędziem służą one do 
pielęgnacji poboczy dróg, rowów 
melioracyjnych zarówno od strony 
skarp, jak i przeciwskarp, żywopło-
tów w pionie i poziomie oraz przyci-
nania niezbyt grubych gałęzi drzew 
i krzewów. Niewielka masa i małe 
zapotrzebowanie mocy umożliwia 
współpracę z ciągnikami o mocy od 
55 KM.
 Wielofunkcyjny wysięgnik 
posiada ramę, do której przegubo-
wo zamocowano ramię z uchwytem 
mocującym głowicę. Wyposażono 
go w niezależny układ hydrauliczny, 
napędzany od wałka odbioru mocy 
poprzez wał przekaźnika, multipli-

kator i zespół dwóch pomp (jedna 
z nich poprzez silnik hydrauliczny 
napędza głowicę, a druga - dzięki 
trzem siłownikom hydraulicznym - 
umożliwia sterowanie położeniem 
ramion i głowicy roboczej).
 Zbiornik oleju o dużej 
pojemności umieszczony został 
po przeciwnej stronie ramienia, 
spełniając jednocześnie funkcję 
przeciwciężaru. Bezpiecznik me-
chaniczny zapobiega zniszczeniu 
wysięgnika w przypadku zaczepie-
nia o przeszkodę w trakcie pracy. 
Wysięgnik wyposażono w blokadę 
tylnego podnośnika, co poprawiło 
stabilność układu ciągnik-wysięgnik.
 Do sterowania wysięgni-
kiem służą dźwignie umieszczone 
w kabinie operatora. Na życzenie 
dostępna jest belka oświetleniowa 
mocowana bezpośrednio do ramy 
wysięgnika. Jako wyposażenie do-
datkowe przewidziano chłodnicę 
oleju hydraulicznego, która jest za-
lecana w przypadku pracy wysię-
gnika w wysokich temperaturach 
otoczenia.
 Dużą sztywność i zarazem 
niską masę osiągnięto dzięki zasto-
sowaniu wysokowytrzymałych stali 
konstrukcyjnych. Optymalny kąt 

obrotu głowicy zapewnia doskona-
łą widoczność pracującej głowicy, a 
pozycja transportowa, nie przekra-
czająca obrysu ciągnika, pozwala na 
bezpieczną i szybką jazdę. Funkcja 
pływania głowicy umożliwia świetne 
kopiowanie terenu.

Sylwester Kundzicz
Autor jest specjalistą ds. handlu zagranicznego 

w Pronarze

Niewielka masa i małe zapotrzebowanie mocy wysięgnika PRONAR WWT420 
umożliwiają współpracę z ciągnikami o mocy od 55 KM

Konstrukcja wysięgnika, a szczególnie jego duży zasięg, 
umożliwia wykonanie zabiegów w przydrożnych rowach poza 
barierkami ochronnymi, słupkami i znakami drogowymi bez 
konieczności manewrowania ciągnikiem
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Czyste miasto, 
czysta gmina 

Maszyny komunalne

 Zamiatarki, kosiarki czy odmularki Pronaru to sprzęt, który znakomicie sprawuje się 
zarówno w dużych, jak i mniejszych aglomeracjach, gdyż  do współpracy z nimi wystarczy 
jeden wysięgnik wielofunkcyjny.
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Konstruując zamiatarkę Agata ZM 2000 pomyślano również o ochronie środowiska. Szczotki zraszane są przez system dysz wodnych, a zmiotki zbierane do kosza

 Corocznie po zimowej akcji 
utrzymania przejezdności dróg na 
jedniach, chodnikach i parkingach 
pozostają duże ilości piasku, który 
należy posprzątać. Zamiatarka cią-
gnikowo-elewatorowa ZMC 3.0 de-
fi nitywnie rozwiązuje ten problem. 
Zastosowanie dwóch szczotek tale-
rzowych i jednej walcowej pozwala 
na oderwanie piasku od podłoża i 
przetransportowanie go pasem 
transmisyjnym do zbiornika zmiotki 
o pojemności 3 m3. Przed zakurze-

niem terenu chroni system 6 dysz 
zraszających i 1150-litrowy zbiornik 
na wodę. Praca tą zamiatarką po-
zwala na duże oszczędności. Napęd 
przenoszony jest za pomocą WOM-
-u z ciągnika o mocy nie mniejszej 
niż 80 KM. Najlepiej skorzystać z 
ciągnika Kioti RX7320, który jest 
odpowiednio przystosowany do 
współpracy z takimi maszynami.
 Zamiatarka ZMC 3.0 jest też 
ergonomiczna i prosta w obsłudze, 
do której wystarczy jedynie kieru-

jący ciągnikiem. Może on z kabiny, 
za pomocą pulpitu sterującego, 
nadzorować pracę zamiatarki. ZMC 
3.0 wykorzystywana jest w okresie 
letnim (wtedy sprząta drogi, place, 
ścieżki rowerowe i chodniki) oraz 
zimą (można łatwo usunąć świeże 
opady śniegu). Uchylny i skrętny 
dyszel oraz 2,7 metra szerokości 
roboczej zamiatarki pozwalają na 
czyszczenie pasa ruchu i zatok bez 
konieczności zmiany prostego toru 
jazdy ciągnika. 
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 Użytkownicy dróg oraz wa-
runki atmosferyczne powodują cią-
głe zapiaszczanie terenów utwar-
dzonych. Przy ich oczyszczaniu 
bardzo dobrze sprawdzają się za-
miatarki serii Agata (ZM 1600 i ZM 
2000) zawieszane z przodu lub tyłu 
ciągnika.
  Szczotka robocza w 
poszczególnych modelach ma sze-
rokość 1,6 m (Agata ZM 1600) lub 2 
m (Agata ZM 2000). Pozwala to na 
osiągnięcie wydajności sprzątania 
od 9500 do 11875 m2/h. Pomyśla-
no również o ochronie środowiska. 
Szczotki zraszane są przez system 
dysz wodnych, a zmiotki zbierane 
do kosza o pojemności 250 dm3. 
Zamiatarki serii Agata zamontowa-
ne mogą być na dowolnym nośni-
ku (ciągnik, koparko-ładowarka). 
Konstruktorzy Pronaru pomyśleli o 
szerokiej gamie adapterów, które 
przystosują je do odpowiedniego 
nośnika. Najlepiej jednak sprawdza-
ją się z ciągnikiem PRONAR AMK320 
lub Kioti NX4510. 
 Skutkiem ubocznym re-
montów oraz napraw dróg i placów 
jest nadmierne zabrudzenie pasa 
drogowego, co grozi przykrymi kon-
sekwencjami prawnymi. A rozwiąza-
nie jest proste - samochody, które 
na co dzień wożą piasek czy kruszy-
wa na budowę mogą być wyposa-

żone w szczotkę ZM-S25. Jest ona 
wyposażona w skręt mechaniczny 
lub hydrauliczny, sprząta pas o sze-
rokości 2,5 metra i pozwala wyko-
rzystać samochód do dwóch zadań: 
transportu i utrzymania czystości. 

Utrzymanie zieleni miejskiej
 Parki, ogrody, skwery - to w 
miastach miejsca szczególne, prze-
znaczone do odpoczynku i relaksu, 
a w miejscowościach uzdrowiskowo-
-wypoczynkowych stanowią swego 
rodzaju wizytówkę gminy. Nie moż-
na zapomnieć też o pięknych zieleń-
cach i trawnikach, które kształtują 
tzw. architekturę krajobrazu i wie-
lokrotnie stanowią inspirację dla 
społeczeństwa - jak utrzymywać i 
urządzać własne ogrody. Osiągnię-
cie tych celów bez specjalistyczne-
go sprzętu jest niemożliwe. Oferta 
produktów Pronaru w segmencie 
maszyn komunalnych jest tak sze-
roka, że fi rmy, które z niej korzysta-
ją mogą świadczyć kompleksowe 
usługi w zakresie dbałości o miejską 
i drogową infrastrukturę oraz pielę-
gnację terenów zielonych.   
 Wysięgniki wielofunkcyjne 
PRONAR WWP400, WWP500 i PRO-
NAR WWP600 są nowoczesnymi 
urządzeniami, które dzięki regula-
cji długości ramienia zapewniają 
wykonanie zabiegów pielęgnacyj-

nych wysokich drzew lub skarp oraz 
trudno dostępnych miejsc. Zasięg 
ich pracy - w zależności od mode-
lu - wynosi 4 m (WWP400), 5 m 
(WWP500) lub 6 m (WWP600). Wie-
lofunkcyjność wysięgników Pronaru 
polega na możliwości przyłączenia 
do jednego modelu wielu głowic ro-
boczych. Zapewnia to maksymalne 
wykorzystanie posiadanego nośnika 
i oszczędności w czasie pracy i zu-
życiu paliwa. Zastosowanie głowic 
koszących GK110 i GK140 pozwala 
na koszenie traw w parkach oraz 
miejscach trudno dostępnych (rowy 
melioracyjne, skarpy, brzegi rzek). 
 Dużą trudność, szczególnie 
w miastach, stwarzają rozrastają-
ce się gałęzie drzew. Wielokrotnie 
uszkadzają samochody lub w czasie 
wichury spadają na jezdnie. Piła do 
cięcia gałęzi GP200 doskonale radzi 
sobie z ich nadmiernym rozrasta-
niem się. 
 Atutem kosiarek bijakowych 
tylno-czołowych (PRONAR BK110 o 
szerokości roboczej 110 cm, BK140 
- 140 cm, BK160 - 160 cm, BK180 
- 180 cm, BK200 - 200 cm i BK250 
- 250 cm) jest konstrukcja pozwa-
lająca na połączenie ich z jednym 
nośnikiem. Powstały w ten sposób 
zespół roboczy (dwie kosiarki z tyłu 
i jedna z przodu lub dwie z przodu i 
jedna z tyłu) pozwala na koszenie o 

Zamiatarka ZMC 3.0 jest ergonomiczna i prosta w obsłudze
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szerokości niemal 4 metrów i osią-
gnięcie wydajności do 2,2 ha/h. 
 Cięgna ruchome połączone 
z hydraulicznym siłownikiem wychy-
łu umożliwiają przesuw układu tną-
cego w lewo lub prawo w stosunku 
do ciągnika. Umożliwia to łatwiejsze 
manewrowanie kosiarką pomiędzy 
drzewami, słupkami czy barierkami. 
Wyposażeniem dodatkowym kosia-
rek są mulczery, które rozdrabniają 
i rozrzucają trawę po skoszonej po-
wierzchni. Pozostawiona trawa zo-
staje zmineralizowana, co poprawia 
stan zadarnienia.  Umia rko -
wany klimat powoduje, iż w letnich 
miesiącach często odczuwalny jest 
brak opadów. Aby przeciwdziałać 
skutkom braku wody tereny zielone 
wymagają nawadniania. Skutecznie 
można to wykonać za pomocą wo-
zów asenizacyjnych Pronaru, które 
mają zastosowanie również przy 
nawadnianiu. Ich różne pojemności 
(T314 - 4000 litrów, T315 - 5000 li-
trów i T316 - 6000 litrów) pozwalają 
na wybór wozu, przy pomocy które-
go optymalnie i w najkrótszym cza-
sie zadbamy o pielęgnację zieleni. 

Wozy z ocynkowaną ramą, zbiorni-
kiem ze stali o podwyższonych wła-
ściwościach wytrzymałościowych 
i z niskobieżnikowym ogumieniem 
kół nie stwarzają zagrożenia degra-
dacji i nie pozostawiają kolein na 
trawnikach. Zasobnik czystej wody 
PRONAR R1000 o pojemności 1000 
litrów pozwala na punktowe pod-
lewanie zieleni. Lekkiej konstrukcji 
rama umożliwia jego montowanie 
na palecie lub nośniku.

Konserwacja obiektów 
 Dbałość o infrastrukturę 
drogową to jedno z zadań fi rm sek-
tora usług komunalnych. Zapewnie-
nie czytelności znaków drogowych 
i tablic informacyjnych przyczynia 
się do poprawy komunikacji, ale i 
do wzrostu bezpieczeństwa użyt-
kowników dróg. Dbać o to można 
przy użyciu myjki do znaków i ta-
blic drogowych, słupków i barier 
ochronnych PRONAR GM500. Myjka 
GM500 może być zamontowana na 
samochodzie ciężarowym, dostaw-
czym oraz ciągniku rolniczym. Jej 
szczotki o szerokości roboczej 50 

cm pozwalają na efektywne czysz-
czenie różnych powierzchni. 
 Rowy melioracyjne, kanały 
deszczowe, a także powierzchniowe 
ciągi wodne wymagają całorocznej 
konserwacji i pielęgnacji. Działania 
te prowadzone są ze względów es-
tetycznych i dla poprawy drożności 
kanalizacji burzowo-deszczowej. 
Ostatnie lata, kiedy często zapomi-
nano o małych ciekach wodnych, 
pokazały, że w przypadku intensyw-
nych opadów deszczu są one źró-
dłem podtopień lub powodzi. Urzą-
dzenie rozwiązujące ten problem to 
głowica kosząco-odmulająca PRO-
NAR GO800. Głowica zamontowana 
na wysięgniku, którego konstrukcja 
ramienia zapewnia swobodny do-
stęp do niedrożnych cieków, odmu-
la i oczyszcza je zapewniając dzięki 
temu dobre gospodarowanie zaso-
bami wody na użytkach zielonych. 
 Opisane maszyny Pronaru 
są ergonomiczne, a nowoczesne 
rozwiązania konstrukcyjne zapew-
niają bezpieczne i wydajne użytko-
wanie oraz tanią eksploatację.

Sławomir Matyśkiewicz
Autor jest przedstawicielem handlowym Pronaru

Zastosowanie głowicy koszącej GK110 pozwala na koszenie traw w parkach oraz w miejscach trudno dostępnych
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Na każdą porę roku
Zamiatarka Agata ZM 2000

  Zamiatarka Agata ZM 2000 jest przystosowana do użytku w przedsiębiorstwach 
rolnych, drogowych i komunalnych. Pomaga w utrzymaniu czystości parkingów, dróg komu-
nikacyjnych, placów oraz innych utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych.
  Zamiatarka Aga-
ta ZM 2000 jest przystosowana do 
użytku w przedsiębiorstwach rol-
nych, drogowych i komunalnych. 
Pomaga w utrzymaniu czystości 
parkingów, dróg komunikacyjnych, 
placów oraz innych utwardzonych 
powierzchni drogowych i chodniko-
wych.
 Zamiatarka Agata ZM 2000 
jest absolutnie uniwersalna, może 
pracować w różnych warunkach 
atmosferycznych; zimą odśnieża, 
a w innych porach roku podmia-
ta i zbiera zanieczyszczenia (dzięki 
opcjonalnemu pojemnikowi na od-
pady) powstałe na zamiatanych po-
wierzchniach.
 Wyposażona w funkcję zra-
szania minimalizuje ilość powsta-
jącego w trakcie zamiatania pyłu, 
a dodatkowa szczotka talerzowo-
-boczna może zwiększyć szerokość 
roboczą o 400 mm oraz ułatwić pra-
ce w trudno dostępnych miejscach, 
takich jak krawężniki.

 Konstrukcja zamiatarki 
umożliwia jej agregację z większo-
ścią nośników dostępnych na rynku, 
takich jak: ciągniki, ładowacze, ko-
parko-ładowarki oraz ładowarki te-
leskopowe, wózki widłowe. Dużą jej 
zaletą są kółka podporowe wykona-
ne ze stopu aluminium o twardym 
ogumieniu, co daje możliwość pracy 
na nierównym terenie. Koła pod-
porowe posiadają zabezpieczenie 
przed niekontrolowanym wypad-
nięciem w razie zgubienia sworznia 
blokującego.
 Silnik i szczotki zamiatarki 
są chronione dzięki wyprofi lowanym 
metalowym pałąkom. Po odcze-
pieniu od nośnika maszyna stoi na 
podporze, a jej przewody hydrau-
liczne są mocowane na wieszaku. 
Szeroka oferta szczotek wykona-
nych z odpornych na ścieranie ma-
teriałów umożliwia dopasowanie od-
powiedniej szczotki do nawierzchni, 
na której będą wykonywane prace. 
Dostępne są miękkie szczotki wyko-

nane wyłącznie z polipropylenu, po-
przez średnią, do twardej ze wstaw-
kami z metalowych drutów o różnej 
średnicy.  
 Kolejną ważną zaletą za-
miatarki jest możliwość agregacji 
zarówno z przodu, jak i z tyłu ma-
szyny, z którą będzie ona współpra-
cować. Walorem zamiatarki Agata 
ZM 2000 jest możliwość doposaże-
nia jej w dodatkowe oprzyrządowa-
nie, a wysokiej jakości malowanie 
proszkowe niweluje możliwość wy-
stąpienia korozji.
 Prostota obsługi, duża 
funkcjonalność, niska cena oraz ła-
twa dostępność części zamiennych, 
sprawia, że Agata ZM 2000 cieszy 
się bardzo dużym zainteresowaniem 
klientów. 
 W ofercie fi rmy znajdu-
ją się również zamiatarki ZMC 
2.0, ZMC 3.0 i ZM-S25.

Kamil Charkiewicz
Autor jest specjalistą ds. sprzedaży w  Dziale 

Handlu Zagranicznego w Pronarze

Zamiatarka Agata ZM 2000 jest absolutnie uniwersalna i może pracować w różnych warunkach atmosferycznych



PRODUKTY

KWARTALNIK PRONAR NR 2(29)/2014

Posypuje i zamiata
Zamiatarki  ZM-P

 Główną cechą wyróżniającą zamiatarki ZM-P spośród innych zamiatarek Pronaru, jest 
napęd z WOM-u ciągnika poprzez wał przegubowo-teleskopowy. Zamiatarki z serii ZM-P 
służą nie tylko do podmiatania śmieci z chodników oraz ścieżek rowerowych na lewą lub 
prawą stronę. Przy zastosowaniu specjalnej szczotki sprawdzą się też przy uprzątaniu śnie-
gu, co czyni je uniwersalnymi.
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 Maszyna składa się ze 
szczotki walcowej, którą można 
ustawić do podmiatania w lewą 
bądź w prawą stronę w zakresie ± 
30°. W modelach ZM-P standardo-
wo zastosowano mechaniczny skręt 
za pomocą sztywnego łącznika, 
ustalającego trzy pozycje robocze. 
Opcjonalnie można wybrać skręt 
hydrauliczny ułatwiający pracę za-
miatarką. Zmiana kąta pracy odby-
wa się wtedy z kabiny kierowcy bez 
konieczności wychodzenia z pojaz-
du. Inne korzyści płynące z takiego 
rozwiązania to oszczędność czasu 
oraz paliwa.
 Napęd na szczotkę robo-
czą przekazywany jest przekładnią 

pasową z WOM-u ciągnika wałem 
przegubowo-teleskopowym za po-
średnictwem przekładni zęba-
tej. Dzięki takiemu zastosowaniu 
przeniesienia napędu możliwe jest 
także zastosowanie tradycyjnego 
napędu hydraulicznego, w którym 
silnik hydrauliczny montowany jest 
na wyjściu przekładni pasowej. 
Zastosowanie przekładni stanowi 
dodatkowe zabezpieczenie przecią-
żeniowe oraz znacząco zmniejsza 
szerokość maszyny. 
 Układ zawieszenia kat. I 
i II wg ISO 730-1 oraz specjalne 
rozwiązanie konstrukcyjne ramy 
zamiatarki dają możliwość montażu 
maszyny na przednim bądź tylnym 

TUZ-ie ciągnika. Takie przełożenie 
z jednej na drugą stronę może być 
wykonane również samodzielnie 
przez operatora (kierowcę) dzięki 
stosunkowo niewielkiej wadze ele-
mentów oraz prostocie mocowania. 
 Podobnie jak w przypadku 
modeli zamiatarek - Agata ZM 1600 
i Agata ZM 2000, w celu zmniejsze-
nia uciążliwości dla otoczenia istnie-
je możliwość montażu wyposaże-
nia dodatkowego w postaci układu 
zraszania ze zbiornikiem, pompą i 
dyszami rozpylającymi. Zmniejsza 
oraz niweluje to kurzenie oraz py-
lenie podczas pracy zamiatarką. 
W modelach ZM-P, w zależności 
od potrzeb wynikających z rodzaju 

Zamiatarki z serii ZM-P służą nie tylko do podmiatania śmieci z chodników oraz ścieżek rowerowych na lewą lub prawą stronę. Przy zastosowaniu specjal-
nej szczotki sprawdzą się też przy uprzątaniu śniegu
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oraz ilości zanieczyszczeń, klient ma 
możliwość wyboru spośród dwóch 
kompletów dysz o różnej efektyw-
ności pracy, których położenie ką-
towe i wysokość podlega łatwej 
regulacji. Aby zwiększyć trwałość 
maszyny oraz poprawić kopiowa-
nie terenu, konstruktorzy Pronaru 
zastosowali dwa kółka podporowe 
o dużej nośności (do 700 kg każ-
de) oraz szerokości (do 70 mm). 
Takie rozwiązanie zmniejsza ryzyko 
uszkodzeń mechanicznych poprzez 
płynne kopiowanie terenu. Maszyna 
łatwiej pokonuje różnego rodzaju 
przeszkody, kratki ściekowe, dziury 
i wyrwy na zamiatanej powierzchni. 
 Miękkie osłony, o regulowa-
nej wysokości, montowane przed 
szczotką zamiatarki ZM-P zwięk-
szają bezpieczeństwo użytkowania. 
Chronią one osoby postronne oraz 
znajdujące się w pobliżu maszyny 
i pojazdy przed przedmiotami, ku-
rzem,  śniegiem oraz kamykami, 
które mogą być wyrzucone przez 
wirującą szczotkę. Cechą wyróżnia-
jącą osłon jest dwudzielność, umoż-
liwiająca różne ustawienia z lewej i 
prawej strony. 
 Zamiatarka została wyko-
nana ze stosunkowo lekkich ele-

mentów - ażurowa konstrukcja, 
osłony górne oraz przekładnia pa-
sowa są z tworzyw sztucznych. 
Użycie takich materiałów zmniejsza 
wymagania udźwigu dla TUZ-a cią-
gnika. Ma to duże znaczenie przy 
sprzątaniu chodników w mieście, 
gdzie preferowany jest sprzęt lekki 
o dużej zwrotności i manewrowości. 
 Innowacyjnym rozwiąza-
niem w zamiatarkach  ZM-P jest za-
stosowanie opcji posypywania. Spe-
cjalna szczotka o zarycie śrubowym 
włosa podmiata śnieg, a posypy-
warka zwiększa szorstkość odśnie-
żanej powierzchni. Posypywarka 
jest napędzana silnikiem hydrau-
licznym. Wysyp materiału następu-
je poprzez walcowy dozownik (wał 
wysiewający). Podwieszaniu się 
materiału przeciwdziała mieszadło, 
którego napęd jest mechanicznie 
sprzężony z wałem wysiewającym. 
Wyposażenie standardowe obejmu-
je kratę bezpieczeństwa oraz plan-
dekę.
 W ofercie fi rmy są też 
zamiatarki: ZMC 2.0, ZMC 3.0, 
Agata 2000, Agata 1600 i ZM-
S25.

Arkadiusz Kidrycki
Autor jest specjalistą ds.  handlu sprzętem 

komunalnym w Pronarze

Dzięki zastosowaniu specjalnej szczotki, zamiatarka serii ZM-P skutecznie usuwa śnieg

Opcjaonalnie zamiatarkę można wyposażyć  
w hydraliczny skręt

Dysze zraszające wraz ze zbiornikiem na wodę znacząco 
zmniejszają kurzenie podczas pracy

Mieszadło przeciwdziała podwieszaniu się materiału 
- opcja posypywania
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Do każdego gospodarstwa
Ciągniki Kioti serii NX

 Wybór  ciągnika pomocniczego do gospodarstwa nie należy do zadań łatwych. Jest 
to decyzja na lata, a jej konsekwencje mogą być odczuwalne przez cały czas użytkowania 
maszyny. Wiele kryteriów ocen i wymagań, jakie przed maszyną stawia charakter gospo-
darstwa, sprawia, że wybór ciągnika rolniczego, komunalnego, przemysłowego  należy do 
najtrudniejszych decyzji. Rozwiązaniem może być wybór ciągnika Kioti z serii NX. 
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Kioti NX5510C ze zgrabiarką ZKP420

 Doskonale nadają się one 
do zabezpieczenia prac polowych 
i transportowych w małych  go-
spodarstwach rolnych. Natomiast 
w gospodarstwach średnich i du-
żych doskonale sprawdzają się jako 
ciągniki pomocnicze, są również 
bardzo przydatne w pracach ko-
munalnych, w ogrodnictwie, sadow-
nictwie, a także w transporcie. Są 
w pełni przystosowane do agrego-
wania z maszynami rolniczymi. Ich 
rozmiary i zwrotność stanowią za-
lety przy poruszaniu się w wąskich 
osiedlowych uliczkach i w terenie, 
gdzie manewrowanie jest utrudnio-

ne lub w budynkach o małej kuba-
turze. Dzięki wydajnej hydraulice 
zewnętrznej i dużemu udźwigowi 
TUZ-a, operowanie takimi ciągni-
kami jest bardzo łatwe. Natomiast 
bogate wyposażenie dodatkowe po-
zwala nabywcy skonfi gurować po-
jazd według własnych potrzeb.
 Zastosowane w serii NX sil-
niki w pełni spełniają europejskie 
przepisy, dotyczące emisji spalin. 
Ciągnik Kioti NX4510C napędza 
czterocylindrowy silnik o mocy 45 
KM (spełnia wymagania normy Sta-
ge IIIA) i pojemności 2197 cm3, ste-
rowany pompą mechaniczną. Nato-

miast ciągnik NX5510C napędzany 
jest trzycylindrowym silnikiem CRDI 
o mocy 55 KM i pojemności 1826 
cm3. Dzięki sterowanemu elektro-
nicznie układowi bezpośredniego 
wtrysku paliwa (common rail), sil-
nik spełnia wymagania normy Sta-
ge IIIB i jest bardzo wydajny oraz 
oszczędny. Charakteryzuje się też 
najniższymi w swojej klasie wskaź-
nikami hałasu i drgań.  
 W wyposażeniu standardo-
wym ciągniki Kioti serii NX posia-
dają mechaniczną skrzynię biegów, 
zsynchronizowaną z rewersem i 
reduktorem biegów pełzających, z 
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liczbą 24 biegów do przodu i tyluż 
do tyłu. Udźwig tylnego trójpunkto-
wego układu zawieszenia (wynoszą-
cego w osi końcówek 1605 kg) oraz 
niezależny hydrauliczny WOM, po-
zwalają na przyłączenie większości 
potrzebnych urządzeń. Tylny WOM 
łatwo załącza się prostym naciśnię-
ciem jednego przycisku. Blokada 
bezpieczeństwa uniemożliwia uru-
chomienie silnika, gdy przełącznik 
WOM-u jest w położeniu „włączo-
ne”. Opcjonalny WOM automatycz-
ny umożliwia jego pracę w trybie 
automatycznym bądź ręcznym. Po 
załączeniu automatyki WOM zatrzy-
ma się po podniesieniu narzędzia.  
Dzięki hydrostatycznemu wspoma-
ganiu, układ kierowniczy ciągnika 

jest czuły i działa płynnie, wymaga-
jąc od operatora tylko minimalnego 
wysiłku, niezależnie od wykonywa-
nego zadania. Ergonomicznie za-
projektowany fotel z pełną regula-
cją położenia pozwala operatorowi 
komfortowo prowadzić ciągnik - bez 
względu na wykonywane prace. W 
oparciu fotela umieszczono kieszeń, 
w której można przechować np. in-
strukcję obsługi.
 Maszyny serii NX mogą być 
dodatkowo wyposażone w przed-
ni TUZ lub TUZ z WOM-em, układ 
pneumatyczny do hamowania przy-
czep oraz w ładowacz czołowy PRO-
NAR LC2. 
 Komfortowa kabina (z 
nową, chroniącą przed hałasem, 

konstrukcją uszczelnienia) ze zmo-
dernizowanym wnętrzem wpływa 
na mniejsze zmęczenie operatora 
nawet po długim okresie pracy. We 
wszystkich oferowanych ciągnikach 
klimatyzacja i joystick do sterowa-
nia ładowaczem czołowym znajdują 
się w wyposażeniu standardowym. 
 Pronar może również zapro-
ponować bogatą listę niestandar-
dowego ogumienia do wszystkich 
opisywanych ciągników. Maszyny 
mogą pracować zarówno na stan-
dardowym ogumieniu rolniczym, 
jak i na ogumieniu przemysłowym 
(komunalnym) oraz bardzo wąskim, 
stosowanym w sadach i na planta-
cjach.

Marek Gliwa
Autor jest przedstawicielem handlowym Pronaru

Pozostałe modele ciągników Kioti  w ofercie Pronaru:
• Seria EX (EX50CH, EX50CCR) - wszechstronne ciągniki pomocnicze,  sprawdzają-

ce się  podczas pracy  w budynkach inwentarskich. Niezawodny silnik Daedong, 
wielobiegowa przekładnia z rewersem lub hydrostatyczna oraz przestronna, do-
brze wyposażona kabina, to podstawowe zalety tej serii. Umiarkowany ciężar 
umożliwia wszelkie prace komunalne na chodnikach, placach i trawnikach. 

• Modele RX  (RX7320, RX6010PC) to uniwersalne ciągniki rolnicze o parametrach 
pozwalających na wykorzystanie w każdej pracy w gospodarstwie rolnym. Bogate 
wyposażenie standardowe, ekonomiczny silnik z rozbudowaną przekładnią wy-
posażoną w rewers elektrohydrauliczny sprawiają, że praca tymi ciągnikami  jest 
efektywna, ekonomiczna i wygodna.

• Modele DK (DK551C, DK904C, DK7510C).

Ciągniki Kioti należą do najmniej awaryjnych na świecie.

Kioti RX6010  z owijarką Z245/1



PRODUKTY

KWARTALNIK PRONAR NR 2(29)/2014

Wyposażenie opcjonalne 
nowych modeli

Ciągniki Kioti

 Z początkiem roku oferta Pronaru została poszerzona o ciągniki Kioti serii NX (modele 
4510 i 5510) oraz model serii RX - 7320. Pronar, mając na uwadze zwiększenie funkcjonal-
ności oraz dostosowanie ciągników do indywidualnych potrzeb, oprócz samych ciągników, 
oferuje do nich również bogate wyposażenie opcjonalne.  
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 Część wyposażenia do-
datkowego to oryginalne zestawy 
Kioti. Jednak najbardziej zaawan-
sowane elementy wyposażenia do-
datkowego i opcjonalnego zostały 
skonstruowane przez inżynierów 
Pronaru. Powstały one z myślą o 
dostosowaniu do specyfi ki polskie-
go rolnictwa (np. pneumatyczna 
instalacja hamulcowa), jak również 
dla sprostania wymaganiom służb 
komunalnych. Z racji kompaktowej 
budowy ciągników i ich zwrotności 
oraz komfortowych warunków pra-
cy operatora (klimatyzacja w wypo-

sażeniu standardowym), to właśnie 
na rynku komunalnym nowe ciągni-
ki cieszą się największą popularno-
ścią. 
 Wyposażenie dodatkowe i 
opcjonalne ciągników Kioti serii NX 
i RX:
• Pneumatyczna instalacja ha-

mulcowa umożliwia podłącze-
nie zarówno przyczep i maszyn 
rolniczych wyposażonych w 
dwuprzewodową pneumatycz-
ną instalację hamulcową, jak 
i starszych przyczep posiada-
jących jedynie instalację jed-

noprzewodową. Zastosowana 
sprężarka powietrza ma mecha-
nicznie rozłączane sprzęgło, tak 
aby w przypadku, gdy instalacja 
nie jest używana, ograniczyć 
hałas oraz zwiększyć trwałość 
samej sprężarki.

• Górny zaczep transportowy 
pozwala holować  przyczepy 
dwuosiowe i jednoosiowe. Uni-
wersalność zaczepu wynika z 
możliwości regulacji wysoko-
ści punktu sprzęgu. Jego kon-
strukcja umożliwia błyskawicz-

Przedni TUZ ciągników Kioti jest wynikiem pracy inżynierów Pronaru
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ną regulację bez stosowania 
dodatkowych kluczy i narzędzi. 
Dostępne są zarówno zacze-
py manualne (z wyjmowanym 
sworzniem), jak i zaczepy auto-
matyczne (samozatrzaskowe).

• Przedni trójpunktowy układ za-
wieszenia narzędzi (TUZ) oraz 
wałek odbioru mocy (WOM) 
umożliwia agregację z przodu 
ciągnika maszyn i urządzeń, ta-
kich jak: pługi odśnieżne lemie-
szowe, odśnieżarki wirnikowe, 
zamiatarki itp. Sterowanie TUZ-
-em oraz dodatkową parą szyb-
kozłączy przednich jest bardzo 
łatwe i odbywa się za pomocą 
joysticka. Zastosowane samo-
zatrzaskowe chwyty hakowe w 
końcówkach cięgieł znacznie 
ułatwiają agregację maszyn. 
Może ją wykonać operator bez 
udziału dodatkowej osoby. Gdy 
TUZ nie jest używany, przednie 
cięgna można złożyć  do pozycji 
transportowej, tak aby w czasie 
jazdy po drogach publicznych 
zbytnio nie wystawały. Przedni 
WOM posiada obroty 1000 min-1 
i jest załączany elektrohydrau-
licznie za pomocą przycisku. 
Oczywiście, w przypadku gdy 
nie przewiduje się używania 
przedniego WOM-u, możliwe 
jest zamówienie samego  TUZ-
-a.

• Dodatkowe sekcje hydrauliki 
zewnętrznej umożliwiają agre-
gację maszyn o bardziej rozbu-
dowanej hydraulice. Standardo-

wa hydraulika 
zewnętrzna cią-
gników to jed-
n o s e k c y j n y 
rozdzielacz za-
kończony jed-
ną parą gniazd 
hydraulicznych 

z tyłu oraz dodatkowy dwu-
sekcyjny rozdzielacz sterowany 
joystickiem do manewrowa-
nia ładowaczem czołowym lub 
przednim TUZ-em. W ciągni-
kach serii NX możliwe jest za-
stosowanie drugiej pary gniazd 
hydraulicznych z tyłu, a w cią-
gnikach serii RX rozbudowanie 
nawet do 3 par (6 wyjść).

• Asystent kontroli skrętu zapew-
nia bezpieczniejszą i bardziej 
precyzyjną pracę w momencie 
gwałtownego skrętu, dzięki au-
tomatycznemu obniżeniu obro-
tów silnika o 10 proc. Sprzyja to 
również obniżeniu zużycia pali-
wa i wyeliminowaniu gwałtow-
nych obciążeń. Wyposażenie to 
jest dostępne jedynie w ciągni-
kach z silnikami spełniającymi 
normę Stage IIIB.

• Obciążniki przednie (montowa-
ne na wsporniku przed maską) 
lub tylne (na kołach tylnych) 
służą do optymalizacji nacisków 
na osie oraz zwiększeniu siły 
uciągu.

• Światło ostrzegawcze błyskowe 
w kolorze pomarańczowym, po-
pularnie nazywane „kogutem” 
stosuje się w przypadku, gdy 
ciągnik wykonuje jakiekolwiek 
czynności na drodze, poza zwy-
kłym uczestnictwem w ruchu 
drogowym. 

• Dla osób, które pracują również 
w nocy, oprócz standardowych 

przednich świateł roboczych, 
przewidziano również  tylne 
światła robocze. Dla poprawy 
widoczności z tyłu można za-
stosować wycieraczkę tylnej 
szyby.

• Dostępna jako wyposażenie do-
datkowe w ciągnikach serii NX 
(standard w RX) funkcja auto-
matycznego załączania WOM-
-u (Auto PTO) powoduje auto-
matyczne wyłączenie napędu 
tylnego WOM-u w przypadku 
podniesienia maszyny do po-
zycji transportowej. W znacz-
nym stopniu odciąża ona uwa-
gę operatora i eliminuje ryzyko 
kontaktu z wirującymi elemen-
tami maszyny dla przebywają-
cych w pobliżu osób.

 
W ofercie fi rmy można zna-
leźć ciągniki Kioti: EX50CH, 
EX50CCR, RX7320, RX6010PC, 
NX4510C NX5510C, DK551C, 
DK904C, DK7510C.

Marek Iwaniuk
Autor jest zastępcą kierownika Wydziału Wdrożeń 

w Pronarze

Plastrowa konstrukcja rozdzielacza ułatwia rozbudowę 
hydrauliki zewnętrznej

Komplet złącz umożliwia agregowanie przyczep z instalacją 
pneumatyczną zarówno dwuprzewodową, 
jak i jednoprzewodową
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Oszczędza czas 
i pieniądze użytkowników

Linia maszyn do zbioru zielonek

 Zagospodarowanie zielonek przebiega w każdym gospodarstwie rolnym w ten sam, 
od wieków niezmienny sposób, różniący się jedynie zastosowanymi metodami realizacji 
danej czynności. Możemy jednak wyróżnić trzy etapy prac: koszenie, podsuszanie i zbiór.
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Kosiarka PRONAR PDF300 o szerokości roboczej 3 m

Do pierwszego etapu rolnicy mogą 
wybrać kosiarki dyskowe Pronaru o 
szerokości roboczej  od 2,1 m  oraz 
zestawy kosiarek o szerokości robo-
czej do 8,3 m: 
• PRONAR PDK210 o szerokości 

roboczej 2,1 m, zawieszana kla-
sycznie z pięciodyskową listwą 
roboczą o zapotrzebowaniu 
mocy 22 kW (30 KM) i masie 
380 kg,

• PRONAR PDK220 o szerokości 
roboczej 2,2 m zawieszana kla-
sycznie z pięciodyskową listwą 
roboczą o zapotrzebowaniu 
mocy 22 kW (30 KM) i masie 
540 kg,

• PRONAR PDT260 o szerokości 
roboczej 2,6 m zawieszana kla-
sycznie z sześciodyskową listwą 
roboczą  o zapotrzebowaniu 
mocy  33 kW (45 KM) i masie 
640 kg,

• PRONAR PDT260C o szerokości 
roboczej 2,6 m zawieszana kla-
sycznie z sześciodyskową listwą 

roboczą i spulchniaczem poko-
su o zapotrzebowaniu mocy 48 
kW (65 KM) i masie 850 kg,

• PRONAR PDT290C o szerokości 
roboczej 2,9 m zawieszana kla-
sycznie z siedmiodyskową listwą 
roboczą i spulchniaczem poko-
su o zapotrzebowaniu mocy 55 
kW (75 KM) i masie 800 kg,

• PRONAR PDT 300 o szeroko-
ści roboczej 3 m zawieszana 
klasycznie  z siedmiodyskową 
listwą roboczą o zapotrzebowa-
niu mocy 44 kW (60 KM) i masie 
740 kg,

• PRONAR PDT300C o szeroko-
ści roboczej 3 m zawieszana 
klasycznie  z siedmiodyskową 
listwą roboczą ze spulchnia-
czem pokosu o zapotrzebowa-
niu mocy 55 kW (75 KM) i masie 
930 kg,

• PRONAR PDT340 o szerokości 
roboczej 3,4 m zawieszana kla-
sycznie z ośmiodyskową listwą 
roboczą o zapotrzebowaniu 

mocy 59 kW (80 KM) i masie 
800 kg,

• PRONAR PDF300 o szerokości 
roboczej 3 m zawieszana czoło-
wo na przednim TUZ-ie z sied-
miodyskową listwą roboczą o 
zapotrzebowaniu mocy 44 kW 
(60 KM) i masie 780 kg,

• PRONAR PDF300C o szeroko-
ści roboczej 3 m zawieszana 
czołowo na przednim TUZ-ie z 
siedmiodyskową listwą roboczą 
i spulchniaczem pokosu o zapo-
trzebowaniu mocy 55 kW (75 
KM) i masie 1020 kg,

• PRONAR PDF390 o szerokości 
roboczej 3,9 m zawieszana na 
pojeździe Fortschritt z dziewię-
ciodyskową listwą roboczą o za-
potrzebowaniu mocy 70 kW (95 
KM) i masie 730 kg,

• zestaw PDD830 o szerokości ro-
boczej 8,3 m złożony z dwóch 
kosiarek  tylnych (PDD830) oraz 
jednej przedniej. Tylny zestaw 
posiada  2 listwy, na których 
znajduje się po 7 dysków. Czę-
ścią zestawu jest też kosiarka 
PDF300, którą montujemy na 
przednim TUZ-ie. Minimalne za-
potrzebowanie mocy ciągnika 
do pracy z takim zestawem wy-
nosi 88 kW (120 KM).

 W kolejnym etapie prac po-
trzebne są przetrząsacze oraz zgra-
biarki. W ofercie Pronaru znajdzie-
my dwa modele przetrząsaczy oraz 
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cztery zgrabiarki. Przetrząsacze są 
przeznaczone do roztrząsania świe-
żo skoszonych,  niskołodygowych 
roślin zielonych i podsuszonego sia-
na w celu przyspieszenia procesu 
wysychania. Pronar produkuje na-
stępujące modele:
• PRONAR PWP530 - przetrzą-

sacz czterowirnikowy o szero-
kości roboczej 5,3 m i zapotrze-
bowaniu mocy od 22 kW (30 
KM), masa 685 kg;

• PRONAR PWP770 - przetrzą-
sacz sześciowirnikowy o szero-
kości roboczej 7,7 m i zapotrze-
bowaniu mocy od 44 kW (60 
KM), masa 915 kg.

 Przetrząsacze posiadają na 
każdym wirniku po siedem ramion 
roboczych, zakończonych jednym 
podwójnym palcem roboczym, 
aktywne zawieszenie z głowicą 
wahliwą, która umożliwia równo-
mierne rozłożenie pokosu (również 
na zakrętach) oraz zapewnia dużą 
zwrotność maszyny. Przetrząsacz 
PRONAR PWP770 jest standardowo 
wyposażony w amortyzator drgań, 
który poprawia komfort pracy oraz 
stabilizuje ustawienie maszyny w 
stosunku do ciągnika. Kąt wyrzutu 
przetrząsanego materiału jest usta-
wiany poprzez regulację wysokości 
mocowania kół jezdnych, natomiast 
kąt pracy maszyny regulowany jest 
za pomocą centralnej dźwigni.
 Funkcją zgrabiarek jest 
zgrabienie w wał skoszonego i prze-
schniętego materiału, co znacznie 
przyspiesza wykonanie czynności 
związanych z jego przenoszeniem. 
Pronar produkuje następujące mo-
dele zgrabiarek:

Zgrabiarki jednokaruzelowe:
• PRONAR ZKP300 wyposażona 

w osiem ramion o szerokości 
roboczej 3 m, na każdym ra-
mieniu zamontowano po trzy 

podwójne palce grabiące. Zgra-
biarka jest montowana na za-
wieszeniu sztywnym z układem 
jezdnym, wyposażonym w dwa 
koła pneumatyczne. Przezna-
czona jest do pracy z ciągnika-
mi o mocy 15 kW (20 KM). Jej 
masa wynosi 285 kg.

• PRONAR ZKP350 wyposażona 
w dziewięć ramion o szerokości 
roboczej 3,5 m. Jest montowa-
na na zawieszeniu sztywnym z 
układem jezdnym wyposażo-
nym w dwa koła pneumatycz-
ne. Przeznaczona jest do pracy 
z ciągnikami o mocy 19 kW (25 
KM), masa zgrabiarki wynosi 
315 kg. 

• PRONAR ZKP420 wyposażona 

w jedenaście ramion o szero-
kości roboczej 4,2 m. Na każ-
dym ramieniu posiada po czte-
ry podwójne palce grabiące. 
Zgrabiarka ma zawieszenie ak-
tywne wyposażone w głownię 
ruchomą (poprawia zwrotność 
i kopiowanie terenu) oraz dwa 
amortyzatory drgań, wpływa-
jące na komfort użytkowania. 
Układ jezdny wyposażony jest 
w cztery koła pneumatyczne 
w układzie tandem. Zgrabiarka 
przeznaczona jest do pracy z 
ciągnikami o mocy 22 kW (30 
KM). Jej masa wynosi 500 kg. 

Zgrabiarka dwukaruzelowa:
• PRONAR ZKP800 składa się z 

dwóch zgrabiarek o średnicy 
roboczej 3,1 m, umieszczo-

PRONAR PWP530 - przetrząsacz czterowirnikowy o szerokości roboczej 5,3 m

Zgrabiarka PRONAR ZKP420 wyposażona w jedenaście ramion o szerokości roboczej 4,2 m
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nych na wspólnej ramie nośnej. 
Zgrabiarki obracają się przeciw-
bieżnie, co umożliwia układanie 
zgrabianego materiału w jeden 
centralnie umieszczony wałek. 
Karuzele zgrabiarek posiadają 
własne tandemowe podwozie 
i sprzęgnięte są z ramiona-
mi nośnymi poprzez krzyżowy 
układ przegubowy. Tak skon-
struowane zawieszenie gwaran-
tuje idealne kopiowanie nawet 
w trudnym terenie. Regulacja 
szerokości roboczej maszyny 
odbywa się przy pomocy zsyn-
chronizowanych siłowników 
hydraulicznych. Siłowniki te 
wysuwają i składają ramiona 
nośne, dając w efekcie płynną 
regulację szerokości roboczej 
zgrabiarki w zakresie od 7 do 
8 m. Regulując szerokość ro-
boczą, regulujemy tym samym 
szerokość zgrabianego wałka w 
zakresie od 0,9 do 1,9 m. 

 Konstruktorzy Pronaru, 
wspólnie z wiodącym polskim pro-
ducentem przekładni, zaprojekto-
wali w układzie roboczym zgrabiarki 
PRONAR ZKP800 nowoczesne suche  
przekładnie karuzelowe. Pronar jest 
pierwszym w Polsce producentem, 
stosującym to nowatorskie rozwią-
zanie. Do tej pory takie przekład-
nie mieli jedynie najlepsi światowi 
producenci maszyn rolniczych, do 
których teraz dołączył także Pronar. 
Na przekładni karuzelowej umiesz-
czono 11 ramion roboczych, a na 
każdym ramieniu cztery podwójne 
palce grabiące. Zastosowane roz-
wiązania w układzie roboczym za-
pewniają bardzo czyste i dokładne 
(bez pozostałości w zagłębieniach 
terenu) grabienie, a zgrabiany wa-
łek jest ułożony precyzyjnie.

 W trzecim etapie prac sko-
szoną i podsuszoną masę można 
zebrać wykorzystując prasy,  owi-

jarki samozaładowcze oraz przycze-
py belowe Pronaru.  Prasy służą do 
zbioru skoszonej trawy i słomy. 

 Pronar produkuje następu-
jące modele pras:
• PRONAR Z500 - prasę belują-

cą o szerokości roboczej 1800 
mm. Robi ona baloty zawsze 
w jednym wymiarze 1,2 m wy-
sokości. Zastosowanie łańcu-
chów gwarantuje na sprawne 
zrolowanie oraz odpowiednie 
zagęszczenie zebranego mate-
riału (również słomy). Podwójny 
obwiązywacz sznurka dobre za-
bezpiecza przed rozwinięciem i 
skraca czas owinięcia w stosun-
ku do pras wyposażonych w po-
jedynczy obwiązywacz. Zasto-
sowanie układu owijania siatką 
przyspiesza proces belowania 
i jeszcze bardziej zabezpiecza 
balot przed rozwinięciem.

• PRONAR Z500R - prasę belują-

cą; jej konstrukcja oparta jest 
na sprawdzonej już w warun-
kach polowych prasie PRONAR 
Z500 - zaadaptowano z niej 
zasady działania układu rolują-
cego, układów owijania siatką 
i sznurkiem, wskaźników na-
pełnienia komory, blokowania 
komory rolującej i wyrzutnika 
balotów. Zmieniono natomiast 
podbierak, czyli układ zbierają-
cy materiał z podłoża i podający 
go do komory rolującej. Główna 
zmiana w podbieraku polega na 
zwiększeniu jego szerokości ro-
boczej z 1,8 do 2,2 m oraz za-
stąpieniu zagarniacza rotorem 
(rozdrabniaczem). Rotor wypo-
sażony jest w 15 noży tnących, 
zadaniem których jest rozdrob-
nienie podawanego materiału 
do komory rolującej. Ma to na 
celu zwiększenie gęstości beli, 
czyli maksymalne ograniczenie 
dostępu powietrza do zakiszo-
nego materiału. Gwarantuje to 

PRONAR Z500 - prasa belująca o szerokości roboczej 1800 mm

Owijarka PRONAR Z-245/1 - nowość w ofercie 
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wysoką jakość kiszonki po folio-
waniu takiej beli. Owijarki prze-
znaczone są do owijania poje-
dynczych bel z półsuchej trawy 
lub roślin motylkowych. Do owi-
jania bel stosuje się specjalną 
folię o szerokości 500 bądź 750 
mm, która zabezpiecza zaki-
szaną paszę przed dostępem 
powietrza, wilgoci oraz świa-
tła. Bele sianokiszonki, owinię-
te folią, pozwalają na znaczące 
ograniczenie strat składników 
pokarmowych w porównaniu z 
tradycyjnymi sposobami prze-
chowywania paszy.

Pronar produkuje następujące owi-
jarki:
• PRONAR Z-245 - to ciesząca 

się dużym zainteresowaniem 
owijarka przyczepiana, samo-
załadowcza, która nie wymaga 
do obsługi żadnych innych ma-
szyn. Przeznaczona jest do owi-
jania bel o maksymalnej średni-
cy 1,8 m, szerokości - do 1,5 m 
i wadze beli - do 1100 kg.

• PRONAR Z-245/1 - nowość w 
ofercie Pronaru. Sprawdzoną 
konstrukcję owijarki Z245 udo-
skonalono poprzez wyposaże-
nie jej w mechanizm czołowego 
załadunku beli, dzięki czemu 
praca z tą maszyną stała się 

bardziej komfortowa i wydajna. 
Przeznaczona jest do owijania 
bel o średnicy do 1,8 m, szero-
kości - do 1,5 m i wadze beli - 
do 1100 kg. 

Do zbioru sprasowanych lub owinię-
tych beli potrzebne są ładowarki, 
przyczepy oraz ciągnik wyposażony 
w ładowacz czołowy. Pronar ma w 
ofercie 5 ładowaczy czołowych, któ-
re mogą współpracować z wieloma 
ciągnikami różnych marek dostęp-
nych na polskim rynku:

• LC2 o maksymalnym udźwigu 
1300 kg  przeznaczony jest do 
mniejszych ciągników (40-70 
KM), służących często jako po-
mocnicze w gospodarstwach. 

• LC3 o maksymalnym udźwi-
gu 1820 kg przeznaczony jest 
do współpracy z ciągnikami o 
zakresie mocy od 70-110 KM. 
3-sekcyjny ładowacz w standar-
dzie wyposażony jest w amor-
tyzację hydrauliczną i sterowa-
nie za pomocą joysticka.

• LC4 o maksymalnym udźwi-
gu 2080 kg jest przeznaczony 
do współpracy z ciągnikami o 
mocy 80-130 KM. Został zapro-
jektowany, aby dać klientom 
możliwość większego wyboru 

ładowacza dostosowanego do 
ich potrzeb.  

• Ładowacz LC5 o maksymalnym 
udźwigu 2320 kg jest przezna-
czony do współpracy z ciągni-
kami o mocy od 100 do 180 KM. 

 Bele z zielonką możemy 
załadować na specjalnie do tego 
celu stworzone przyczepy belowe 
PRONAR. Klienci mogą wybrać od-
powiednią do swoich potrzeb przy-
czepę spośród 10 znajdujących się 
w ofercie Pronaru:
• dwuosiowe T022 i T022M o ła-

downości  7400 kg,
• dwuosiowe T025 i T025M o ła-

downości  9000 kg,
• trzyosiowe T023 i T023M o ła-

downości 11300 kg,
• trzyosiowe T026 i T026M o ła-

downości 13800 kg,
• na zawieszeniu tandem T024 o 

ładowności 8900 kg,
• na zawieszeniu tandem T024M 

o ładowności 8700 kg.

 Rolnicy, którzy wybiorą ze-
staw maszyn do zbioru zielonki z 
bogatej oferty Pronaru, znacznie 
zwiększą wydajność pracy, popra-
wią  jej komfort oraz zaoszczędzą 
czas i pieniądze. 

Jarosław Janasz
Autor jest regionalnym kierownikiem sprzedaży 

w Pronarze

Punkt Fabryczny w Wasilkowie - wyjazd nowo zakupionej owijarki Z245 i przyczepy T025 do klienta
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Sprawdzić maszyny 
podczas pracy

Pokaz pracy maszyn zielonkowych

  Rolnicy powiatu augustowskiego i suwalskiego (woj. podlaskie) oraz ełckiego 
(woj. warmińsko-mazurskie) cyklicznie biorą udział w pokazach maszyn rolniczych, organi-
zowanych przez Pronar. W tym roku pokazy odbyły się w maju i dotyczyły maszyn zielonko-
wych.                           
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W pokazach najpierw zaprezentowały się kosiarka PRONAR PDT300 i  przetrząsacz karuzelowy PRONAR PWP530

 W pokazach wzięło udział 
sześć zestawów maszyn po jednej 
z każdej grupy. Istniała więc bardzo 
dobra okazja do sprawdzenia ich 
podczas pracy. 
 Pokazy rozpoczęła prezen-
tacja kosiarki PRONAR PDT300 z 
siedmioma dyskami i o szerokości 
roboczej 3 m, zawieszanej central-
nie z zabezpieczeniem hydraulicz-
nym i o minimalnym zapotrzebowa-
niu na moc ciągnika 60 KM. Dzięki 

bardzo skutecznemu działaniu sys-
temu amortyzacji maszyna zacho-
wuje się bardzo dobrze na nierów-
nościach.
 Później kolej przyszła na 
przetrząsacz karuzelowy PRONAR 
PWP530 z czterema wirnikami ro-
boczymi. Szerokość robocza ma-
szyny wynosi 5,3 m, a jej ramiona 
są składane hydraulicznie. Maszyna 
charakteryzuje się wysoką trwało-
ścią oraz dużą wydajnością. Posiada 

również sprężystą amortyzację przy 
wykonywaniu nawrotów. 
 Kolejna maszyna, która 
przystąpiła do pracy, to największa 
zgrabiarka Pronaru - dwukaruzelo-
wa PRONAR ZKP800 o minimalnej 
szerokości roboczej 7 m i z możli-
wością teleskopowego rozłożenia 
jej ramion do maksymalnej szero-
kości roboczej 8 m. Do pracy z taką 
maszyną wystarczy już 60-konny 
ciągnik. Jeżeli jednak używana jest 
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na terenach górzystych, to do jej 
obsługi potrzebny jest ciągnik o 
większej mocy. Zgrabiarki dwuka-
ruzelowe wzbudzają coraz więk-
sze zainteresowanie wśród rolni-
ków. Powodem są wysokiej jakości 
bele, jakie uzyskuje się z wałków 
uformowanych tymi zgrabiarkami. 
Równo zgrabiony pokos, nieskręco-
ny w warkocz powoduje, że prasy 
belujące mogą pracować szybciej, 
ukształtowane przez nie bele są 
bardziej zbite, a to powoduje mniej-
sze zużycie folii.
 Po prasowaniu przyszła 
kolej na owijarkę PRONAR Z245 z 
bocznym załadunkiem. O jakości 
i trwałości tej maszyny przekonał 
się już niejeden rolnik. Masywna 
konstrukcja z dużą przeciwmasą, 
pozwalająca na podnoszenie przez 
ramię robocze dużych bel oraz moż-
liwość regulacji szerokości samego 
ramienia to podstawa szybkiej i 
skutecznej pracy. Jej zaletą jest też 
nieskomplikowana konstrukcja. Tra-
dycyjny rozdzielacz czterosekcyj-
ny (sterowany za pomocą cięgien) 

oraz możliwość agregacji na górny 
lub dolny zaczep ciągnika zwiększa 
funkcjonalność owijarki. Do pracy 
z owijarką wystarczy ciągnik o ma-
łej mocy. Najważniejsze, aby był 
on wyposażony w dobrą, sprawną 
pompę hydrauliczną, mogącą napę-
dzać silnik i siłowniki owijarki. 
 Mamy również możli-
wość regulacji mocowań rolki folii 
z szerokości 500 mm na 750 mm.                                                               
Pokazy zakończył załadunek i trans-
port bel na największej dwuosiowej 

przyczepie do bel PRONAR T025M. 
Przyczepa ma ładowność 9040 kg i 
wchodzi na nią pięć, a po rozłoże-
niu tylnej ściany - sześć bel w jed-
nym rzędzie. Gruba 4-milimetrowa 
podłoga usztywnia całą masywną 
konstrukcję szkieletu ramy. Opony 
o szerokości 500 mm pomagają w 
łatwiejszym poruszaniu się po tere-
nach podmokłych.                   

Marcin Michałowski
Autor jest pracownikiem Fabrycznego Punktu Sprze-

daży Pronaru w Sztabinie

Przetrząsacz karuzelowy PRONAR PWP530 z czterema wirnikami roboczymi charakteryzuje się wysoką trwałością oraz dużą wydajnością

Rolnicy powiatu augustowskiego, suwalskiego i ełckiego cyklicznie 
biorą udział w pokazach maszyn rolniczych, organizowanych przez Pronar
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Kosiarka dwustronna ze 
spulchniaczem PDD830C

Nowość

 Wśród produkowanych przez Pronar kosiarek dyskowych tylnych znajdują się: Pronar 
PDK220, PDT260, PDT300, PDT340 oraz dwustronna kosiarka PRONAR PDD830. Wykazują 
one wysoką wytrzymałość przy zapewnieniu dobrego kopiowania terenu oraz perfekcyjne-
go cięcia. 
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W wyniku konstrukcyjnego połączenia dwóch zamontowanych na wspólnym zaczepie kosiarek dyskowych powstała kosiarka dwustronna PRONAR PDD830C

 Dzięki dużemu zakresowi 
wychyleń praca z tymi kosiarkami 
na stromym czy nierównym terenie 
nie sprawia trudności. Zawieszenie 
centralne oraz możliwość regulo-
wania nacisku kosiarki na podłoże 
zapewnia bardzo dobre kopiowanie 
terenu przy różnym rodzaju pod-
łoża - zarówno w przypadku mięk-
kich, torfowych gleb, jak też gleb 
suchych i twardych. 
 Mając na względzie uła-
twienie pracy rolnikom, Pronar 
wyposaża swoje modele w tzw. 
spulchniacze, dzięki którym możli-
we jest kilkukrotne skrócenie cza-
su potrzebnego do przygotowania 
kiszonek. Urządzenie może być w 
łatwy sposób dołączone lub odłą-

czone od kosiarki w zależności od 
potrzeb użytkownika. W tym celu 
należy zluzować napinacz, zdjąć 
pasy i odkręcić sześć śrub mocu-
jących spulchniacz do ramy nośnej 
kosiarki. Spulchniacz jednocześnie 
spulchnia i formuje pokos. Umiesz-
czone na wale spulchniacza palce 
wykonane z odpornej na ścieranie 
stali przetrząsają skoszoną zielon-
kę, zaś metalowe zgarniacze for-
mują pokos. Dzięki temu woskowa 
powłoka trawy jest niszczona, a 
suszenie przebiega szybciej, dając 
przy tym lepszej jakości zbiory o 
wysokich walorach pokarmowych. 
Za pomocą dźwigni znajdującej się 
na obudowie spulchniacza można 
kontrolować intensywność spulch-

niania, dostosowując ją do indywi-
dualnych potrzeb.
 Spulchniacze zostały opra-
cowane już dla  kosiarek PRONAR 
PDT260, PDT300, a także dla przed-
niej kosiarki  PRONAR PDF300. Na-
tomiast w wyniku konstrukcyjnego 
połączenia dwóch zamontowanych 
na wspólnym zaczepie kosiarek 
dyskowych powstała kosiarka dwu-
stronna PRONAR PDD830C. Szero-
kość robocza każdej z nich wynosi 
3 m. Kosiarka PDD830C współpra-
cuje w zestawie z kosiarką czołową 
o szerokości roboczej min. 2,8 m. 
Kosiarka dwustronna, w odróżnie-
niu od kosiarki tylnej, posiada tylko 
jedną pozycję transportową. Kosiar-
kę tę można transportować tylko w 



PRODUKTY

KWARTALNIK PRONAR NR 2(29)/2014 45

www.pronar.pl

pozycji pionowej z tyłu ciągnika.
Zestaw ten to doskonałe rozwią-
zanie alternatywne wobec drogich 
kosiarek samojezdnych. Jest on 
szczególnie interesujący dla rolni-
ków, którzy mają do koszenia więk-
sze obszary użytków zielonych, a 
jednocześnie cenią sobie szybkość, 
wydajność i jakość pracy.  Zaletą 
zestawu jest możliwość uzyskania 
dużej szerokości koszenia (8,3 m), 
która zwiększa jego efektywność i 
daje znaczną oszczędność czasu. 
W modelach kosiarek Pronaru za-
stosowano wysokiej jakości listwy 
tnące własnej produkcji, które 
umożliwiają bardzo dokładne kosze-
nie. Do ważnych cech podnoszących 
parametry użytkowe listew tnących 
PRONAR należą:
• Przemyślana konstrukcja, ze 

wzmocnioną rynną gwarantują-
cą sztywność listwy oraz dosko-

nałą współpracę umieszczonych 
wewnątrz listwy kół zębatych.

• Zwiększona wysokość kół zęba-
tych (20 mm) oraz liczba zębów 
gwarantująca przenoszenie 
znacznych obciążeń i zapewnia-
jąca cichobieżność całej listwy 
tnącej.

• Wysokiej jakości materiały, z 
których wykonano korpus li-
stwy, co gwarantuje jej bar-
dzo dużą trwałość (wszystkie 
elementy stykające się bezpo-
średnio z podłożem i koszonym 
materiałem wykonane są z har-
towanej stali borowej).

• Nowatorski kształt dysków tną-
cych, wpływający na zmniej-
szenie oporów cięcia i większą 
odporność na ścieranie ele-
mentów dysku (im mniejsze 
opory cięcia, tym mniejsze 
zapotrzebowanie na moc pod-

czas koszenia; zoptymalizowany 
kształt dysku sprawia, że listwa 
PRONAR, pomimo większej sze-
rokości roboczej, potrzebuje 
tyle samo mocy, co listwy tnące 
stosowane w poprzednich wer-
sjach kosiarek PRONAR).

• Opcja szybkiej wymiany noży w 
dyskach.

• Łatwy dostęp do elementów 
przeniesienia napędu w dysku 
napędowym (dzięki stalowemu 
szkieletowi z dwiema przykrę-
canymi osłonami). Opcja ta 
wyeliminowała konieczność de-
montażu listwy tnącej od ramy, 
w przypadku potrzeby prze-
smarowania przegubów łączni-
ka czy też oczyszczenia komory 
dysku z resztek roślinnych.

Beata Fiedoruk
Autorka jest specjalistką ds. sprzedaży zagranicznej 

w Pronarze

Wyposażenie standardowe kosiarki dyskowej PRONAR PDD830C
• wał napędowy ze sprzęgłem ciernym 1400 Nm oraz  sprzęgłem jednokierunko-

wym prawym,
• hydrauliczne zabezpieczenie przeciwnajazdowe zapewniające - w przypadku 

napotkania przeszkody - odchylenie zespołu tnącego do 90°, 
• podwójne zgarniacze pokosu,
• szybka wymiana noży,
• dodatkowy komplet noży.

Dzięki spulchniaczom, w które jest wyposażona kosiarka PDD830C  możliwe jest kilkukrotne skrócenie czasu potrzebnego do przygotowania kiszonek
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Szybkie i dokładne 
zgrabianie

Zgrabiarka PRONAR ZKP800

 Formowany przez zgrabiarki wałek powinien być odpowiednio proporcjonalny do 
przekroju podłużnego i poprzecznego. Ma to  znaczenie w przypadku późniejszego belo-
wania zielonek. Szerokość wału i masa przypadająca na jeden metr jego długości mają 
ogromne znaczenie dla właściwej pracy zespołów podbierających pras zwijających. 
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Zgrabiarka dwukaruzelowa PRONAR ZKP800 jest uniwersalną maszyną do pracy w każdych warunkach

 Wysokie wymagania doty-
czące jakości formowania wałów w 
największym stopniu spełniają zgra-
biarki karuzelowe. Pronar produkuje 
następujące modele zgrabiarek:
• PRONAR ZKP300 - ośmiora-

mienna zgrabiarka o szerokości 
roboczej 3 m. Każde z ramion 
jest wyposażone w trzy po-
dwójne palce grabiące. Całość 
zamontowana na zawieszeniu 
sztywnym z układem jezdnym, 
wyposażonym w dwa koła 
pneumatyczne. Zapotrzebowa-
nie mocy: 15 kW/20 KM. Masa: 
285 kg.

• PRONAR ZKP350 - dziewięcio-
ramienna zgrabiarka o szero-

kości roboczej 3,5 m. Każde z 
ramion jest wyposażone w trzy 
podwójne palce grabiące. Za-
potrzebowanie mocy: 19 kW/25 
KM. Masa: 315 kg.

• PRONAR ZKP420 - jedenasto-
ramienna zgrabiarka o szero-
kości roboczej 4,2 m. Każde 
z ramion wyposażone jest w 
cztery podwójne palce grabią-
ce. Aktywne zawieszenie zgra-
biarki ZKP420, dzięki ruchomej 
głowicy, poprawia zwrotność 
i kopiowanie terenu, a dwa 
amortyzatory drgań poprawiają 
komfort pracy oraz wspomaga-
ją centralne ustawienie maszy-
ny za ciągnikiem. Układ jezdny 

wyposażony został w cztery 
koła w układzie tandem. Zapo-
trzebowanie mocy: 22 kW/30 
KM. Masa: 500 kg.

 Oprócz zgrabiarek jedno-
karuzelowych Pronar produkuje 
zgrabiarkę dwukaruzelową PRONAR 
ZKP800, która jest uniwersalną ma-
szyną do pracy w każdych warun-
kach.
 Składa się ona z dwóch 
karuzel o średnicy roboczej 3,1 m 
umieszczonych na wspólnej ramie 
nośnej. Elementy te obracają się 
przeciwbieżnie, co umożliwia ukła-
danie zgrabianego materiału w je-
den centralny wałek. Na przekładni 
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karuzelowej umieszczono 11 ramion 
roboczych, a na każdym ramieniu 
cztery podwójne palce grabiące. 
Karuzele zgrabiarek posiadają wła-
sne tandemowe podwozie i sprzę-
gnięte są z ramionami nośnymi po-
przez krzyżowy układ przegubowy. 
Tak skonstruowane zawieszenie 
gwarantuje idealne kopiowanie w 
trudnym terenie. Regulacja szero-
kości roboczej maszyny odbywa się 
przy pomocy zsynchronizowanych 

siłowników hydraulicznych. Siłowni-
ki te wysuwają i składają ramiona 
nośne, dając w efekcie płynną regu-
lację szerokości roboczej zgrabiarki 
w zakresie od 7 do 8 m. Regulując 
szerokość roboczą, regulujemy tym 
samym szerokość zgrabianego wał-
ka w zakresie od 0,9 do 1,9 m.

 Najważniejsze zalety zgra-
biarki PRONAR ZKP800:
• nowoczesne suche przekładnie 

własnej konstrukcji (smarowa-
ne smarem stałym),

• lekka konstrukcja,
• skrętny zaczep i tandemowy 

układ jezdny (utrzymują pożą-
dany tor jazdy zgrabiarki za cią-
gnikiem),

• regulacja wysokości grabienia,
• hydrauliczne, synchroniczne 

podnoszenie i opuszczanie ka-
ruzel.

Tomasz Kotowicz
Autor jest kierownikiem Fabrycznego Punktu 

Sprzedaży Pronaru w Jaszczołtach

Tandemowe podwozie zgrabiarki PRONAR ZKP800 gwarantuje idealne kopiowanie w trudnym terenie

Dwie karuzele zgrabiarki PRONAR ZKP800 obracają się przeciwbieżnie, co umożliwia formowanie zgrabianego materiału w jeden wałek
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Efektywne zarządzanie 
pastwiskami

Zmiany w przyczepianych owijarkach do bel PRONAR Z245 i PRONAR Z245/1

 Rozumiejąc, jak istotne jest dla rolników zarządzanie pastwiskami, Pronar planuje 
wdrożenie zmian w owijarkach do bel Z245 i Z245/1. Planowane zmiany obejmują wprowa-
dzenie sterowania elektrycznego stołu obrotowego do przyczepianych owijarek do bel, co 
w znaczący sposób poprawi jej funkcjonalność. 
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Elektryczny układ sterowania pozwoli na pracę owijarki w cyklu ręcznym, umożliwiając sterowanie sekcją obrotów stołu owijania

 Dla rolników, w szczegól-
ności hodowców bydła, kluczowym 
elementem jest prawidłowe gospo-
darowanie pastwiskami i wykorzy-
stywanie trawy pastewnej do pro-
dukcji kiszonki w taki sposób, aby  
była ona paszą najwyższej jakości. 
Polscy i europejscy rolnicy zdając 
sobie sprawę z zagrożeń wynikają-
cych ze zmiany klimatu, decydują się 
na kiszonki prasowane w bele, które 
są bardziej efektywne w porówna-

niu z kiszonkami z pryzmy. Jak po-
kazują doświadczenia, konserwacja 
paszy przy użyciu bel jest metodą 
najmniej pracochłonną  i najmniej 
zależną od warunków atmosfe-
rycznych. Jest również najbardziej 
opłacalną ekonomicznie, co przy-
czynia się zwiększenia opłacalności 
hodowli. Pasza zakonserwowana w 
belach charakteryzuje się łatwością 
mieszania z innymi składnikami oraz 
stosunkowo małymi kosztami ma-

gazynowania i transportu. Ponadto 
nadwyżka produkcji może zostać ła-
two sprzedana, przynosząc gospo-
darstwu  dodatkowe dochody. 
            Zwiększenie się tempa roz-
woju mechanizacji rolnictwa zapew-
nia lepsze wykorzystanie czasu pra-
cy i potrzebę mniejszej liczby osób 
niezbędnych do obsługi maszyn. 
Wprowadzane przez Pronar zmia-
ny konstrukcyjne w  obu modelach 
owijarek mają właśnie to na celu.
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 Elektryczny układ sterowa-
nia pozwoli na pracę owijarki w cy-
klu ręcznym, umożliwiając sterowa-
nie sekcją obrotów stołu owijania, 
po wcześniejszym zaprogramowa-
niu liczby owinięć. Możliwe będzie 
również automatyczne wykonanie 
zaprogramowanej liczby owinięć z  
zatrzymaniem stołu w pozycji do 
wyładunku bel po zakończonym 
cyklu. Planowany układ sterowania 
będzie się składał ze sterownika 
umieszczonego na owijarce oraz 
konsoli sterującej połączonej prze-
wodowo z maszyną i systemem 
czujników. Układ ten kontroluje pra-
cę poszczególnych układów maszy-
ny takich jak: położenie stołu owija-
nia, położenie stołu wyładowczego 
wychylnego oraz obecność folii.
 Nowy system sterowania 
elektrycznego stołu obrotowego 
do przyczepianych owijarek do bel 
PRONAR Z245 i PRONAR Z 245/1 
umożliwi:

• włączanie operacji owijania 
ręcznie, dając możliwość zapro-
gramowania konkretnej liczby 
owinięć lub też sterowanie ma-
nualne przyciskiem na konsoli;

• bieżącą obserwację postępu 
procesu owijania na wyświetla-
czu;

• ręczne wyłączanie owijania w 
dowolnym momencie;

• wyświetlenie informacji o za-
kończonej operacji owijania z 
sygnalizacją akustyczną;

• precyzyjne automatyczne usta-
wienie stołu obrotowego do 
operacji wyładunku owinię-
tej beli oraz jej załadunku po 
wcześniejszym włączeniu funk-
cji owijania;

• zliczanie liczby owiniętych bel 
na danym polu z możliwością 
kasowania licznika dla każdego 
pola niezależnie;

• pomiar czasu pracy na danym 
polu z możliwością kasowania 

licznika dla każdego pola osob-
no;

• pomiar wydajności średniej 
liczby owiniętych bel w ciągu 
godziny z możliwością zliczania 
oddzielnie na jednym, dwóch, 
trzech, a nawet na 4 polach;

• wyświetlenie całkowitej liczby 
owiniętych bel od momentu 
zainstalowania na owijarce (bę-
dzie to wartość niekasowalna);

• awaryjne zatrzymanie pracy 
owijarki, np. w przypadku braku 
folii;

• odcięcie układu napędu stołu 
owijania w przypadku niepra-
widłowego ustawienia stołu 
wyładowczego z wyświetlaną 
informacją o jego nieprawidło-
wej pozycji, uniemożliwiającej 
wykonywanie owinięć.

Katarzyna Żukowska-Matuk
Autorka jest specjalistką ds. handlu zagranicznego 

w Pronarze

Konserwacja paszy przy użyciu bel jest metodą najmniej pracochłonną i najmniej zależną od warunków atmosferycznych
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Silnie zagęści i obwiąże
Prasa belująca PRONAR Z500

 Prasa belująca PRONAR Z500 jest prasą stałokomorową, co oznacza, że może zwijać 
baloty o średnicy około 1250 mm i wysokości 1200 mm. Łańcuch zapewnia odpowiednie 
zagęszczenie materiału, dając wysoką jakość kiszonki. 
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Prasa belująca PRONAR Z500

 Tylna klapa prasy Z500 po-
siada mechaniczny system ryglo-
wania ze sprężynowymi dociskami, 
zapewniający prawidłowy proces 
zagęszczania. Wskaźniki  umiesz-
czone po obydwu stronach prasy, 
ułatwiają sprawdzenie stopnia za-
gęszczenia. Prasa wyposażona jest 
w ocynkowany podbieracz o szero-
kości roboczej 1800 mm, co zapew-
nia dokładne zbieranie skoszonej 
trawy bez pozostawiania resztek. 

System podawania materiału do 
komory prasującej zaprojektowano 
w taki sposób, aby maszyna nie za-
pychała się. Prasa napędzana jest 
WOM-em ciągnika poprzez wałek 
przegubowy szerokokątny, wypo-
sażony w sprzęgło przeciążeniowe 
ze ścinaną śrubą. Napęd przekazy-
wany jest do układu przeniesienia 
napędu prasy belującej, wyposażo-
nego w przekładnię kątową, która - 
za pośrednictwem przekładni łańcu-

chowych - napędza układ rolujący i 
podbierak. Ten ostatni ma za zada-
nie dostarczenie zbieranej masy do 
komory prasy. 
 Odbywa się to dzięki moto-
widłom zgarniacza podrzucających 
podebrany materiał do wnętrza 
komory oraz do ślimaków nagar-
niających, które mają za zadanie 
zmniejszyć szerokość podawanego 
materiału z 1,8 do 1,2 m, czyli do 
szerokości gardzieli komory. Równo-
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mierność warstwy podawanego ma-
teriału zapewniają grabie dozujące 
oraz dociskacz z blachą odbojową. 
Wysokość podbieraka od podłoża 
ustawia się za pomocą gumowych 
kółek kopiujących, które - podczas 
jazdy - utrzymują stały dystans mo-
towideł do podłoża. Przy pracy na 
bardzo nierównych terenach, dzięki 
panelowi sterującemu, podbierak 
można unieść do góry za pomocą 
siłowników hydraulicznych i ręcznie 
kontrolować jego położenie z kabiny 
ciągnika. Podawany do komory ma-
teriał jest zagęszczany przez układ 
rolujący oraz tylny bęben. Po uzy-
skaniu odpowiedniego stopnia za-
gęszczenia balotu (widocznego na 
wskaźnikach) operator - przy pomo-
cy panelu sterującego - hydraulicz-
nie uruchamia układ owijania sznur-

kiem. Po zakończeniu owijania tylna 
klapa prasy jest otwierana i balot 
wypada na zewnątrz. 
 Prasa w wersji standardo-
wej wyposażona jest w układ ob-
wiązywania sznurkiem. Mechanizm 
ten podaje sznurek z dwóch szpul, 
dzięki czemu balot jest ściśle ob-
wiązywany i zabezpieczony przed 
rozwinięciem. Sterowanie pracą z 
kabiny ciągnika sprawia, że użytko-
wanie prasy jest wygodne, szybkie 
i efektywne. Wyrzutnik balotów wy-
posażony jest w stolik, który umoż-
liwia wyładunek balotu bez zatrzy-
mywania prasy. Jest to możliwe, 
gdyż otwieranie klapy nie powoduje 
zatrzymania łańcucha rolującego, 
a zbierany materiał jest wyrzuca-
ny na stolik. Wszystko odbywa się 
bez niepotrzebnych przestojów, co 

usprawnia i przyspiesza pracę. 
 W wyposażeniu dodatko-
wym dostępna jest plandeka, która 
chroni prasę  PRONAR Z500 przed 
niekorzystnymi warunkami atmos-
ferycznymi, gdy maszyna nie jest 
używana. Pozostałe elementy wy-
posażenia dodatkowego to: central-
ny układ smarowania, automatycz-
ny układ smarowania, mechanizm 
obwiązywania siatką, akustyczno-
-wizualna sygnalizacja napełnienia 
komory. 
 Oprócz Z500, Pronar 
produkuje następujące prasy 
belujące: Z500R (prasa belu-
jąca z rotorem), Z500G (prasa 
belująca na gąsienicach wy-
korzystywana do prac na tere-
nach bagnistych).

Andrzej Czerniakiewicz
Autor jest specjalistą ds. sprzedaży zagranicznej 

w Pronarze

Równomienie podana warstwa materiału daje balot doskonałej jakości
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Siedem hektarów 
w ciągu godziny

Przetrząsacz PRONAR PWP530

 O opinię na temat pracy przetrząsaczem PRONAR PWP530 poprosiliśmy rolnika z 
Krypna Kościelnego (woj. podlaskie) - Zbigniewa Kitlasa.
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Dzięki przetrząsaczowi PRONAR PWP530 w ciągu godziny jestem w stanie przetrząsnąć 7 ha - mówi pan Zbigniew Kitlas z Krypna Kościelnego 

 Proszę opowiedzieć 
nam o gospodarstwie, które 
Pan prowadzi.
- Posiadam gospodarstwo rolne o 
powierzchni 120 ha, z czego 80 ha 
dzierżawię. 60 ha stanowią użytki 
zielone, na pozostałych powierzch-
niach uprawiam zboża i kukurydzę. 
W nowoczesnej oborze, którą wy-
budowałem w 2006 roku, hoduję 70 
krów mlecznych.

Dlaczego zdecydował się Pan 
na zakup przetrząsacza PRO-
NAR PWP530?
- Przetrząsacz kupiłem w maju ubie-
głego roku. O zaletach tej maszyny 
dowiedziałem się od pracowników 
Fabrycznego Punktu Sprzedaży 
Pronaru w Wasilkowie. Nie jest to 
pierwsza maszyna, jaką kupiłem w 
Pronarze. Wcześniej była to plat-
forma do bel PRONAR T022 i to 
właśnie dzięki tej maszynie przeko-

nałem się o solidności wykonania i 
wysokiej jakości materiałów, jakie 
stosuje Pronar.

W jaki sposób zastosowanie 
przetrząsacza ułatwiło Panu 
pracę?
- Zauważyłem, że przy odpowied-
niej łące wydajność przetrząsacza 
jest bardzo duża, w ciągu godziny 
jestem w stanie przetrząsnąć 7 ha. 
Dzięki przetrząsaczowi PRONAR 
PWP530 trawa zostaje oczyszczo-
na z piachu, szybciej przesycha i 
łatwiejsze jest zgrabienie trawy w 
wałki.

Co najbardziej Panu pomaga w 
pracy przetrząsacza?
- Zdecydowaną zaletą przetrząsacza 
jest masywna i wytrzymała kon-
strukcja oraz wysoka wydajność. 
Jest to bardzo ważne, ponieważ w 
sezonie jest zawsze za mało czasu, 

a odpowiednie przygotowanie traw 
do zbioru owocuje wysokiej jakości 
paszą dla bydła. Warto zwrócić też 
uwagę na  bardzo wytrzymałe, a 
zarazem elastyczne palce przetrzą-
sacza, które powodują, że teren jest 
doskonale kopiowany. Świetnym 
rozwiązaniem jest zastosowanie 
amortyzatora drgań, dzięki któremu 
praca jest przyjemniejsza i bardziej 
komfortowa.

Jak wyobraża Pan sobie swoje 
gospodarstwo za 5 lat?
- Przede wszystkim chcę zwiększyć 
wydajność stada - to jest priorytet. 
A co więcej? Być może powiększe-
nie obory, a zarazem obsady i przy 
okazji zakup maszyn rolniczych.

Dziękuję za rozmowę.

Paweł Augustynowicz
Autor jest przedstawicielem handlowym 

Fabrycznego Punktu Sprzedaży Pronaru w Wasilkowie
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Przyszłościowa inwestycja
Owijarka PRONAR Z245/1

 Jerzy Suchocki, rolnik ze wsi Przesławka w powiecie sokólskim (woj. podlaskie), dzieli 
się doświadczeniami z pracy owijarką PRONAR Z245/1

O wyborze owijarki PRONAR Z245/1 zdecydowała sprawdzona konstrukcja stołu obrotowego 
- mówi pan Jerzy Suchocki, rolnik ze wsi Przesławka

 Jak duże gospodarstwo 
Pan prowadzi i w czym się ono 
specjalizuje? 
- Powierzchnia gospodarstwa wyno-
si 38 ha, z czego użytki zielone zaj-
mują 14 ha. Na pozostałych grun-
tach uprawiam zboża i kukurydzę. 
Hoduję dwadzieścia krów dojnych.

Czym kierował się Pan przy za-
kupie owijarki Pronar Z245/1? 
- O wyborze owijarki samozaładow-
czej PRONAR Z245/1 zdecydowała 
sprawdzona konstrukcja stołu ob-
rotowego. Kolejnym atutem tego 
sprzętu jest czołowy załadunek, 
który skraca i ułatwia pracę, przez 
co oszczędza moje pieniądze.
W jaki sposób dotychczas owi-
jał Pan bele?
- Do tej pory używaliśmy owijarki 
stacjonarnej, przy której do spraw-
nego owijania potrzebowałem 2 
osób - jednej przy owijarce i dru-
giej, która przywoziła bele.

Czy jest Pan zadowolony z za-
kupu i eksploatacji owijarki?
- Oczywiście jestem bardzo zado-
wolony. Tym bardziej, że zakupu 
dokonałem w ramach fi nansowania 
fabrycznego w Fabrycznym Punk-
cie Sprzedaży Pronaru w Wasilko-
wie. Co do eksploatacji, to również 
jestem zadowolony, ponieważ do 
obsługi owijarki potrzebna jest tyl-
ko jedna osoba, a praca przebiega 
bardzo sprawnie.

Co według Pana jest najwięk-
szą cechą owijarki samozała-
dowczej PRONAR Z245/1?

- Niewątpliwie największą zaletą 
jest czołowy załadunek, który spra-
wia, że praca jest łatwiejsza i przy-
jemniejsza. Owijarka porusza się w 
tym samym kierunku, co prasa be-
lująca. Załadunek odbywa się za po-
mocą specjalnego chwytaka do bel, 
składającego się z dwóch ramion 
- chwytającego i załadowczego. 
Kolejnymi zaletami są sprawdzone 
rozwiązania stosowane w owijarce 
Z245, takie jak stół obrotowy czy 
podajnik przystosowany do owija-
nia bel folią o szerokości 500 lub 
750 mm. Zastosowanie szerszej folii 

skraca czas owijania -  tylko 16 ob-
rotów folii wokół beli.

Jakie ma Pan plany, związane z 
gospodarstwem?
- No cóż, jak na razie w planach 
mam zakup wozu asenizacyjnego. 
Chętnie też zwiększyłbym obsadę 
bydła.

Dziękuję za rozmowę.

Paweł Augustynowicz
Autor jest przedstawicielem handlowym 

Fabrycznego Punktu Sprzedaży Pronaru 
w Wasilkowie
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Wyższa wydajność 
- niższe koszty

Wozy paszowe PRONAR

 Wiele gospodarstw, które powiększyły stada bydła mlecznego, posiada budynki sta-
rego typu lub jednocześnie nowego i starego. Powoduje to problem z użyciem wozów 
paszowych, których wymiary i system zadawania paszy mogą stanowić przeszkodę w ich 
pełnym wykorzystaniu. Należy brać to pod uwagę przy decyzji o zakupie wozu. Powinna 
ona także uwaględniać rodzaje używanych komponentów mieszanki paszowej oraz moc 
posiadanego ciągnika rolniczego.
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 Aby sprostać różnym wy-
maganiom hodowców bydła, Pronar 
przygotował grupę wozów paszo-
wych z efektywnymi wirnikami do 
mieszania i rozdrabniania o wyso-
kiej wydajności, których parametry 
spełniają oczekiwania różnych go-
spodarstw. 
 Istotnym czynnikiem wpły-
wającym na efektywność i rentow-
ność gospodarstwa jest zastosowa-

nie maszyny o wysokiej wydajności. 
Odowiedni przepływ mieszanych 
składników w zbiorniku wozu paszo-
wego, przedstawiony na schema-
cie przepływu paszy, bezpośrednio 
wpływa na wydajność pracy. 
 Pasza jest wynoszona z 
dołu do góry zbiornika w wyniku ob-
rotu ślimaka i ukształtowania jego 
zwojów, po czym swobodnie opada 
w dół, zapewniając dobre wymie-

szanie składników o różnej konsy-
stencji. Wprowadzenie optymalnie 
ukształtowanego ślimaka miesza-
jącego w stosunku do objętości 
zbiornika (geometria, liczba zwo-
jów, skok) pozwala na zwiększenie 
skuteczności mieszania i wydajno-
ści maszyny. Ślimak o odpowiednich 
parametrach zapobiega  powstawa-
niu tzw. martwych punktów, gdzie 
składniki nie są wymieszane, co 

Wprowadzenie optymalnie ukształtowanego ślimaka mieszającego w stosunku do objętości zbiornika 
pozwala na zwiększenie skuteczności mieszania i wydajności maszyny



Elementy, które powinien uwzględnić hodowca przy zakupie wozu 
paszowego:
• moc posiadanego ciągnika,
• liczba posiadanych ciągników,
• rodzaj stosowanych skladników paszy,
• liczba sztuk bydła,
• szerokość przejazdu w oborze,
• typ karmideł.

zględnić hodowca przy zakupie wozu 

w paszy,

,
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Parametry techniczne wozów paszowych PRONAR
                 Wymiary gabarytowe wozu (mm)

             pojemność (m3) wysokość szerokość długość
VMP-5S 5    2130 2190 3880
VMP-6S 6    2300 2190 3880

VMP-8S 8    2450 2490 4860
VMP-10S 10    2700 2490 4860

www.pronar.pl

znacznie poprawia jakość i jedno-
rodność paszy. 
 Ślimak  zapewnia odpo-
wiedni przepływ składników pod-
czas ich mieszania w zbiorniku, 
jego wysokość zależy od pojemno-
ści wozu paszowego. Dostosowa-
na liczba noży oraz ich  ustawienie 
umożliwia konfi gurację dającą naj-
lepsze efekty cięcia i rozdrabniania 
przy jak najniższym zapotrzebowa-
niu mocy ciągnika. Rozwiązania te 
mają  zasadniczy wpływ na skróce-
nie czasu przygotowywania paszy 
oraz zmniejszenie zapotrzebowania 
mocy ciągnika, a co za tym idzie 
na obniżenie kosztów w gospodar-
stwie.
 Stworzenie grupy wozów 
paszowych ma na celu wprowadze-
nie wozów o zróżnicowanych pa-
ramterach pojemnościowych (różne 
rozmiary gabarytowe) i większe ich 
dostosowanie do potrzeb rolników. 

Schemat przepływu paszy 
w zbiorniku wozu paszowego

Adrian Zabrocki 
Autor jest specjalistą ds. badań i rozwoju w Pronarze

Dostosowana liczba noży oraz ich  
ustawienie umożliwia konfi gurację 
dającą najlepsze efekty cięcia i 
rozdrabniania przy jak najniższym 
zapotrzebowaniu mocy ciągnika
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Testy u użytkowników
Wóz paszowy PRONAR VMP-5T

 Kolejną z maszyn Pronaru ułatwiającą rolnikom przygotowanie wysokiej jakości wie-
loskładnikowej paszy jest testowa wersja wozu paszowego PRONAR VMP-5T. W porów-
naniu z dotychczas produkowanymi modelami tych maszyn, różnice są od razu widoczne 
- nowe umiejscowienie okien wysypowych. W tym modelu znajdują się one z lewej i prawej 
strony oraz - całkiem nowe okno wysypowe - z tyłu, pośrodku osi wozu paszowego. Wymia-
ry gabarytowe z wcześniejszych wersji nie zmieniły się. Jego szerokość wynosi 2,2 m zaś 
wysokość 2,1 m. Objętość wynosi 5 m3. 
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Wóz paszowy PRONAR VMP-5T

 Pronar umożliwił wybranej 
grupie rolników testowanie nowego 
wozu paszowego. Celem testowa-
nia jest sprawdzenie wytrzymałości 
konstrukcyjnej maszyny, pracy jej 
podzespołów i wykrycie ewentual-
nych usterek, które wykazałyby ko-
nieczność wprowadzenia poprawek. 
Pozwoli to na udoskonalenie wozu 
przed wprowadzeniem maszyny do 

produkcji seryjnej. Testy wykaza-
ły, że wóz paszowy bardzo dobrze 
sprawdza się oborach starego typu 
(uwięziowych). Plany obór sprzed 
20 lat nie uwzględniały jeszcze ta-
kich maszyn, jak wóz paszowy. Mało 
kto wtedy jeszcze myślał o zakupie 
takich maszyn i wymiary korytarzy 
paszowych były bardzo małe w sto-
sunku do dzisiejszych budynków. 

Próby ustalenia zapotrzebowania 
na moc pozwoliły dopasować mi-
nimalną moc ciągnika na 50 KM. 
Może to więc być ciągnik o małych 
wymiarach, mogący wraz z wozem 
paszowym wjechać nawet do niskiej 
obory.
 Najważniejszą zaletą nowe-
go wozu jest umieszczony central-
nie tylny wysyp. W wąskich oborach 
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praca przebiega w sposób najbar-
dziej komfortowy. Jeżeli mieszanka 
paszy jest rozsypana równo pośrod-
ku możemy odpowiednio ją dawko-
wać bydłu. W przypadku pracy w 
oborach szerszych, mamy do dys-
pozycji jeszcze dwa wysypy z lewej 
i prawej strony wozu. Do pomocy w 
równomiernym wysypie służy waga, 
która ma trzy czujniki umieszczone 
na trzech punktach podparcia mie-
szalnika. Wskazuje ona zużycie pa-
szy i ilość pozostałą w zbiorniku.
 Rolnicy, testujący maszynę, 
zwrócili uwagę na celowość jej po-
większenia dzięki dodatkowym nad-

stawom do pojemności 6 m3. Takie 
rozwiązanie będzie uwzględnione 
w procesie zmian konstrukcyjnych 
przez Dział Wdrożeń Pronaru. Zmia-
ny będą polegały na: zwiększeniu 
objętości poprzez dodanie nadsta-
wy o wysokości 17 cm lub 25 cm 
- w zależności od potrzeb klienta 
i podniesieniu wysokości ślimaka 
(odpowiednio do wysokości zbiorni-
ka). Pozwoli to na jeszcze bardziej 
efektywne wykorzystanie maszyny, 
skrócenie czasu pracy, a tym sa-
mym zmniejszenie kosztów paliwa. 

Marcin Michałowski
Autor jest pracownikiem Fabrycznego Punktu 

Sprzedaży Pronaru w Sztabinie  

Centralnie umieszczony tylny wysyp zapewnia komfortową pracę w wąskiej oborze
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Funkcjonalny maluch
Przyczepa komunalna PRONAR T655

 Największą zaletą przyczepy komunalnej PRONAR T655 jest połączenie 2000 kilogra-
mów ładowności oraz kompaktowej budowy. Spisuje się ona znakomicie przy pielęgnacji 
zieleni miejskiej, utrzymaniu czystości w miastach, a także w sadownictwie.
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Przyczepa komunalna PRONAR T655 spisuje się znakomicie przy pielęgnacji zieleni miejskiej, utrzymaniu czystości w miastach, a także w sadownictwie

 W wyniku rosnącego zapo-
trzebowania na przyczepy o niewiel-
kich rozmiarach, Pronar poszerzył 
ofertę o przyczepę jednoosiową o 
wąskiej (nieprzekraczającej 1600 
mm) nowatorskiej konstrukcji.  Wy-
soką jakość przyczepy gwarantują 
jej wytrzymałe ściany, osie oraz 
rama nośna. W wyposażeniu stan-
dardowym znajduje się  centralny 
system ryglowania, umieszczony 
przy krawędzi podłogi przyczepy, 
który przyspiesza i znacznie ułatwia 
jej obsługę. Bezpieczeństwo zapew-
niają: instalacja hamulcowa, która 
nie jest powszechnie montowana 

w standardowym wyposażeniu tej 
klasy przyczep oraz wytrzymałe kli-
ny do kół dołączane do przyczepy. 
Ponadto istnieje możliwość powięk-
szenia przestrzeni ładunkowej przy 
pomocy nadstaw. 
 Wąska konstrukcja  oraz 
ładowność 2 t umożliwiają pracę z 
ciągnikami o mocy już od 20 KM. Te 
parametry czynią z przyczepy PRO-
NAR T655 wszechstronne narzędzie 
przy pracach na terenie parków 
miejskich oraz przy utrzymaniu w 
czystości ulic i osiedli mieszkanio-
wych. Funkcjonalność przyczepy na 
terenach miejskich rośnie w przy-

padku jej współpracy z zamiatar-
kami ciągnionymi PRONAR ZMC2.0 
lub ZMC3.0. Zapewnia to efektywną 
pracę przy oczyszczaniu ulic oraz 
chodników - zamiatarki opróżniają 
zbiorniki zanieczyszczeń wprost na 
kompaktową przyczepę T655, po 
czym od razu mogą kontynuować 
pracę. PRONAR T655 doskonale na-
daje się do tego zadania ze względu 
na możliwość wjechania i skutecz-
nego manewrowania na chodnikach 
i w ciasnych ulicach. 
 Jednoosiowa przycze-
pa PRONAR T655 - ze względu na 
swoje kompaktowe wymiary oraz 
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łatwość manewrowania - może być 
również przydatna w sadownictwie. 
Te niewątpliwe zalety są bardzo 
ważne dla sadowników i ogrodni-
ków potrzebujących maszyn zwrot-
nych, lecz charakteryzujących się 
względnie dużą ładownością.  Nisko 
położona podłoga skrzyni oraz trój-
stronny wywrót istotnie ułatwiają 
zarówno mechaniczny, jak i ręczny 
załadunek oraz rozładunek. 
 Przy wyborze środków 
transportu sadownicy kierują się 
przede wszystkim ceną oraz moż-
liwością wykorzystania poza okre-
sem zbioru owoców. Zdecydowanie 
bardziej praktycznym oraz tańszym 
rozwiązaniem jest zakup przyczepy 
przystosowanej do agregowania z 

ciągnikiem, przydatnej również poza 
sezonem zbiorów. Z tych powodów 
najrozsądniejszym wyborem staje 
się zakup uniwersalnej przyczepy 
rolniczej lub komunalnej, takiej jak 
PRONAR T655, która funkcjonalno-
ścią przebija specjalistyczne samo-
jezdne środki transportu owoców z 
międzyrzędzi drzew. 
 Zastosowanie uniwersalnej 
przyczepy do transportu owoców 
wymaga dobrego zawieszenia, aby 
nie uszkodzić przewożonego mate-
riału podczas jazdy (także z większą 
prędkością). Przyczepa T655 speł-
nia te wymagania - zastosowane 
rozwiązania techniczne zapewniają 
bezpieczeństwo ładunku nawet przy 
jeździe po nawierzchni o gorszej ja-

kości. Poza sezonem zbiorów PRO-
NAR T655 znajduje zastosowanie 
przy transporcie materiałów sypkich 
oraz ich  płodów rolnych. Wszystkie 
te cechy przyczyniają się do rosną-
cej liczby pozytywnych opinii na jej 
temat. 
 PRONAR T655 jest naj-
mniejszym modelem z rodziny przy-
czep jednoosiowych. Pronar oferuje 
również przyczepy jednoosiowe o 
większej ładowności, takie jak T654 
(o ładowności 2,5 t), T654/1 (3,5 t) 
oraz T671 (5 t). Ta linia produktów 
zaspakaja potrzeby zarówno go-
spodarstw rolnych, jak i przedsię-
biorstw gospodarki komunalnej.

Bartosz Ostrowski
Autor jest specjalistą ds. sprzedaży zagranicznej 

w Pronarze

W przyczepie T655 nisko położona podłoga skrzyni oraz trójstronny wywrót istotnie ułatwiają zarówno mechaniczny, jak i ręczny załadunek oraz rozładunek
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Ciągłe zmiany, 
lepszy produkt 

Modernizacja przyczep

 Pronar dopasowuje konstrukcje swoich maszyn do potrzeb klienta. Doskonale widać 
to na przykładzie przyczep, w których nieustannie wprowadzane są zmiany, poprawiające 
ich funkcjonalność i obniżające koszty eksploatacji.
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Kontenery dopasowane do oferowanych typów przyczep hakowych: T185, T285 i T285/1

 Spośród najbardziej zna-
czących zmian, jakich dokonano 
w konstrukcji przyczep Pronaru w 
ciągu ostatniego roku, warto wy-
różnić wprowadzenie wymiennych 
uszczelnień gumowych do przyczep 
PRONAR T680 (o całkowitej masie 
ładowności 18 ton) oraz PRONAR 
T683 (19 ton). W wyniku tej moder-
nizacji nowe modele przyczep PRO-
NAR T680U oraz PRONAR T683U 
są bardziej szczelne, co ważne jest 
szczególnie przy transporcie rzepa-
ku. Rama górna po bokach i z tyłu 
została wyposażona w wymienną 

uszczelkę z mikrogumy (gumy poro-
watej wewnętrznie), zapewniającą 
wysoki poziom szczelności przycze-
py. Typy T680 oraz T683 występu-
ją w wielu innych wersjach: wersja 
standardowa, ciesząca się jak do-
tąd największym zainteresowaniem 
wśród klientów, typ H - z hydrau-
licznie podnoszoną ścianą boczną, P 
- ze ścianami z wodoodpornej sklej-
ki - w tej wersji, na prośbę naszych 
odbiorców szwajcarskich, Pronar 
wprowadził możliwość otwierania 
drzwi po prawej lub po lewej stro-
nie. 

 Kolejnym udoskonaleniem, 
świetnie przyjętym przez odbior-
ców, jest modernizacja przyczepy 
hakowej PRONAR T285/1. Bazu-
je ona na sprawdzonej konstrukcji 
swojej poprzedniczki T285, ale zo-
stała wzbogacona o szereg zmian:
• zwiększono całkowitą masę 

dopuszczalną z 21 do 23 ton 
(dzięki nowemu zawieszeniu 
mechanicznemu na resorach 
parabolicznych z rozstawem osi 
1810 mm, co pozwala na więk-
szy załadunek i obniżenie kosz-
tów transportu). 
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• wprowadzono oś skrętną kiero-
waną biernie. Pozwala to na ła-
twiejsze manewrowanie i mniej-
sze zużycie opon. W czasie jazdy 
do tyłu koła osi tylnej są - przy 
pomocy układu hydraulicznego 
sterowanego przez operatora z 
ciągnika - blokowane w pozycji 
„do jazdy na wprost”. 

• obniżono zawieszenie reso-
rowane. Daje to możliwość 
zastosowania automatyczne-
go regulatora siły hamowania 
(ALB), zwiększającego bezpie-
czeństwo użytkownika i ładun-
ku oraz podnoszącego standard 
wyposażenia.

W swojej ofercie, Pronar ma rów-
nież małą przyczepę hakową: T185, 
o ładowności 12 ton oraz kontenery 
spełniające europejskie normy do-
pasowane do oferowanych typów 
przyczep hakowych: T185, T285, 
T285/1. Kolejną modernizacją do-
tyczącą przyczep hakowych jest 
planowane wprowadzenie podwozia 
tridem w przyczepie PRONAR T385. 
Pozwoli to na zwiększenie dopusz-
czalnej masy całkowitej przyczepy 
do 33 ton.
 Pronar produkuje już 10 
typów przyczep do transportu bel 
o ładowności od 10 do 18 ton, któ-
re z powodzeniem sprzedają się w 
całej Europie. Przyczepy tandem: 
T024, T024M; dwuosiowe: T022, 
T022M, T025, T025M; trzyosiowe: 
T023, T023M, T026, T026M. Jedną 
z przyczep do przewozu bel, która 
budzi duże zainteresowanie poten-
cjalnych nabywców, jest przyczepa 
samozaładowcza TB-4. Pozwala ona 
na oszczędność czasu w transporcie 
oraz ułatwia załadunek bel. Klasycz-
ny sposób transportu bel wymaga 
zaangażowania przynajmniej dwóch 
ciągników - jednego wyposażonego 
w ładowacz do bel i drugiego z przy-
czepą, którą bele zawożone są do 
miejsca składowania. W przyczepie 

TB-4 jest montowany mechanizm 
zbierająco-załadowczy hydraulicz-
nie sterowany z ciągnika. Platforma 
ładunkowa przyczepy podnoszona 
jest hydraulicznie, a rozładunek bel 
następuje dzięki jej wychyleniu do 
tyłu. 
 Konstruktorzy Pronaru, 
wraz z renomowanymi instytutami 
z Niemiec i z Polski, zmodernizowali 
przyczepę PRONAR T700, wykorzy-
stującą najnowsze osiągnięcia tech-
nologiczne. Najważniejszą zmianą 
jest zwiększenie jej dopuszczalnej 
masy całkowitej do 23 ton. Było to 
możliwe dzięki zwiększeniu rozsta-
wu osi oraz wprowadzeniu nowego 
typu zawieszenia. PRONAR T700 
jest obecnie najlepiej wyposażoną 
w standardzie przyczepą dostępną 
na rynku. Z innych udoskonaleń, 
warto zwrócić uwagę na: 
• brak żebra środkowego na ścia-

nie bocznej - struktura bardziej 
wytrzymała w stosunku do po-

dobnych konstrukcji, co zapew-
nia bezawaryjną eksploatację 
przez wiele lat,

• system z zamkami zabezpiecza-
jącymi na siłownikach hydrau-
licznych – gwarantuje pewne 
zaryglowanie bez możliwości 
nieoczekiwanego otwarcia burt, 

• gumowe uszczelnienie, które 
zapewnia odpowiednią szczel-
ność skrzyni podczas transpor-
tu każdego rodzaju ładunku, co 
eliminuje straty w trakcie prze-
wozu.

Pronar oferuje też szeroki wachlarz 
wyposażenia dodatkowego, które 
dostosowuje przyczepy do wyma-
gań każdego klienta. Poza typem 
T700, PRONAR oferuje również inne 
typy przyczep skorupowych: T679, 
T669, T669/1 - z wywrotem pra-
wym, lewym oraz trójstronnym.

Marta Frąckowiak
Autorka jest specjalistką ds. handlu zagranicznego 

w Pronarze

Przyczepa PRONAR T680H - z hydraulicznie podnoszoną ścianą boczną 
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Większa ładowność 
i manewrowość

Przyczepy tandem

  Transport w gospodarstwie rolnym odbywa się przez cały rok. Przyczepy prze-
wożą różne materiały, nie tylko płody rolne. Dlatego muszą radzić sobie sprawnie nie tylko 
w różnym terenie (szosa, twarde lub miękkie pole), ale często też na małej przestrzeni, na 
wąskich placach czy podwórkach. Dlatego też użytkownicy zdecydowanie coraz częściej 
wybierają przyczepy tandem.

62

www.pronar.pl

Przyczepa tandem T663/1

 Pronar produkuje kilkana-
ście modeli burtowych przyczep 
opartych na zawieszeniu tandem: 
T663/1, T663/2, T663/1 SILO, 
T663/3, T663/4, PT510, PT512, 
T683, T683H, T683U, T683P, T669, 
T669/1, T700, T700M, T663/2, 
T663/1, T663/3, T663/4, PT510, PT 
512; T683, T683H, T683U, T683P 
oraz przyczepy tandem do prac bu-

dowlanych T679/1 i T701. Przyczepy 
T663/2, T663/1 i T663/3 występują 
w wersji SILO, czyli ze skrzynią o 
zwiększonej pojemności oraz otwie-
raną hydraulicznie tylną klapą.
 Występuje wiele cech 
wspólnych charakteryzujących 
przyczepy tandem. Przede wszyst-
kim jest to konstrukcja podwozia, 
czyli układu zawieszenia, ramy i 

dyszla. Zawieszenie tandem oparte 
jest na bazie dwóch osi umieszczo-
nych obok siebie w centralnej części 
podwozia, amortyzowanych reso-
rem piórowym bądź parabolicznym. 
Takie umieszczenie osi pozwala na 
rozłożenie masy całkowitej przycze-
py na osie oraz dyszel. Skutkuje to 
tym, iż w przypadku przyczep o jed-
nakowej pojemności skrzyni ładun-
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kowej, zbudowanych na podwoziu 
tandem oraz dwuosiowym, więk-
szą ładowność można uzyskać przy 
konstrukcji tandem. 
 Rama podwozia każdej z 
przyczep została wykonana z pro-
stokątnych profi li zamkniętych. Uni-
wersalny dyszel służy do agregowa-
nia z dolnym lub górnym zaczepem 
ciągnika. W przyczepach o ładow-
ności powyżej 10 t dyszle posiadają 
amortyzatory gumowe, rolą których 
jest tłumienie obciążeń powstają-
cych przy jeździe po nierównym 
terenie. Przyczepy tandem wyposa-
żone są w dyszel sztywny, dlatego 
odstawia się ją na stopę podporo-
wą. W wyposażeniu podstawowym 
niektóre przyczepy mają podporę 
wysuwaną za pomocą korby, nato-
miast inne wyposaża się już w hy-
draulicznie wysuwane stopy proste 
lub nożycowe. Jest to bardzo dobre 
rozwiązanie, jednak należy pamię-
tać o jednej sprawie, podpora musi 
stać na równym i utwardzonym te-
renie.   Agregowanie przyczepy 

tandem z ciągnikiem powoduje, iż 
jej konstrukcja opiera się częścią 
ciężaru na zaczepie ciągnika, a tym 
samym dociska go do podłoża, 
zwiększając jego siłę uciągu. Jest to 
podstawowa i bardzo ważna cecha 
tych przyczep, która sprawdza się 
zwłaszcza przy transporcie w trud-
nym terenie. 
 W odróżnieniu od konstruk-
cji typu tandem zaletą przyczep 
dwuosiowych jest lepsza zwrotność, 
gdyż przednią oś można skręcić na-
wet pod kątem 90° w stosunku do 
ramy. Umożliwia to łatwiejsze ma-
newrowanie przy jeździe do przodu. 
Z kolei przyczepa tandemowa swo-
je zalety pokazuje przy cofaniu. W 
dwuosiowej obracając kierownicą 
w prawo skręcimy tyłem przyczepy 
także w prawo, a przednia oś przy-
czepy będzie odjeżdżać w lewo. Na-
tomiast skręcając kołami ciągnika 
w prawo, spowodujemy skręcanie 
przyczepy tandem w lewo. Krótko 
rzecz ujmując przyczepą z jedną 
osią skrętu zdecydowanie łatwiej 

się manewruje. To kolejny niepod-
ważalny atut przyczep na zawiesze-
niu tandem.
 Każda przyczepa posiada 
skrzynię ładunkową z uniwersal-
nym systemem otwierania ścian, 
z centralnym ryglowaniem ścian. 
Niektóre modele przyczep (T663/2, 
T663/1, T663/3, T663/4, T683) mają 
trapezowy kształt skrzyni ładunko-
wej (skrzynia jest szersza z tyłu o 
50 mm), co umożliwia łatwiejszy 
rozładunek materiałów sypkich. 
Inne z kolei (jak np. seria przyczep 
PT) mają skrzynie o szerokości 
europaletowej, co pozwala na opty-
malne wykorzystanie powierzchni 
ładunkowej przy transporcie towaru 
umieszczonego na europaletach czy 
w euroskrzyniach. 
 Ściany i nadstawy przyczep 
zostały wykonane z wysokiej jako-
ści, mocnych profi li własnej produk-
cji z wykorzystaniem zaawansowa-
nej technologii profi lowania blach i 
spawania laserowego (automatycz-
na linia), z odkuwanymi zawiasami 

Niektóre modele przyczep, jak T663/2, T663/1 (na zdjęciu), T663/3, T663/4, T683, mają trapezowy kształt skrzyni ładunkowej co umożliwia łatwiejszy 
rozładunek materiałów sypkich 
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i zamkami. Nadstawy wykonane z 
takich profi li odznaczają się wyso-
ką wytrzymałością i trwałością, a 
skrzynia wykonana z takich nad-
staw jest niezwykle szczelna.   
 Trójstronna instalacja wy-
wrotu z zaworem odcinającym 
oparta jest na siłowniku teleskopo-
wym z zawiesiem przegubowym. 
W przyczepie montowane są jed-
no- lub dwuprzewodowe instalacje 
pneumatyczne lub instalacja hy-
drauliczna. Obie osie są hamowane. 
Każda przyczepa posiada też posto-
jowy hamulec ręczny z korbą. 
 Przyczepy zostały też wy-
posażone w instalacje oświetle-
niowe 12 V z tylnym gniazdem 
elektrycznym. Do podłączenia do 
ciągnika służy spiralny przewód 
przyłączeniowy. Każda przyczepa 
posiada także linki spinające ściany, 
szyber zsypowy do ziarna z bloka-
dą w ścianie tylnej, drabinkę i stop-
nie burtowe ułatwiające dostęp do 
skrzyni ładunkowej, błotniki kół tyl-
nych, dwa kliny do kół umieszczone 
w ocynkowanych kieszeniach. 
 Do pomalowania przyczepy 
zostały użyte materiały malarskie 

chemoutwardzalne dwuskładnikowe 
o wysokiej trwałości i odporności 
na promieniowanie ultrafi oletowe. 
Standardowa kolorystyka malowa-
nia podwozia to czerwony RAL3000 
PRONAR, natomiast kolorystyka 
malowania ścian to zielony RAL6010 
PRONAR.  Dodatkowo istnieje moż-
liwość zamówienia przez odbiorcę 
kolorystyki wg systemu oznaczania 
kolorów RAL Classic. 
 Jako wyposażenie dodat-
kowe większości przyczep (oprócz 
wersji SILO) Pronar oferuje plande-
kę rolowaną ze stelażem oraz bal-
kon na ścianie przedniej ułatwiający 
prace przy rozkładaniu i składaniu 
plandeki. Do szybra zsypowego 
znajdującego się w tylnej ścianie 
większości przyczep istnieje moż-
liwość zamontowania przenośnika 
ślimakowego do ziarna o wydajno-
ści 30 t/h. Jest to dwusegmentowy, 
składany przenośnik ślimakowy o 
napędzie hydraulicznym, z wcią-
garką mechaniczną. Napęd ten jest 
uzyskiwany dzięki podłączeniu do 
tylnych wyjść hydrauliki przyczepy. 
Otwieranie ścian bocznych ułatwia-
ją sprężyny wspomagające, wystę-

pujące jako jedna z wielu opcji wy-
posażenia dodatkowego. 
 Często przyczepy tandem 
są agregowane z ciągnikami dużej 
mocy jako pierwsza przyczepa w 
zestawie transportowym. Aby do tej 
przyczepy było możliwe podłącze-
nie kolejnej przyczepy dwuosiowej, 
tandem jest wyposażany w tylny 
zaczep (manualny bądź automa-
tyczny), tylne wyjścia hydrauliki do 
hamulców oraz wyjścia elektryczne. 
Bezpieczeństwu innych użytkowni-
ków ruchu drogowego służą boczne 
zabezpieczenia (osłony) oraz bocz-
ne światła obrysowe. 
 Aby w jak największym 
stopniu sprostać oczekiwaniom 
użytkowników, Pronar ciągle mo-
dernizuje i opracowuje kolejne do-
datkowe opcje konstrukcyjne. Tak 
powstała przyczepa T663/4 jako 
udoskonalona wersja T663/1. Po-
prawione zostały cechy manewro-
we przyczepy oraz jej stabilność. 
Klient, który zdecyduje się na przy-
czepę T663/4 może być pewien, że 
- w porównaniu z modelem T663/1 
-  będzie miał przyczepę o więk-
szej ładowności (10420 kg), bar-

Rama podwozia przyczep tandem została wykonana z prostokątnych profi li zamkniętych
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dziej stabilną (zwiększony rozstaw 
kół wywrotu, paraboliczne resory, 
poszerzona rama dolna) i o niższej 
wysokości załadunku (wysokość ob-
niżono o 120 mm do 1185 mm). 
 Z kolei przyczepa PRONAR 
T683P oparta jest na podwoziu przy-
czepy PRONAR T683. Oprócz zalet, 
które posiada przyczepa burtowa 
typu tandem T683, w przypadku 
T683P mamy dodatkowo ściany wy-
konane z wytrzymałej sklejki wodo-
odpornej, umieszczonej w specjal-
nych aluminiowych profi lach, które 
wykorzystano także do osadzenia 
gumowych uszczelniaczy, zapewnia-
jących wysoki stopień szczelności. 
Zastosowanie tego typu materiału 
zmniejsza ryzyko uszkodzenia prze-
wożonych płodów rolnych z powo-
du niskiej temperatury. Załadunek 
i wyładunek euro- i skrzyniopalet 
możliwy jest dzięki systemowi drzwi 
portalowych otwieranych jak wrota. 

Takie rozwiązanie ułatwia załadunek 
wózkiem widłowym bez narażania 
burt przyczepy na uszkodzenie. 
 Przyczepa PRONAR T683H 
to wersja przyczepy PRONAR T683 z 
hydraulicznie unoszoną boczną ścia-
ną bez środkowego słupka, co daje 
swobodny dostęp do powierzchni ła-
dunkowej. Jest to bardzo wygodne i 
praktyczne rozwiązanie, szczególnie 
przy transporcie płodów rolnych na 
europaletach. Lewa  ściana boczna, 
jako jednolita profi lowana płyta, jest 
unoszona i ryglowana hydraulicznie 
(system zabezpieczeń), co uniemoż-
liwia otwarcie i utratę ładunku przy 
nieoczekiwanym rozszczelnieniu się 
układu. Dopuszczalna masa całko-
wita  20 ton w optymalny sposób 
uwzględnia zarówno aspekt eko-
nomiczny (cena przyczepy i niskie 
koszty użytkowania), jak i użytkowy 
(optymalna ładowność i pojemność 
ładunkowa, funkcjonalność, nieza-

wodność i trwałość). Zastosowa-
ne w przyczepie T683U wymienne 
uszczelki z mikrogumy, naniesione 
na górną ramę, po bokach i z tyłu 
sprawiają, że doskonale nadaje się 
ona do przewozu ładunków sypkich 
o małej granulacji, takich jak np. 
rzepak. Ponadto słupki środkowe 
oraz tylne połączenia między ścia-
nami i nadstawami są wyposażone 
w uszczelki EPDM, które dodatkowo 
zwiększają szczelność przyczepy. 
 Reasumując: przyczepy 
tandem odznaczają się wysoką 
funkcjonalnością i niezawodnością. 
A w porównaniu z przyczepami 
dwuosiowymi charakteryzują się 
większą ładownością, lepszą ma-
newrowością (zwłaszcza przy co-
faniu do tyłu) oraz zwiększają siłę 
uciągu ciągnika.

Rościsław Sikorski
Autor jest specjalistą ds. handlu zagranicznego 

w Pronarze 

Przyczepa tandem T700M
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Jak zaoszczędzić 
przy zbiorze kukurydzy

Przyczepa objętościowa PRONAR T400

 Ekonomiczna praca oznacza zwiększanie wydajności, obniżkę kosztów i optymalizację 
wykorzystania sprzętu. W Pronarze, który jest wyspecjalizowanym producentem przyczep i 
maszyn zielonkowych, skonstruowano uniwersalną przyczepę objętościową T400.
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Uniwersalna przyczepa objętościowa PRONAR T400

 PRONAR T400 zwraca uwa-
gę swoimi gabarytami. Może praco-
wać jako przyczepa objętościowa 
do przewozu kukurydzy, ale może 
być też wykorzystana jako przycze-
pa do transportu innych materiałów 
objętościowych, np. trocin, zrębków 
czy kompostu. 
 Dzięki gabarytom skrzyni 
ładunkowej (długość - 8000 mm, 
szerokość skrzyni ładunkowej we-
wnątrz  - trapez 2080/2130 mm) 
powierzchnia ładunkowa przyczepy 

wynosi 16,84 m2, co przy wysoko-
ści ścian skrzyni (2260 mm) tworzy 
objętość 40 m3. Przyczepę cechuje 
również możliwość równomiernego 
szybkiego rozładunku przewożonej 
masy, np. zielonej. Szybki wyładu-
nek realizuje przesuwana taśma 
podłogowa, podająca materiał na 
walce dozujące odpowiedzialne 
za równomierne rozłożenie masy. 
Układ hydrauliczny z ciągnika wpra-
wia w ruch dwa silniki hydrauliczne, 
przesuwające łańcuchy taśmy, zaś 

walce dozujące napędzają układ 
przekładni z wału odbioru mocy.  
 Podwozie T400 to układ 
osi tandem na resorach parabolicz-
nych połączony wahaczami. Taka 
konstrukcja zapewnia łatwe prowa-
dzenie po drogach publicznych, zaś 
tylna oś z biernym układem skrętu 
ułatwia manewrowanie. Szerokie 
ogumienie (700/50-26,5) zapew-
nia znakomite warunki trakcyjne z 
maksymalną ładownością 14,5 ton. 
Rozmiar takiego ogumienia ma zna-
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czący wpływ podczas jazdy i wyła-
dunku przyczepy na pryzmie oraz 
transportu na terenach o grząskim 
podłożu. Wykonanie ścian z blachy 
pokrytej powłoką alu-cynk zabez-
piecza na długie lata blachę przed 
korozją. Ażurowe wycięcia w przed-
niej ścianie dają operatorowi dosko-
nałą widoczność wnętrza przyczepy 
- widać doskonale jej stan napełnie-
nia i rozładunku.  
 Przyczepy wykorzystywane 
w  wielu polskich gospodarstwach 
mają ograniczoną objętość zała-
dunku, co powoduje większą liczbę 
przejazdów z pola na miejsce rozła-
dunku kiszonki. Większa liczba prze-
jazdów to nie tylko strata czasu, ale 
i dodatkowe zużycie paliwa. Przy-
czepa objętościowa Pronar T400 
oszczędza czas i koszty transportu.  
 Przykład optymalnego 
wykorzystania przyczepy pre-
zentuje klient Pronaru Dariusz 
Tyszka, mieszkający w powiecie 
ostrołęckim. W okresie zbioru ku-
kurydzy wykorzystuje on przyczepę 

do transportu sieczki kukurydzianej, 
natomiast poza sezonem prac rol-
niczych świadczy przy jej pomocy 
usługi transportowe dla przedsię-
biorstwa komunalnego. 

Marek Guzowski
Autor jest pracownikiem Fabrycznego Punktu 

Sprzedaży Pronaru w Koszarówce

Przyczepa objętościowa PRONART400 oszczędza czas i koszty transportu

Podwozie T400 to układ osi tandem na resorach 
parabolicznych połączony wahaczami. Taka konstrukcja 
zapewnia łatwe prowadzenie po drogach publicznych, zaś 
tylna oś z biernym układem skrętu ułatwia manewrowanie

Szybki wyładunek realizuje przesuwana taśma 
podłogowa, podająca materiał na walce dozujące 
odpowiedzialne za równomierne rozłożenie masy

Wykonanie ścian z blachy pokrytej powłoką 
alu-cynk zabezpiecza na długie lata przed korozją
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Do najcięższych prac
Przyczepy kamieniarki PRONAR T679/2 i PRONAR T701

 Transport w gospodarce komunalnej, w budownictwie, górnictwie, w przemyśle cięż-
kim, przy budowie autostrad i innych dróg, w działaniach przeciwpowodziowych i utylizacji 
odpadów, a zwłaszcza transport takich materiałów, jak: gruz, kamienie, żwir, piasek czy 
kruszywa może odbywać się również za pomocą przyczep rolniczych.
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 Do najcięższych prac zwią-
zanych z transportem wymienio-
nych materiałów przeznaczone są 
przyczepy skorupowe - kamieniarki: 
PRONAR T679/2 o ładowności ok. 
12 ton oraz PRONAR T701 o ładow-
ności ok. 15 ton.
 Mają one skrzynie ładun-
kowe w formie wanny, z podłogą 
z blachy o grubości 10 mm oraz 
ścianami z blachy o grubości 8 mm. 

Opcjonalnie skrzynie mogą być wy-
konane z materiałów trudno ście-
ralnych. Mocne podwozia, skrzynie 
ładunkowe oraz cylindry hydraulicz-
ne wywrotu są zaprojektowane do 
najcięższych prac. Wymiary skrzyń 
oraz hydraulicznie otwierane - w 
formie podestów - tylne klapy przy-
czep pozwalają na łatwy załadunek 
oraz przewożenie maszyn budowla-
nych i drogowych. 

 Przyczepy kamieniarki PRO-
NAR T679/2 i PRONAR T701 są od-
powiednie nie tylko do transportu  
po różnego rodzaju drogach, ale 
również do transportu w trudnym 
terenie - nierównym, górzystym, 
nieutwardzonym. Przyczepami, 
dzięki zastosowaniu zawieszenia re-
sorowego typu tandem (z dwoma 
pojedynczymi mocnymi osiami jezd-
nymi), łatwo manewruje się nawet 

Przyczepa skorupowa - kamieniarka PRONAR T679/2 o ładowności ok. 12 ton. Hydraulicznie otwierane tylne klapy przyczep 
pozwalają na łatwy załadunek oraz przewożenie maszyn budowlanych i drogowych
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Zawieszenie resorowe 
przyczep kamieniarek 
składa się z mocnych 
resorów 
parabolicznych 
i wahaczy 
balansowych

na niestabilnym podłożu. Konstruk-
cyjnie dopuszczalna masa  całkowi-
ta przyczep jest tak duża (T679/2 
- 16350 kg i T701 - 24000 kg), dzię-
ki zastosowaniu bardzo mocnego 
układu jezdnego - opon, felg, reso-
rów i osi jezdnych.
 Wytrzymałe ramy podwo-
zia, wykonane są z  prostokątnych 
profi li zamkniętych mogących prze-
nosić złożone obciążenia. Mocne dy-
szle, przewidziane na bardzo duże 
obciążenia, sprawiają, że przyczepy 
wytrzymują ekstremalne warunki 
eksploatacji. Są one wykonane jako 
uniwersalne - można je wykorzy-
stywać do łączenia z górnym lub 
dolnym zaczepem transportowym 
ciągnika, przy czym można zastoso-
wać różne rodzaje zaczepów oczko-
wych lub zaczepy kulowe. Dyszel 
w przyczepie PRONAR T701 jest 
amortyzowany podłużnym resorem 
stalowym, co zapewnia wysokie 
bezpieczeństwo użytkowania.
 Przyczepy skorupowe Pro-
naru wyposażono w instalacje 
hydrauliczne wywrotu z cylindra-
mi teleskopowymi na zawieszeniu 

przegubowym, hydrauliczne podpo-
ry dyszla, instalacje pneumatyczne 
lub hydrauliczne, hamulcowe kliny 
do kół z kieszeniami, błotniki kół 
tylnych, drabinki i stopnie burtowe, 
ułatwiające dostęp do skrzyni ła-
dunkowej, tylne gniazda elektrycz-
ne, hydrauliczne i pneumatyczne, 
podporę serwisową skrzyni ładun-
kowej oraz kratki zabezpieczające 
lampy przy tylnej belce.

Krzysztof Małaszkiewicz
Autor jest zastępcą kierownika Wydziału Wdrożeń 

w Pronarze

Wyposażenie opcjonalne i dodatkowe przyczep PRONAR T679/2 i PRONAR T701
• skrzynia ładunkowa  wykonana z blachy trudno ścieralnej,
• skrzynia ładunkowa trapez 2196 mm/2300 mm wykonana z blachy zwykłej jakości w T701,
• skrzynia ładunkowa trapez 2196 mm/2300 mm wykonana z blachy trudno ścieralnej w T701,
• dodatkowa tylna klapa wahliwa,
• instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa,
• instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB,
• instalacja hamulcowa hydrauliczna,
• zaczep tylny manualny, amortyzowany,
• zaczep tylny automatyczny,
• nadstawy 800 mm x 2,5 mm, z oknem z pleksi, ścianą tylną wahliwą, uszczelką,  poprzeczką 

środkową, drabinką i stopniami wewnętrznymi w T679/2,
• boczne zabezpieczenia najazdowe wg dyrektywy Komisji Europejskiej 89/297/WE,
• koła z ogumieniem o rozmiarze innym niż w wyposażeniu standardowym,
• kolorystyka malowania na specjalne zamówienie wg systemu oznaczania kolorów RAL Classic, 
• oś tylna skrętna, biernie kierowana z instalacją hydrauliczną blokady skrętu w T701,
• hydrauliczna klapa tylna unoszona do góry z drzwiami otwieranymi jak wrota wyposażonymi                                   

w otwór zsypowy - tylko dla skrzyni o szer. wewnętrznej 2300 mm w T701.

Układy hydraulicznego wywrotu przyczep 
PRONAR T679/2 i T701 bazują na cylindrach 
teleskopowych z zawieszeniem 
przegubowym
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Solidne maszyny 
o wysokiej wydajności

Rozrzutniki

 W ofercie Pronaru każdy rolnik znajdzie solidny rozrzutnik dopasowany do swojego 
gospodarstwa, niezależnie od jego areału. Wspólną cechą wszystkich modeli jest stabilna 
konstrukcja oraz wysoka wydajność.  
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Rozrzutnik Herkules N262/1 o ładowności 14 ton

 Przy pomocy rozrzutników 
Pronaru, zarówno jednoosiowych o 
ładowności od 6 do 8,4 ton, jak i na 
podwoziu tandem o ładowności od 
9,54 ton do 14 ton można rozrzucać 
wszystkie rodzaje obornika, kom-
post oraz wapno i osady ściekowe. 
Zastosowanie specjalnych adapte-
rów rozrzucających, składających 
się z zespołów, które bardzo pre-
cyzyjnie i równomiernie rozrzucają 
różnego rodzaju nawozy organiczne 
na szerokość od 2,4 aż do 25 me-
trów, pozwala uzyskać równomierne 
pokrywanie nawozem powierzchni 
pola przy założonej dawce nawozu 
na jednostkę powierzchni. 
 Rozrzutniki są standardowo 
wyposażone w instalację hamulco-
wą pneumatyczną jednoprzewo-

dową. Jednak, na życzenie klien-
ta, można zamontować  instalację 
dwuprzewodową, dwuprzewodową 
z ALB lub instalację hamulcową hy-
drauliczną. 
 Rosnące wymagania klien-
tów powodują ciągłe unowocze-
śnianie produktów. Rozrzutniki 
marki Pronar charakteryzuje przede 
wszystkim: 
• precyzja dawkowania,
• dobry dostęp do skrzyni ładun-

kowej. 

Rozrzutnik Pronar  N161 
o ładowności 6 ton
 Skrzynia ładunkowa roz-
rzutnika została zaprojektowana 
w sposób umożliwiający szybkie 
otwieranie jej ścian bocznych. Rama 

górna jest zespawana z ramą dolną, 
co razem stanowi bardzo sztywną i 
niezawodną konstrukcję. Wysokość 
ścian bocznych wynosi 600 mm. 
 Konstrukcję mechanizmu 
podającego, transportującego na-
wóz ze skrzyni ładunkowej do 
adaptera rozrzucającego, oparto 
na czterech łańcuchach ze stali o 
wysokiej wytrzymałości, połączo-
nych listwami zgarniającymi. Listwy 
można łatwo wymienić, dzięki przy-
kręcanemu systemowi ich moco-
wania. Napęd przenośnika realizuje 
przekładnia redukcyjna napędzana 
silnikiem hydraulicznym. Regulator 
hydrauliczny płynnie reguluje pręd-
kość posuwu  przenośnika. Dzięki 
temu rozwiązaniu można precyzyj-
nie dozować dawkę nawozu.
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 Rozrzutnik posiada dwuwal-
cowy poziomy adapter rozrzucają-
cy. Zespół dwóch bębnów dokład-
nie rozdrabnia i rozrzuca nawóz na 
pole. Przykręcane łopatki, nazywa-
ne porożem łosia, po zużyciu moż-
na łatwo wymienić na nowe. Napęd 
bębnów jest realizowany za pomo-
cą bardzo wytrzymałych przekładni 
łańcuchowych, co zapewnia im nie-
zawodność. 

Rozrzutnik Heros N162/1 
i Heros N162/2
 Są to rozrzutniki zunifi ko-
wane z identycznymi skrzyniami 
ładunkowymi. Heros N162/1 posia-
da zawieszenie jednoosiowe, nato-
miast Heros N162/2 jest wykonany 
na zwieszeniu tandem. Standardo-
wo oba typy rozrzutników są  wypo-
sażone w adapter AV40 (opcjonal-
nie - AV20). Adapter AV40 posiada 
cztery pionowe bębny rozdrabnia-
jące, a AV20 - dwa pionowe bębny 
rozdrabniające. Oba adaptery przy-
stosowane są do napędu WOM-u o 
1000 obr./min. 
 Elementy ruchome rozrzut-
ników są zakryte odchylanymi osło-
nami. Maszyny te posiadają mocne 
przenośniki podłogowe napędzane 
hydraulicznie. Opcjonalnie pomię-
dzy skrzynią ładunkową  a adapte-
rem rozdrabniającym może znajdo-
wać się hydraulicznie podnoszona 
zasuwa ze wskaźnikiem. Również 
na specjalne zmówienie można za 
adapterem zamontować hydraulicz-
nie podnoszoną osłonę tylną. 

 Rozrzutnik Herkules 
N262 o ładowności 12 ton
 Maszyna posiada skrzynię 
ładunkową o pojemności 11,3 m³, 
z przenośnikiem o  wzmocnionej 
konstrukcji i wyposażoną w adapter 
AH20 z dwoma szeroko rozrzucają-
cymi talerzami. Podwozie rozrzutni-
ka obornika stanowi zestaw kołowy 

tandem z zwieszeniem resorowa-
nym i zestawem kołowym 550/60-
22,5 przystosowanym do pracy w 
ciężkich warunkach. Koła o profi lu 
niskociśnieniowym zapewniają mi-
nimalne zgłębienie w glebie i nie-
znaczne jej ugniatanie.  
 Szeroki rozrzut zapewniają 
dwa talerze z łopatkami o regulo-
wanym ustawieniu. Dobre rozdrob-
nienie rozpraszanego materiału jest 
realizowane przez dwa poziome 
bębny rozdrabniające z mocnymi 
segmentowo-ślimakowymi profi la-
mi. Szerokość rozrzutu, w zależności 
od rodzaju rozrzucanego materiału, 
może sięgać nawet 25 metrów. Ada-
pter przystosowany jest do napędu 
WOM-u o 1000 obr./min.

 Rozrzutnik Herkules 
N262/1 o ładowności 14 ton
 Jest on wyposażony w 
adapter AH20 z dwoma szeroko 
rozrzucającymi talerzami. Skrzynia 
ładunkowa o pojemności 14 m³, 
z przenośnikiem o wzmocnionej 
konstrukcji z czterema łańcuchami 
podłogowymi o ogniwach grubo-
ści 14 mm. Za napięcie łańcuchów 
odpowiadają sprężyny. Hydraulicz-
ny napęd przenośnika podłogowe-
go posiada możliwość sterowania 
prędkością. Przed przeciążeniem 
mechanizmu przesyłu mocy chroni 

sprzęgło cierne oraz sprzęgła jed-
nokierunkowe. 
 Obydwa modele rozrzutni-
ka Herkules są standardowo wypo-
sażone w hydraulicznie podnoszoną 
ścianę tylną (zasuwę) oraz hydrau-
licznie podnoszoną klapę tylną za-
bezpieczoną od wewnątrz dodatko-
wo wykładziną gumową. Podwozie 
rozrzutnika obornika stanowi zespół 
kołowy tandem z zawieszeniem 
resorowanym, składającym się z 
dwóch resorów parabolicznych po-
łączonych wahaczem. Rozrzutnik 
jest wyposażony w koła z ogumie-
niem 600/50-22,5, przystosowanym 
do pracy w ciężkich warunkach. 

Marzena Piwowarska
Autorka jest specjalistką ds. handlu zagranicznego 

w Pronarze 

Rozrzutnik Pronar N161 o ładowności 6 ton

Konstrukcja mechanizmu podającego jest oparta na czterech 
łańcuchach ze stali o wysokiej wytrzymałości, połączonych ze 
sobą listwami zgarniającymi
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Europejska czołówka
Wydział Pneumatyki i Hydrauliki

 Zaawansowany technologicznie park maszynowy, wysoko wykwalifi kowani pracow-
nicy oraz zastosowanie nowoczesnego oprogramowania wspomagającego projektowanie 
plasuje Wydział Pneumatyki i Hydrauliki Pronaru w czołówce europejskich producentów z 
zakresu pneumatyki oraz hydrauliki siłowej.
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 Szeroka gama oferowanych 
produktów znajduje zastosowanie 
w maszynach rolniczych, budowla-
nych oraz technice transportowej. 
W ofercie Wydziału PiH znajdują 
się m.in. siłowniki hydrauliczne, 
wysoko- oraz niskociśnieniowe prze-
wody hydrauliczne i pneumatyczne, 
złączki oraz atestowane zbiorniki 
powietrza. Wydział produkuje też, 
jako jeden z niewielu w Europie, si-
łowniki teleskopowe dwustronnego 
działania. Poza standardowymi pro-
duktami, realizuje również  indywi-
dualne zamówienia na innowacyjne 
siłowniki, o wysokim stopniu skom-
plikowania, spełniające najwyższe 
wymagania jakościowe.   
 Wieloletnie doświadczenie 
pozwala na wytwarzanie produktów 
niezawodnych, nowoczesnych, a za-
razem konkurencyjnych cenowo.  
 W odpowiedzi na potrzeby 
prężnie rozwijającego się rynku, w 
Pronarze wzrasta produkcja cylin-
drów  hydraulicznych wyposażonych 
w nowoczesne elementy sterujące. 
Wśród nich są m.in. siłowniki wypo-

sażone w ferromagnetyczne czujniki 
liniowo-pozycyjne, w których pręd-
kość tłoka mierzona jest w zakre-
sie 0,025-10 m/s, a powtarzalność 
wynosi 0,001 proc. pełnego skoku. 
Czujnik pozwala precyzyjnie śledzić 
aktualną pozycję tłoka siłownika. 
Wysoka odporność czujników na 
ciśnienie (do 690 barów) umożliwia 
ich stosowanie w większości produ-
kowanych przez Pronar siłowników. 
Coraz powszechniej stosowanym 
rozwiązaniem konstrukcyjnym w 
siłownikach produkcji Pronaru jest 
także hamowanie dobiegu tłoka. Si-
łowniki wyposażane są w elementy 
spowalniające ruch tłoka przy krań-
cowych pozycjach, co jest szczegól-
nie ważne w przypadku poruszania 
przez tłok dużych ciężarów z pręd-
kościami powyżej 0,1 m/s.  

 Dbałość o jakość produk-
tu na każdym etapie procesu pro-
dukcyjnego, wdrożony i w pełni 
funkcjonalny system zarządzania 
jakością ISO i własne biuro techno-

Wiesław Bielawiec
Autor jest specjalistą ds. rozwoju technicznego 

Wydziału PiH w Pronarze

logiczno-konstrukcyjne, pozwalają 
na realizację nawet najbardziej za-
awansowanych technicznie zamó-
wień, przy zachowaniu najwyższej 
jakości produktu fi nalnego.  

Dariusz Sasiński
Autor jest technologiem Wydziału PiH w Pronarze
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Pronar odpowiedział 
na potrzeby rynku

Profi le burtowe bez uszczelniaczy

 Dążąc do minimalizowania kosztów oraz większej elastyczności produkcji Pronar  w 
2012 roku rozpoczął produkcję własnych profi li burtowych. Obecnie w zakładach Pronaru 
pracują już dwie nowoczesne linie produkcyjne.  

Wymiana modułu do produkcji profi li burtowych

 Wytwarzane są na nich 
profi le stalowe, wykorzystywane w 
produkcji przyczep rolniczych oraz 
w zabudowach samochodowych. 
Profi le Pronaru, dzięki automaty-
zacji linii oraz rygorystycznemu 
przestrzeganiu norm produkcyjnych 
są produktami najwyższej jakości. 
Wprowadzenie do produkcji profi li z 
grupy PBP oraz PBB było odpowie-
dzią na zapotrzebowanie na tego 
rodzaju profi le na rynku. 
 Ich specyfi ka polega na 
tym, iż - w przeciwieństwie do pro-
fi li PNP PNB oraz PSP PSB - nie po-
siadają one dolnego uszczelniacza. 
Jedna z linii Pronaru może produ-
kować profi le bez uszczelniacza o 
trzech szerokościach: 500, 600 oraz 
800 mm oraz o długości od 1250 
do 6000 mm i dwóch parametrach 
grubości: 2,0 oraz 2,5 mm. Standar-
dowo profi le są wykonywane z stali 
S235JR, pochodzącej z czołowych 
hut europejskich. Na obydwu liniach 
produkcyjnych wykorzystywane 
jest spawanie laserowe. 
 Profi le bez uszczelniacza 
znajdują zastosowanie głównie w 
takich produktach, gdzie standar-
dowy profi l z dolnym uszczelnie-
niem nie zdałby egzaminu. Profi le 
PBP oraz PBB stosuje się głównie 
wówczas, kiedy producent wykorzy-
stuje pręt lub uszczelkę gumową w 
podłodze przyczepy w celu zacho-
wania szczelności. Bardzo dobrze to 

widać w przypadku przyczepy PRO-
NAR T680H z hydraulicznie otwie-
ranymi bocznymi burtami. Profi le 
bez uszczelniacza wykorzystuje się 
również w przypadku produkcji za-
budów samochodowych. Tutaj z re-
guły stosowany jest jedynie wysyp 
tylny. Profi le z przodu oraz boków 
skrzyni ładunkowej są montowane 
na stałe. Uszczelniacz zastosowany 
w standardowych profi lach unie-
możliwiałby dopasowanie profi li do 
ramy.
 Produkowane przez Pronar 
profi le znalazły odbiorców nie tylko 
w Polsce, ale również za granicą. 
Wysoka jakość oraz elastyczność 
procesu produkcji została docenio-
na przez innych producentów. Mo-
dułowa budowa linii produkcyjnych 
pozwala szybko dostosować się do 
realizowanego zamówienia, znacz-
nie skracając okres oczekiwania na 
produkt. 

Mariusz Grygoruk
Autor jest specjalistą ds. handlu w Hurtowni 

Wyrobów Hutniczych Pronaru

Profi l PBPF500/33 
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Sprawdzają się 
w trudnych warunkach

Osie jezdne

 Ważną dziedziną działalności Pronaru jest produkcja osi jezdnych hamowanych. Dzię-
ki użyciu nowoczesnych technik projektowania i testowania przed wdrożeniem do produkcji 
oraz dzięki zastosowaniu nowoczesnego parku maszynowego powstają produkty o wyso-
kich walorach użytkowych.
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   Pronar produkuje nowo-
czesne, trwałe i niezawodne osie 
jezdne hamowane z hamulcami 
bębnowymi sterowanymi rozpie-
raczami krzywkowymi w układzie 
simplex. Osie przeznaczone są do 
maszyn i przyczep rolniczych pracu-
jących w trudnym terenie rolniczym 
oraz wykorzystywanych do inten-
sywnego transportu w rolnictwie, 
usługach, gospodarce komunalnej i 
leśnej.
 Osie zostały poddane te-
stom skuteczności hamowania w 

niezależnych laboratoriach specja-
listycznych i posiadają certyfi katy 
zgodności z wymaganiami niemiec-
kich przepisów ruchu drogowego 
(StVZO) dla hamulców pojazdów 
rolniczych i leśnych, które porusza-
ją się z prędkością  25 i 40 km/h. 
Spośród krajów Unii Europejskiej 
w Niemczech obowiązują  najbar-
dziej rygorystyczne wymagania, 
które zostały oparte na dyrektywie 
hamulcowej Komisji Europejskiej 
71/320/EEC. Osie przeszły również 
intensywne badania i długotrwałe, 

trudne testy eksploatacyjne spraw-
dzające wytrzymałość, trwałość i 
niezawodność  korpusów, czopów, 
łożysk i uszczelnień. 
 Produkowane w Pronarze 
hamulce osi jezdnych hamowanych 
o prędkości  użytkowania 25 i 40 km 
oraz ich homologacje: 

• 3060P;  rozmiar 300x60; piasto-
bębny z sześcioma lub ośmio-
ma szpilkami,  homologacja 
BLH.066-25 km/067-40 km; 

• 3090P; rozmiar 300x90;  piasto-

Oś  jezdna hamowana marki PRONAR z resorami parabolicznymi stanowi wytrzymały 
i niezawodny element zawieszenia przyczep produkowanych przez Pronar
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Badanie mikroskopowe przekroju szpilki osi jezdnej jest standardową procedurą kontroli 
dostaw części z kooperacji

bębny z sześcioma lub ośmio-
ma szpilkami, homologacja 
BLH.062-25 km/063-40 km; 

• 4080P; rozmiar 400x80;  pia-
stobębny z dziesięcioma szpil-
kami, homologacja BLH.064-25 
km/065-40 km; 

• 4012P; rozmiar 406x120; pia-
stobębny z dziesięcioma szpil-
kami, homologacja BLH.068-25 
km/069-40 km;

 Osie jezdne z bębnami ha-
mulcowymi o rozmiarach  250x60 
mm i 300x60 mm są produkowane 
w wersji monolitycznej piastobęb-
na. Osie z bębnami 300x90 mm, 
300x135 mm, 400x80 mm i 406x120 
mm oraz 406x140 mm są wykony-
wane w wersji z piastobębnem dzie-
lonym - piastobęben odlany jest z 
bardzo wytrzymałego na obciążenia 
materiału. Natomiast bęben hamul-
cowy wykonany jest oddzielnie z 
żeliwa dla uzyskania efektywnego 
hamowania.
 Wszystkie hamowane osie 
Pronaru - w celu spełnienia zało-
żonych parametrów nośności ha-
mulców - są wyposażone w szczęki 
hamulcowe z okładzinami ciernymi 
renomowanych producentów euro-
pejskich.

 Podczas produkcji osi jezd-
nych stosowane są drobiazgowe 
kontrole sprawdzające jakość części 
i podzespołów przeznaczonych do 
montażu oraz rygorystyczne bada-
nia gotowych osi sprawdzające po-
prawność zmontowania, działania 
i utrzymania parametrów użytko-
wych.

Krzysztof Małaszkiewicz
Autor jest zastępcą kierownika Wydziału Wdrożeń 

w Pronarze

Kontrola składu chemicznego stali korpusu osi

Sprawdzanie twardości żeliwa piastobębna osi jezdnej hamowanej
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Koła z Pronaru 
na amerykańskim rynku

Wydział Kół Karczowych

 Dzięki uruchomieniu w 2012 roku nowoczesnej linii produkcyjnej MP7, w ofercie Wy-
działu Kół Tarczowych znalazły się koła w rozmiarach dopasowanych do potrzeb rynku 
Ameryki Północnej. 
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Zaprojektowane i wyprodukowane przez Wydział Kół Tarczowych Pronaru koło dla kanadyjskiej fi rmy Versatile 

 W USA i Kandzie sprzedano 
łącznie w 2012 roku 207 243 sztuki 
traktorów oraz 12 701 sztuk kom-
bajnów i innych samobieżnych ma-

szyn rolniczych. Sprzedaż nowych 
traktorów w 2013 osiągnęła poziom 
201 851 sztuk, co oznacza 9-pro-
centowy wzrost w stosunku do roku 

2012. Początek roku 2014 wskazuje, 
że utrzymany zostanie przynajmniej 
poziom sprzedaży z roku ubiegłego.  
 Dla porównania sprzedaż w 
całej Unii Europejskiej (27 krajów) 
w 2012 roku wyniosła 172 702 cią-
gniki rolnicze oraz 10 761 kombaj-
nów i innych maszyn samobieżnych. 
Pokazuje to rozmiar i potencjał za-
kupowy rolnictwa w Ameryce Pół-
nocnej. Nie ma się więc co dziwić, 
że wszyscy znaczący producenci  
traktorów i maszyn rolniczych są na 
tym rynku obecni. Ta rzesza produ-
centów maszyn przyciąga do USA 
i Kanady również dostawców pół-
produktów. Swoje koła sprzedają tu 
zarówno potentaci, tacy jak Titan 
czy GKN, ale również fi rmy aspiru-
jące do odgrywania znaczącej roli 
w biznesie kołowym. Dlatego też 
rynkiem amerykańskim zaczął inte-
resować się Pronar. 
  WKT jest w stanie produ-
kować koła z blachy o grubości do 
8 mm przy średnicy do 54 cali i sze-
rokościach do 36 cali. Innowacyjna 
linia MP7 - zaprojektowana i zbu-
dowana przez inżynierów Pronaru -  
pozwala fi rmie z Narwi konkurować 
na rynku amerykańskim jak równy 
z równym. Rynek amerykański cha-
rakteryzuje się zapotrzebowaniem 
na koła o dużych rozmiarach - po-
tężny ciągnik Buhler 485SS o mocy 
prawie 500 koni mechanicznych 
potrzebuje podwójnych kół  42-ca-
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lowych. A Pronar produkuje takie 
koła.  
 Wysiłki konstruktorów i 
handlowców Pronaru zaowocowa-
ły już w ubiegłym roku wzrostem 
sprzedaży kół tarczowych na rynku 
amerykańskim o 110 proc. w po-
równaniu z rokiem poprzednim. W 
roku 2014 WKT planuje utrzymać 
ten imponujący trend, nadal in-
tensywnie inwestując w nowe linie 
produkcyjne i dostosowując ofertę 
do specyfi ki rynku amerykańskiego. 
W najbliższych latach Pronar chce 

osiągnąć status znaczącego gracza 
na rynku kół tarczowych Ameryki 
Północnej i dlatego rozwija nie tylko 
dział produkcyjny i badawczy, ale 
również handlowy. 
 Zatrudnienie młodych i kre-
atywnych osób pracujących pod 
okiem doświadczonych handlowców 
owocuje nowymi inicjatywami mar-
ketingowymi, dostosowanymi do 
potrzeb rynku północnoamerykań-
skiego. Jako przykład można podać 
prowadzone w języku angielskim 
fan page na Facebooku oraz profi l 

na Twitterze. Działania te już zaczy-
nają przynosić pierwsze rezultaty w 
postaci zapytań oraz wizyt w Prona-
rze potencjalnych klientów z USA i 
Kanady. Goście zza oceanu są pod 
wrażeniem rozmachu i możliwości 
produkcyjnych Pronaru. Niedawno 
otwarta nowoczesna siedziba Działu 
Eksportu, wyposażona w wysokiej 
klasy sprzęt multimedialny, umożli-
wia profesjonalną prezentację peł-
nej oferty WKT. 

Mariusz Wiński
Autor jest specjalistą ds. handlu i marketingu WKT 

w Pronarze

Stany Zjednoczone są największym producentem żywności na świecie. Użytki rolne zajmują 45 
proc. powierzchni kraju, co stanowi 9 proc. światowego areału. Średnia wielkość gospodarstwa rol-
nego to 190 ha, na preriach Wielkich Równin średnia dochodzi nawet do 1000 ha. W rolnictwie za-
trudnionych jest zaledwie 2,2 proc. wszystkich osób pracujących. Rolnictwo USA posiada najwyższą 
na świecie wydajność z 1 ha na jednego zatrudnionego, jest to możliwe dzięki bardzo wysokiemu 
stopniowi mechanizacji. 
 Według najnowszych dostępnych danych Departamentu Rolnictwa tego kraju w 2011 roku 
całkowite wydatki  farm kształtowały się na poziomie 318,7 miliardów dolarów. W roku 2012 na-
stąpił ich 10-procentowy wzrost do 351,8 miliardów dolarów. Wydatki farmerów przeznaczone na 
ciągniki i inne samobieżne maszyny rolnicze wyniosły w 2012 roku 6,9 proc. wszystkich wydatków 
i stanowiły 24,4 mld dolarów.   
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Magazynierzy każdego dnia przygotowują od kilkudziesięciu 
do kilkuset wysyłek z ponad 40 tys. pozycji asortymentowych 
części zamiennych

Błyskawicznie dotrzeć 
do klienta

Wysyłki na wszystkie kontynenty

 W nowocześnie funkcjonującej fi rmie niezwykle ważną rolę odgrywa system dystry-
bucji gotowych produktów. Dla klientów priorytetem jest, aby czas dostawy był jak najkrót-
szy i jak najtańszy. Szczególnie istotne jest to w przypadku zaopatrzenia dilerów fi rmy  w 
części zamienne.  Do dużej grupy klientów z krajów europejskich Pronar jest w stanie reali-
zować dostawy w ciągu 2 dni roboczych.  A często jest to możliwe w ciągu 1 dnia roboczego 
(np. w przypadku Niemiec  i Czech).

 Największymi wyzwaniami 
są wysyłki towarów do krajów po-
zaeuropejskich, co zdarza się dosyć 
często, gdyż Pronar prowadzi sprze-
daż na wszystkich kontynentach. 
Realizując  dostawy np. do Australii 
czy Nowej Zelandii trzeba się liczyć 
z wysokimi kosztami. Dlatego też w 
przypadkach dostaw części zamien-
nych Pronar proponuje dilerom wy-
syłanie im pakietów serwisowych, 
zawierających niezbędny zestaw 
części do obsługi gwarancyjnej i 
pogwarancyjnej. Takie dostawy 
realizuje się z mniejszą częstotli-
wością, lecz obejmują one więcej 
pozycji asortymentowych. Dzięki 
temu dilerzy fi rmy oszczędzają na 

kosztach transportu i są lepiej po-
strzegani przez użytkowników ma-
szyn ze względu na krótkie okresy 
realizacji usług serwisowych. Dys-
trybutor maszyn Pronaru utrzymuje 
minimalne stany pakietów części za-
miennych, aby mieć możliwość na-
tychmiastowej reakcji w przypadku 
uszkodzeń sprzętu.  
 Aby zapewnić dostawę na-
stępnego dnia roboczego, potrzeb-
na jest efektywna praca szeregu 
osób, które są jednakowo ważne w 
całym procesie. W momencie zgło-
szenia przez klienta zamówienia, 
handlowiec wprowadza je do  sys-
temu. Powoduje to zmianę w sta-
nie zasobów magazynu i informuje 
osoby dbające o dostępność części 
zamiennych w magazynie,  czy nie 
należy zamówić ich nowej partii. 
 Magazynierzy każdego dnia 
przygotowują od kilkudziesięciu do 
kilkuset wysyłek z ponad 40 tys. 
pozycji asortymentowych części za-
miennych, będących na stanie ma-
gazynu. Przesyłki te są kierowane 
do krajów na sześciu kontynentach. 
Każde zamówienie jest  monitoro-
wane, aby w dowolnym momencie 
móc udzielić klientowi informacji w 
jakiej fazie realizacji i gdzie w da-
nej chwili  znajduje się przesyłka. 
Aby zagwarantować wysoką jakość 

dostaw, kontroli podlegają fazy 
realizacji zamówienia (od przyję-
cia części do magazynu, aż po ich 
wysyłkę). Przy realizacji dostaw 
wykonywane są zdjęcia przesyłek. 
Pozwala to rozliczyć fi rmy kurierskie 
z usług nie spełniających norm ja-
kościowych.  Pracownicy Prona-
ru dokładają wszelkich starań, aby 
nabywcy produktów fi rmy mogli  
liczyć na wsparcie techniczne i logi-
styczne - od momentu pierwszego 
uruchomienia aż do końca użytko-
wania. Tylko wtedy możemy mieć 
pewność, że nasi obecni i przyszli 
klienci będą w stanie zaufać nam 
decydując się na zakup kolejnych 
maszyn.

Paweł Grygorczuk
Autor jest zastępcą kierownika 

Działu Części Zamiennych w Pronarze

Przesyłki są kierowane do krajów na sześciu 
kontynentach - na zdjęciu magazyn w Australii
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Zależy nam 
na produktach Pronaru

Dilerzy Pronaru

Dzięki współpracy z Pronarem poszerzyliśmy ofertę -  mówi współwłaściciel Roltechu z Po-
niat Wielkich  (woj. mazowieckie) Dariusz Jędrzejczyk
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 Dlaczego zdecydowali-
ście się Państwo sprzedawać 
sprzęt Pronaru?
-  Prowadzimy działalność od 2008 
roku i uznaliśmy, że czas posze-
rzyć ofertę. Głównym bodźcem do 
nawiązania współpracy był brak 
w dotychczasowej  naszej ofercie 
markowych maszyn zielonkowych 
(głównie kosiarek dyskowych, zgra-
biarek i przetrząsaczy) oraz marko-
wych maszyn komunalnych. 
 Ważne też dla nas było po-
zyskanie do sprzedaży ciągników 
Pronaru, a w szczególności Kioti, 
któremu poświęcamy dużo uwa-
gi. Uważam, że w nowym rozda-
niu wniosków na dotacje unijne w 
perspektywie fi nansowej 2014-2020 
ciągniki koreańskie i japońskie będą 
cieszyły się dużym powodzeniem. 
Sprzedajemy dużo przyczep, mamy 
w tym dużo doświadczenie i to jest 
kolejny powód  naszej współpracy z 
Pronarem, gdyż  mamy nadzieję, że 
dzięki temu ich sprzedaż wzrośnie  
co najmniej dwukrotnie. 

Jak ocenia Pan współpracę z 
Pronarem?
- Mamy bardzo dobry i częsty kon-
takt z przedstawicielem Pronaru,  
który profesjonalnie, szybko i sku-
tecznie pomaga nam w każdej spra-
wie. Współpracujemy dopiero mie-
siąc, ale zdążyłem już zauważyć, że 
Pronar jest świetnie zorganizowaną 
fi rmą. Na uwagę zasługuje też sku-
teczne wsparcie marketingowe.

Czym wyróżnia się Pronar na 
tle konkurencji? 
- Szerokim asortymentem maszyn 
i ciągników rolniczych. Pronar wy-
różnia się też tym, że zdeklasował 
konkurencję w sprzedaży  przyczep 
rolniczych i maszyn komunalnych.

Kto najczęściej kupuje sprzęt 
Pronaru?
- Klienci, którzy chcą kupić bardzo 
dobry produkt, a nie chcą prze-
płacać. Najczęściej interesują się 
maszynami Pronaru w wyniku ich 
polecania przez znajomych czy są-
siadów. 

Na co zwracają uwagę rolnicy, 
którzy chcą kupić przyczepę 
czy też  ciągnik?
- W przypadku  przyczep najczęściej 
jest to relacja ceny do jakości wy-
konania, którą charakteryzuje do-
brze naniesiona powłoka malarska, 
spawy i spasowanie elementów. W 
wielu przypadkach argumentem 
przekonującym jest bogate wypo-
sażenie standardowe.  Jeśli chodzi 
o ciągniki, to elementami budzą-
cymi największe zainteresowanie 
jest zużycie paliwa, koszt obsługi 
serwisowej, wydajność pompy ole-
jowej i elektronika, której zbyt duża 
obecność w ciągniku nie przekonuje 
klientów.

Jakich maszyn poszukują naj-
częściej Państwa klienci?
 - Maszyn usprawniających pracę w 

gospodarstwach nastawionych na 
produkcję mleka i trzody chlewnej 
oraz zbóż. W przypadku tych ostat-
nich najczęściej chodzi o maszyny  
uprawowe i do transportu.

Czy rok 2014 będzie pomyślny 
dla rolników?
- Biorąc pod uwagę sytuację w 
Ukrainie i przesadne wtrącanie się 
naszego rządu w sprawy Rosji, to 
na pewno się nam za to oberwie, i 
tak na pierwszy ogień pójdą ekspor-
terzy owoców, mięsa i nabiału, czyli 
nasi klienci. Zima była lekka, wiosna 
jest ciepła i  mokra, nie było przy-
mrozków i raczej taka aura ma się 
utrzymywać, więc  zbiory wszyst-
kich płodów rolnych będą dobre. A 
to oznacza problem ze zbytem  i - 
co za tym idzie - niskie ceny.

Dziękuję za rozmowę

Erwin Kowalski
Autor jest regionalnym kierownikiem sprzedaży 

w Pronarze
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Przyczepy w dobrej cenie
Dilerzy Pronaru

 Rozmowa z Mati Põldroosem, właścicielem fi rmy Alvoro z Tallina (Estonia) - wiodą-
cym dilerem  Pronaru w Estonii.
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Mati Põldroos, właściciel fi rmy Alvoro z Tallina (Estonia), wiodący diler Pronaru w Estonii

 Jak doszło do współpra-
cy z Pronarem?
- W 2005 roku na wystawie w Łotwie 
po raz pierwszy zobaczyłem maszy-
ny Pronaru. Nasza fi rma specjalizuje 
się w sprzedaży maszyn rolniczych, 
ciągników oraz  części zamiennych. 
Po wszechstronnej analizie, uznali-
śmy  ofertę Pronaru za interesującą.  
I tak to się zaczęło.

Jak układają się relacje? 
- Współpraca z Pronarem układa się 
nam bardzo dobrze. Sprzedajemy 
dużo przyczep tej marki,  jak rów-
nież sprzęt komunalny oraz  maszy-
ny do zbioru zielonek i zadawania 
pasz.  Pronar jest liczącym się gra-
czem, nie tylko na rynku polskim, 
ale również w Estonii.  Potwierdze-
niem tego jest fakt, iż z roku na rok 
przyczepy Pronaru są coraz bardziej 
popularne na naszym rynku. Od 
ubiegłego roku Pronar jest liderem 
w liczbie zarejestrowanych przyczep 
wśród wszystkich producentów za-
granicznych na rynku estońskim. 

Jaka jest opinia Pańskich klien-
tów o przyczepach platformo-
wych Pronaru? 
- Dobra ocena przyczep Pronaru 
wynika z korzystnej relacji ceny do 
jakości oraz dostępności części i ob-
sługi serwisowej. 

Jak sprawują się przyczepy 
Pronaru u Pańskich klientów?  
- Najważniejszym atutem przyczep 
belowych jest ich konstrukcja i ja-
kość. Niestety spotykamy się z przy-
padkami, iż użytkownicy  przełado-

wują przyczepy, jednakże  dzięki 
wytrzymałości konstrukcji i jakości 
wykonania, platformy pracują bez 
zarzutu. Nasi klienci są zadowoleni,  
gdyż sprzęt - wykonując  swoją pra-
cę w niejednokrotnie trudnych  wa-
runkach -  sprawdza się bez zarzutu. 

Jak wypada Pronar na tle kon-
kurencji?
- Konkurencja wśród producentów 
zagranicznych, jak i miejscowych 
jest bardzo duża. Ale wyroby do-
brej jakości i w dobrej cenie za-
wsze będą cieszyć się uznaniem i 
zainteresowaniem nabywców. To 
są atuty Pronaru. W mojej ocenie 
wyroby Pronaru są porównywalne z 
maszynami renomowanych fi rm za-
chodnich, jednak są tańsze, co jest 
bardzo istotne.

Na co zwracają uwagę rolnicy, 
którzy planują dokonać zakupu  
przyczepy platformowej? 
- Rolnicy zwracają uwagę przede 
wszystkim na cenę, funkcjonalność, 
serwis, dostępność części, koszty 

eksploatacji i serwisu, a także na ja-
kość i wytrzymałość przyczep, która 
gwarantuje im długi  okres eksplo-
atacji zakupionych maszyn.

Jakie maszyny wzbudzają naj-
większe zainteresowanie?
- Pronar ma w ofercie nie tylko 
przyczepy, ale również maszyny do 
zbioru zielonek, osprzęt i maszyny 
komunalne. Jesteśmy w trakcie  se-
zonu zielonkowego, sprzedajemy 
kosiarki, zgrabiarki, przetrząsacze i 
inny sprzęt zielonkowy, który cieszy 
się coraz większą popularnością.  
 Z roku na rok rośnie grono 
osób, które decydują się na zakup 
maszyn Pronaru. Wynika to z prze-
konania klientów, że Pronar jest 
gwarantem trwałości maszyn, ich 
dobrej jakości i profesjonalnego 
serwisu.

Dziękuję za rozmowę

Andrzej Czerniakiewicz
Autor jest specjalistą ds. sprzedaży zagranicznej 

w Pronarze
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Solidne wykonanie
Przyczepa PRONAR T680

 Jesteśmy bardzo zadowoleni - ocenia zakup przyczepy PRONAR T680  Willi Böcher, 
współwłaściciel wielkotowarowego gospodarstwa w Reichelsheim (Hesja w Niemczech). 

Przyczepa PRONAR T680 z tylnym oknem zsypowym ułatwia napełnienie rozsiewacza nawozem 

 Jak zetknął się Pan z 
marką PRONAR? 
- Poprzez zakup przyczepy dwuosio-
wej PRONAR T680, którą  kupiłem 
w marcu 2011 roku w fi rmie Peter-
sen-Rickers, która jest jednym z 
głównych  dilerów Pronaru w Niem-
czech. Przyczepę tę widzieliśmy tyl-
ko w internecie i przez internet ją 
zamówiliśmy. 

Jak ocenia Pan produkt?
- Jesteśmy bardzo zadowoleni z 
solidnego wykonania, dobrego wy-
kończenia i obróbki przyczepy. Wy-
jątkowo dobra jest jakość spawów, 
bardzo dobrze położony lakier. 
Przyczepa jest szczelna. Nawet bez 

uszczelki (w uszczelkę standardowo 
wyposażony jest model PRONAR 
T680U) można przewozić rzepak. 
No i przede wszystkim bardzo dobra 
cena w tym segmencie przyczep. 
 
Do czego jest wykorzystywana 
przyczepa? 
- Na przykład do transportu rzepa-
ku. 

Dlaczego wybrał Pan przycze-
pę T680?
- O wyborze zdecydowała konku-
rencyjna cena. 

Czy przyczepa pomogła w 
usprawnieniu pracy? 

- Nasze gospodarstwo to prawie 500 
hektarów powierzchni i stado ponad 
200 krów mlecznych. Przyczepa na 
pewno nie stoi bezużytecznie.

Jakie zakupy planuje Pan w 
przyszłości? 
- Jeśli chodzi o Pronar, to 4 kwietnia 
2014 zamówiliśmy przyczepę typu 
tandem  T679. Przyczepa już do nas 
dotarła i jestem przekonany, że bę-
dzie się równie dobrze sprawowała 
jak poprzedni zakup. 

Dziękuję za rozmowę

Borys Dąbrowski
Autor jest specjalistą ds. handlu zagranicznego 

w Pronarze
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Bardzo wysoka 
ocena produktów

Dilerzy Pronaru

  Od kilku lat fi rma Jaskot stale zajmuje czołowe miejsca w zestawieniu najak-
tywniejszych pod względem sprzedaży dilerów Pronaru. O recepcie na utrzymanie wysokiej 
sprzedaży maszyn mówi właściciel fi rmy Grzegorz Jaskot z Siekierczyna (woj. dolnośląskie).
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Właściciel fi rmy Grzegorz Jaskot

 Od jak dawna fi rma Ja-
skot istnieje na rynku? 
- Rodzinna fi rma Jaskot została 
założona na początku lat 90-tych 
przez Tadeusza Jaskota. Pierwszą 
domeną działalności fi rmy był hur-
towy obrót artykułami spożywczy-
mi. Po kilku latach Tadeusz Jaskot 
postanowił związać się branżą ma-
szynową.  Na początku fi rma zajmo-
wała się sprzedażą używanych ma-
szyn rolniczych, budowlanych oraz 
komunalnych. Od roku 2003 stop-
niowo dodawaliśmy do asortymentu 
nowe maszyny rolnicze. Zaczynali-
śmy od maszyn polskich producen-
tów, z którymi mamy przyjemność 
pracować do dzisiaj.

Jakie maszyny znajdują się w 
ofercie fi rmy Jaskot? 
- Oferta jest skierowana do różnych 
segmentów odbiorców. Oferuje-
my maszyny marek premium dla 
bardziej wymagających klientów, 
szczególnie dużych gospodarstw, 
ale także dobre sprawdzone marki, 
posiadające korzystną relację ceny 
do jakości. Taki dobór oferty pozwa-
la na obsługiwanie większej części 
rynku. Oferujemy w zasadzie więk-
szość maszyn przydatnych w upra-
wie i hodowli: kombajny zbożowe, 
ciągniki rolnicze, ładowarki telesko-
powe, przyczepy, maszyny uprawo-
we, maszyny do ochrony i nawoże-

nia roślin, maszyny zielonkowe oraz 
maszyny leśne. Bardzo ważnym 
rynkiem dla fi rmy jest branża komu-
nalna, dlatego w naszej ofercie nie 
może zabraknąć takich maszyn, jak: 
pługi do śniegu, posypywarki piasku 
i soli, zamiatarki, kosiarki bijakowe i 
wysięgnikowe.

Jakie maszyny Pronaru sprze-
dają się najlepiej?
- Pronar jest dla naszej fi rmy bardzo 
ważnym partnerem. Współpracu-

jemy od 2007 roku. Przez ten czas 
Pronar dał się poznać jako fi rma, 
która stawia na rozwój, ciągłe pod-
noszenie jakości swoich produktów 
oraz jak najlepszą współpracę z 
partnerami i klientami.
 Teren naszego działania 
obejmuje w większości gospodar-
stwa uprawowe, dlatego najczęściej 
sprzedawanymi produktami Prona-
ru są przyczepy. Ich bardzo szeroka 
oferta pozwala zaspakajać potrzeby 
większości rolników. Kolejną grupą 
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najczęściej kupowanych produktów 
są maszyny komunalne. W okre-
sie jesienno-zimowym są to pługi 
do śniegu i piaskarki, natomiast w 
okresie wiosenno-letnim dobrze 
sprzedają się zamiatarki i kosiarki 
bijakowe.

Które maszyny z oferty Prona-
ru będą się sprzedawały w naj-
bliższym czasie?
- Pronar jest niezagrożonym liderem 
na rynku przyczep rolniczych, więc 
z pewnością to te produkty będą 
się dobrze sprzedawać w najbliższej 
przyszłości. Nie bez znaczenia jest 
również fakt powiększenia oferty 
Pronaru o kolejne modele ciągni-
ków Kioti, co  w połączeniu ze stale 
poszerzaną ofertą maszyn komu-
nalnych skutkować może większą 
sprzedażą tych produktów dla fi rm 
komunalnych.
 Większość produktów z 
bardzo bogatej oferty Pronaru moż-
na znaleźć na ekspozycjach w na-
szych punktach handlowych, dlate-

go też wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do naszych oddziałów 
w Siekierczynie i w Budziszowie 
Wielkim. 

Jaką opinię mają klienci na te-
mat maszyn Pronaru? 
- Nasi klienci bardzo wysoko ocenia-
ją produkty Pronaru. Potwierdzają 
to również pracownicy naszego 
serwisu. Biorąc pod uwagę naszą 
siedmioletnią współpracę śmiało 
możemy powiedzieć, że niezawod-
ność produktów ciągle wzrasta i 
jest coraz mniej poważnych na-
praw gwarancyjnych. Bardzo często 
klienci oczekujący najwyższej jako-
ści wybierają produkty Pronaru. W 
trakcie użytkowania  podtrzymują 
zdanie, że ich  wybór był trafny. Do-
datkowym atutem dla klientów jest 
bardzo dobra relacja między ceną a 
jakością produktu. 

Jaka jest recepta na stały wy-
soki poziom sprzedaży, jaki 
utrzymujecie?

- To bardzo trudne pytanie. Oba-
wiam się, że nie ma prostej recep-
ty na wysoki poziom sprzedaży. Z 
pewnością najważniejszą wartością 
naszej fi rmy są pracownicy. Ich za-
angażowanie i stale podnoszone 
kwalifi kacje pozwalają nam na stały 
rozwój. Bardzo ważnym elementem 
jest  również wizerunek naszej fi r-
my, czyli to jak jesteśmy odbierani 
przez klientów. Kładziemy duży na-
cisk na stałą poprawę wizerunku, 
starając się spełniać wszystkie po-
trzeby klientów. Jesteśmy obecni na 
lokalnych wystawach, organizujemy 
wiele pokazów pracy maszyn. Do-
godne położenie naszych punktów 
handlowych daje klientom łatwy do-
stęp do części zamiennych i usług 
serwisowych, a tylko bardzo dobra 
obsługa posprzedażowa jest gwa-
rancją utrzymania klientów.

Dziękuję za rozmowę

Jarosław Janasz
Autor jest regionalnym kierownikiem sprzedaży 

w Pronarze
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Strzał w dziesiątkę
Ciągniki Kioti serii RX

 Pronar cieszy się wśród rolników dobrą opinią - uważa Marcin Wiktorowicz, właściciel 
fi rmy Agromar, diler Pronaru
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Proszę powiedzieć nam kilka 
słów o fi rmie.  
- Przedsiębiorstwo Handlowo-
-Usługowe Agromar rozpoczęło 
działalność w 2010 roku. Firma ma 
siedzibę w Suszu (województwo 
warmińsko-mazurskie). Dysponuje 
placem sprzedaży o powierzchni 0,7 
ha. Prowadzimy działalność na te-
renie województw: warmińsko-ma-
zurskiego, kujawsko-pomorskiego 
oraz pomorskiego. 

Jaki jest zakres działalności fi r-
my? 
- Firma zajmuje się sprzedażą cią-
gników i maszyn rolniczych. W ofer-

cie posiadamy produkty czołowych 
producentów krajowych i zagranicz-
nych. Z Pronarem rozpoczęliśmy 
współpracę w 2013 roku i był to 
strzał w dziesiątkę.

Na co dziś klienci zwracają 
uwagę podczas zakupu ciągni-
ka? 
- Dla klienta najważniejsze jest fa-
chowe doradztwo w zakresie dobo-
ru sprzętu do profi lu gospodarstwa. 
Zatrudniamy  młodą, wykwalifi ko-
waną kadrę, która w profesjonalny 
sposób  podchodzi do indywidual-
nych wymagań klientów.

Jakie kryteria  mają znaczenie 
przy zakupie? Wyposażenie, 
marka? 
- Klient podczas oceny ciągnika 
zwraca większą uwagę na wyposa-
żenie niż na markę. Jest  to zwią-
zane ze wzrostem zapotrzebowania 
na możliwość agregowania z jak 
największą  liczbą maszyn. Wypo-
sażenie ma znaczenie również dla 
gospodarstw wyspecjalizowanych, 
np. sadowniczych czy ogrodniczych. 
Dziś na rynku mamy tyle marek 
ciągników, że klientowi trudno jest 
podjąć decyzję i właśnie wtedy ro-
dzaj wyposażenia daje przewagę 
konkretnej marce. Na przykład cią-

Kioti RX7320C  jest zwrotny, nadaje się więc także dla zakładów komunalnych
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Pronar cieszy się wśród rolników dobrą opinią - uważa 
Marcin Wiktorowicz, właściciel fi rmy Agromar, diler Pronaru

gniki Kioti dają klientom duże moż-
liwości dostosowania wyposażenia 
dodatkowego do indywidualnych 
zapotrzebowań, nawet przy wybo-
rze modeli o małej mocy (NX4510C 
czy NX5510C), w których zamonto-
wano skrzynie biegów zsynchroni-
zowane z rewersem i reduktorem 
biegów pełzających, klimatyzację 
oraz joystick do sterowania ładowa-
czem.

Jak ocenia Pan markę Kioti?
- Marka Kioti jest już rozpoznawal-
na i cieszy się dobrą opinią wśród 
użytkowników. Osoby, które nabyły 
ciągniki Kioti są zadowolone z zaku-
pu i uważają, że stosunek ceny do 
jakości oferowanego produktu jest 
dobry. Na przykład model RX7320C  
o mocy 73,1 KM stanowi dużą kon-
kurencję  dla innych marek. Ciągnik  
wyposażony w mechaniczną skrzy-
nię biegów zsynchronizowaną z re-
wersem i reduktorem biegów pełza-
jących, klimatyzację, automatyczny 
WOM oraz joystick do sterowania 

ładowaczem stanowi idealne roz-
wiązanie dla mniejszych i średnich 
gospodarstw. Wykończenie kabiny 
jest komfortowe i daje duże poczu-
cie estetyki. Ciągnik można dodat-
kowo wyposażyć w instalację pneu-
matyczną, przedni TUZ i WOM oraz 
zaczepy transportowe. Sprawdza 
się on świetnie w transporcie oraz 
przy  zbiorze zielonek, gdzie wyma-
gane jest wiele możliwości agrego-
wania ze współpracującymi maszy-
nami. Kioti RX7320C  jest zwrotny, 
nadaje się więc także dla zakładów 
komunalnych.

Jak układa się Panu współpra-
ca z Pronarem? 
- Oceniam ją bardzo dobrze. Oferta 
Pronaru jest niezwykle szeroka, a 
ceny są konkurencyjne. Pronar cie-
szy się dobrą opinią wśród rolników.

Jakie są plany na najbliższą 
przyszłość? 
- Chcielibyśmy umocnić naszą pozy-
cję na rynku poprzez stworzenie od-

działu fi rmy. To nam pomoże lepiej 
dotrzeć do ostatecznego klienta.

Dziękuję za rozmowę i życzę 
dalszych sukcesów.

W ofercie fi rmy można zna-
leźć ciągniki Kioti: EX50CH, 
EX50CCR, RX7320, RX6010PC, 
NX4510C NX5510C, DK551C, 
DK904C, DK7510C.

Zbigniew Milewski
Autor jest przedstawicielem handlowym w Pronaru

Kioti RX7320C
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Koło zamachowe
Handlowcy Pronaru sprzedają wyroby fi rmy na sześciu kontynentach

 Pronar produkuje ponad 4 tysiące różnego rodzaju produktów. Są to m.in. ciągniki, 
wiele rodzajów przyczep, maszyny do zbioru zielonek, sprzęt i maszyny dla fi rm świadczą-
cych usługi komunalne, ale również elementy pneumatyki i hydrauliki siłowej, osie, koła 
tarczowe, burty przyczep. Możliwości produkcyjne i organizacyjne Pronaru pozwalają na 
oferowanie indywidualnych rozwiązań  konstrukcyjnych fi rmom, które zlecają wykonanie 
konkretnego zadania. Do sprzedaży tak szerokiej oferty wyrobów potrzebny jest sprawny i 
dobrze zorganizowany dział handlu. Dlatego w Pronarze samą tylko sprzedażą zajmuje się 
ponad 100 osób,  które utrzymują kontakty handlowe z partnerami na sześciu kontynen-
tach. 
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Dzięki kadrze handlowców, rozwijającej się sieci sprzedaży w kraju i zagranicą, 
jest możliwe utrzymywanie produkcji na wysokim poziomie zarówno ilościowym, jak i jakościowym

 Główną linią produktową 
fi rmy są maszyny i sprzęt rolniczy, 
zatem właśnie w tej sekcji handlu 
zatrudniona jest największa liczba 
handlowców. Po pierwsze, są to 
osoby sprzedające produkty fi rmy 
na obszarze całej Polski (gdzie je-
steśmy liderem w sprzedaży), w tym 
pracownicy Fabrycznych Punktów 
Sprzedaży w Brańsku, Andrzejewie, 
Jaszczołtach, Sztabinie, Koszarówce 
i w Wasilkowie. 
 Po drugie, są to specjaliści 
ds. handlu zagranicznego, którzy 
sprzedają maszyny rolnicze i komu-
nalne na całym świecie. Są to osoby 
biegle władające przynajmniej jed-

nym językiem obcym, które współ-
pracują z klientami z Europy, Azji, 
Afryki, Australii oraz Ameryki Pół-
nocnej i Południowej.  Obecni są oni 
również na wszystkich ważniejszych 
międzynarodowych targach branżo-
wych.  
 Oprócz maszyn i sprzę-
tu rolniczego, Pronar produkuje i 
sprzedaje także maszyny komunal-
ne, elementy pneumatyki i hydrau-
liki siłowej, koła tarczowe do po-
jazdów wolnobieżnych, stal, paliwa 
oraz oleje. Każda z tych linii produk-
towych stanowi oddzielną komór-
kę w strukturze fi rmy oraz posiada 
własną sekcję handlu krajowego 

i zagranicznego. W skali całego 
przedsiębiorstwa działa w sumie kil-
kanaście komórek zajmujących się 
szeroko pojętą sprzedażą. 
 Dział handlu w każdej no-
woczesnej fi rmie jest jej „kołem 
zamachowym”. Dzięki kadrze han-
dlowców, rozwijającej się sieci 
sprzedaży w kraju i zagranicą, jest 
możliwe utrzymywanie produkcji na 
wysokim poziomie zarówno ilościo-
wym, jak i jakościowym. Specjaliści 
ds. sprzedaży badają potencjał po-
szczególnych rynków, a informacje 
zebrane dzięki tym analizom pozwa-
lają fi rmie na wprowadzanie nowych 
produktów lub modyfi kowanie już 
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wytwarzanych. Mając to na uwadze, 
Pronar aktywnie inwestuje w ludzi. 
 Pracownicy poszczegól-
nych sekcji handlu co roku uczest-
niczą w szkoleniach wewnętrznych 
i zewnętrznych, mających na celu 
podniesienie ich kompetencji za-
wodowych w zakresie sprzedaży 
i negocjacji, ale też  w zakresie 
znajomości oferowanych klientom 
produktów. Handlowcy osiągający 
bardzo dobre wyniki w sprzedaży 
otrzymują atrakcyjne wynagro-
dzenie, natomiast te osoby, które 
dodatkowo posiadają talent me-
nedżerski mogą liczyć na awans w 
strukturze fi rmy. W Dziale Handlu 
Pronaru pracują ludzie, którzy inte-
resują się nowinkami technicznymi, 
nie boją się wyzwań, konsekwent-
nie dążą do wyznaczonego celu, 
a sprzedaż traktują nie tylko jako 
swój zawód, ale również jak pasję.  
 Pronar, realizując opraco-
waną przez zarząd fi rmy strategię 
rozwoju, w dalszym ciągu zwiększa 
zatrudnienie w Dziale Handlu. Naj-
bardziej poszukiwani są nowi pra-
cownicy do sprzedaży zagranicznej 
maszyn rolniczych, komunalnych, 
kół tarczowych oraz pneumatyki 
i hydrauliki siłowej. Proces rekru-
tacji pracowników rozpoczyna się 
od selekcji przesłanych do Działu 
Kadr cv. Na tym etapie typowani są 
kandydaci spełniający podstawowe 
wymagania fi rmy, czyli bardzo do-
brą znajomość języków obcych oraz 
ukończone studia wyższe  (mile wi-
dziane są kierunki techniczne, takie 
jak na przykład mechanika i budo-
wa maszyn na politechnikach). 
Podczas kolejnego etapu wybrani 
kandydaci zapraszani są do siedziby 
fi rmy w Narwi na rozmowę kwalifi -
kacyjną, na której obecny jest pra-
cownik Działu Kadr odpowiedzialny 

za rekrutację oraz kierownik sekcji 
handlu zagranicznego. Podczas tej 
rozmowy sprawdzana jest znajo-
mość języka obcego kandydata, 
jego kompetencje handlowe (komu-
nikatywność, kreatywność, inicjaty-
wa w działaniu) oraz poziom wiedzy 
technicznej z zakresu pojazdów i 
maszyn. 
 Ostatnim etapem rekrutacji 
jest rozmowa z dyrektorem handlo-
wym, ewentualnie przeprowadzany 
jest assesstment center (zlecenie 
kandydatowi zadania - symulacji w 
celu sprawdzenia jego zachowania 
w konkretnej sytuacji handlowej), a 
w niektórych przypadkach stosowa-
ny jest test psychologiczny. Wszyst-
kie te działania mają na celu opra-
cowanie maksymalnie miarodajnej i 
obiektywnej oceny każdego kandy-
data, aby istniała możliwość wybo-
ru takich osób, które mają wiedzę, 
doświadczenie oraz ogólne cechy 
osobowościowe predysponujące do 
pracy w handlu. Na ostatnim etapie 
rekrutacji, osobom, które pomyślnie 
przeszły jej wszystkie etapy, Dział 
Kadr przedstawia szczegóły oferty 
pracy w jednym z działów fi rmy. 

 Nowo zatrudnieni handlow-
cy przechodzą kilkutygodniowy 
proces szkolenia wewnętrznego w 
fi rmie. Poznają całą jej organizację, 
funkcjonowanie poszczególnych 
działów, ale przede wszystkim uczą 
się budowy oraz działania produko-
wanych w Pronarze maszyn, sprzę-
tu i podzespołów. Dla osób, które 
nie mają doświadczenia w branży 
maszyn rolniczych i komunalnych 
jest to jednocześnie początek okre-
su nauki, dzięki któremu przygoto-
wują się do realizacji zadań i celów 
sprzedażowych. Pronar inwestuje 
zatem w młodych, wykształconych, 
znających języki obce ludzi - uczy 
zawodu handlowca, daje niezbęd-
ne narzędzia pracy, stawia zadania 
oraz wynagradza za zaangażowa-
nie i wyniki w sprzedaży. Umożliwia 
również funkcjonowanie w środo-
wisku międzynarodowym poprzez 
codzienny kontakt z klientami za-
granicznymi, czy też dzięki uczest-
nictwu w targach maszyn rolniczych 
i komunalnych na całym świecie.

Łukasz Ławreniuk
Autor jest specjalistą w Dziale Kadr w Pronarze 

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku specjalisty ds. handlu w Pronarze proszone są o wy-
słanie cv i listu motywacyjnego na adres e-mail: kadry@pronar.pl. Wszystkie aktualne oferty pracy 
można znaleźć na drugiej stronie okładki Kwartalnika lub na stronie internetowej: 
www.pronar.pl/praca

Specjaliści ds. sprzedaży badają potencjał poszczególnych rynków



Województwo 
dolnośląskie
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

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
NAROLKO Sp.z o.o
87- 500 Rypin ul.Dojazdowa 11
tel. 668 189 762

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

DILERZY
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
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
Agroma sp.z o.o
66 -400 Gorzów Wielkopolski 
ul.Aleja 11listopada 156
tel. 95 722 53 59

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, Józefi n 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
HYDRO - MASZ
98-275 Brzeźnio, Zapole 79/5
tel.43 820 38 95
ROLTECH 
26-332 Sławno Kozenin 53 B 
tel. 44 610 22 22
HYDRO - MASZ 
98-275 Brzeźnio, Zapole 79/5 
tel. 43 820 38 95

Województwo 
małopolskie
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
FHU Maszrol 
32-340 Wolbrom Poręba Górna 107   
tel.41/3831885  
URSON Zdzisław Wróbel 
34-122 Wieprz 225  033/8755129

Województwo 
mazowieckie
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
Rolmech Sp. z o.o
09-200 Sierpc ul. Kilińskiego 24c
tel/fax. 24 275 49 44
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
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
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
Stomil Sanok Dystrybucja 
(Agroma Ciechanów)
ul. Mławska 1  06-400 Ciechanów tel: 23 672 20 95
www.agroma24.pl p.jedreasz@ssdpoznan.pl
WARPOL-AGRO 
Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa 
08-130 Kotuń Broszków 27B  
tel.25/6414602 fax 25/6414651
PPHU  ALDO sp.jawna
07- 430 Myszyniec ul.Stefanowicza
tel. 29 77 21 981
ROLTECH 
06-120 Winnica Poniaty Wielkie 13  
tel. 23 684 20 50, 23 684 40 20

Województwo 
opolskie 
AGRO-MASZ s.c. HURT-DETAL
MASZYN I CZĘŚCI 
ROLNICZYCH,  A. Smyk, J. Smyk



tel./fax 
85 681 63 29, 85 681 64 29
85 681 63 81, 85 681 63 82,
85 681 63 84

Dział sprzedaży w Narwi

fax
85 681 63 83

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
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 
MARPASZ Korytki
18-420 Jedwabne 
ul. Wojska Polskiego 46 
tel/fax 86 217 25 70

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 
pomorskie
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 
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
„ROLMA” 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
Wola Wiśniowa 102, 
29-100 Włoszczowa tel. 41 39 42 543, tel. kom. 604 
128 665
ROLTECH
25-146 Kielce ul.Leśniówka 72 a 
tel. 41 361 50 31

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
PHU AGROMAR Marcin Wiktorowicz
14-240 Susz ul.Iławska 50
tel.512 854 733
Euro-Agro Invest
11-700 Mrągowo ul.Przemysłowa 9
tel. 667 959 207
PHU AGROMAR Marcin Wiktorowicz
14-240 Susz ul.Iławska 50
tel.512 854 733

Województwo 
wielkopolskie
Centrum Sprzedaży Maszyn Rolniczych
ul. Parkowa 2, Sielinko, 64-330 Opalenica
tel./Fax 61 447 60 60

AGRORAMI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
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
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
AGROMEP sp z o.o
64-000 Kościan ul.Gostyńska 71
tel. 65 511 09 09 fax 65 511 09 08
EWPA AGRI
ul. Poznańska 152
tel.61 810 75 13 w 412
AGROMEP sp z o.o
64-000 Kościan ul.Gostyńska 71
tel. 65 511 09 09 fax 65 511 09 08

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



24-miesięczna gwarancja
na przyczepy !!!

24-miesięczna 
gwarancja na przyczepy!!!


