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NajNowszy ciągNik z Narwi z serii P5 – ProNar 5340

NiezawodNy  
i taNi w eksPloatacji

Efektem prac grupy konstruktorów Wydziału Wdrożeń Pronaru jest najnowszy model ciągnika popularnej serii P5 PRONAR 
5340 charakteryzujący się prostą, wytrzymałą i solidną konstrukcją. Markowe podzespoły użyte przy budowie ciągnika 
oraz wysoka jakość wykonania czynią go maszyną niezawodną i o niskich kosztach eksploatacji. Obecnie ciągnik dostępny 
jest w specjalnej cenie 120.000 zł netto.

Wydawałoby się, że wyżej opisane cechy 
wpłyną na wysoką cenę ciągnika. Jednak prak-
tyka pokazała, że produkt o takich walorach 
użytkowych może być sprzedawany w kon-
kurencyjnej cenie. Dlatego najnowszy model 
serii P5 cieszy się coraz większym powodze-
niem wśród rolników oraz firm komunalnych.

Ciągnik PRONAR 5340 jest napędzany – 
oszczędnym silnikiem, 4-cylindrowym Deu-
tzem, spełniającym normę emisji spalin Sta-
ge IIIB. Jego pojemność skokowa wynosi 
3621 cm3, a moc – 106 KM. Zaletą ciągnika 
jest w pełni bezobsługowy katalizator utle-
niający Diesel Oxydation Catalyst (DOC), któ-
rego żywotność jest równa żywotności silni-
ka. Katalizator ma strukturę otwartą (nie jest 
podatny na zapychanie się) i nie wymaga fazy 
oczyszczania, tak jak ma to miejsce w przy-
padku układów DPF, w których filtr cząstek 
stałych ma strukturę zamkniętą. Wysoki mo-
ment obrotowy przy optymalnych obrotach 
sprawia, że silnik odznacza się bardzo dużą 
elastycznością, co obniża zużycie paliwa.

Silnik jest połączony z mechaniczną, zsyn-
chronizowaną skrzynią biegów 16/16 marki 

ZF z funkcją powerschift sprzęgłem suchym. 
Blokada mechanizmu różnicowego załączana 
jest elektrohydraulicznie.

Parametry techniczne pozwalają na agre-
gację najnowszego wyrobu Pronaru z każdym 
osprzętem rolniczym, komunalnym oraz leś-
nym przeznaczonym dla tej klasy ciągnika. Tyl-
ny TUZ oraz standardowe 3 sekcje hydrauliki 
zewnętrznej zasilane pompą o dużym wydatku 
ze zbiornika olejowego o pojemności 35 dm3 

stanowią niezależny układ.
Mocny silnik, masa własna 5 ton z prawid-

łowo rozmieszczonym środkiem ciężkości 
oraz maksymalny udźwig tylnego TUZ-a (ob-
sługiwanego dwoma cylindrami), wynoszący 
prawie 5 ton umożliwiają agregowanie ciąg-
nika z ciężkim osprzętem podczas prac polo-
wych, komunalnych i leśnych. Manewrowanie 
ciągnikiem, mimo jego dużej masy, jest łatwe 
dzięki dużej zwrotności (małemu promieniowi 
skrętu) oraz lekko pracującemu niezależnemu 
układowi wspomagania kierownicy. Komfort 
pracy zapewnia wyciszona, przestronna kabina 
z bardzo dobrą widocznością oraz możliwoś-
cią zainstalowania klimatyzacji (wyposażenie 

dodatkowe). Nowoczesny design maski wy-
różnia ciągnik od innych maszyn tej klasy. 
Optymalne rozmieszczenie świateł zapewnia 
komfort jazdy po drogach publicznych oraz 
podczas prac polowych, poprawiając bezpie-
czeństwo operatora.

Z nowoczesnym, wytrzymałym, a jedno-
cześnie prostym w budowie ciągnikiem serii P5 
PRONAR 5340 można zapoznać się we wszyst-
kich punktach dilerskich Pronaru.
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Najbardziej charakterystyczne 
cechy ciągnika PRONAR 5340:

 �  markowe podzespoły konstrukcji – 
silnik Deutz, skrzynia biegów ZF,

 �  niezależny układ hydrauliczny tylnego 
TUZ-a,

 �  tylne wyjścia zewnętrznego układu 
hydraulicznego z funkcją pływającą 
oraz płynną regulacją przepływu,

 �  bezobsługowy, otwarty katalizator 
spalin spełniający normę Stage IIIB.




