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Przyczepy skorupowe sprawdzają się w gospodarstwach, które ze względu na wymagania co do produkcji rolniczej, 
transportowanych materiałów oraz posiadanych ciągników (średniej i dużej mocy), potrzebują praktycznych rozwią-
zań, pozwalających przewozić różnorodne materiały. Jeśli do tego dodamy wytrzymałą i sztywną konstrukcję, ważną 
zwłaszcza podczas użytkowania na nierównym terenie, to właśnie przyczepy skorupowe spełnią najlepiej warunki 
stawiane w takich gospodarstwach.

Przyczepy
skorupowe Pronar 

 Przyczepy PRONAR T669
i PRONAR T669/1 cechują 
się dużą pojemnością ładun-
kową (23 m3 - z nadstawami 
580 mm, 28 m3 - z nadstawa-
mi o wysokości 1000 mm) ,
a stosowane do ich produkcji 
profi le zamknięte zapewniają 
trwałość konstrukcji i wysoką 
odporność na odkształcenia. 
Wysoka precyzja wykonania 
skrzyni ładunkowej zapew-
nia poziom szczelności po-
zwalający na transport nawet 
drobnego ziarna. Dostępny 
jako wyposażenie opcjonal-
ne mechanizm trójstronnego 
wywrotu zwiększa funkcjo-
nalność przyczepy.
 Z kolei bezspoinowe wy-
kończenie wnętrza przyczepy 
T679 gwarantuje, że przewo-
żone w niej płody rolne nie zo-
staną uszkodzone. Nadstawy, 
hydraulicznie unoszona tylna 
klapa czy zamontowane w niej 
okno zsypowe do ziarna po-
wodują, że praca tą przyczepą 
jest efektywna i wydajna.
 Model T679M (powstał
w wyniku modernizacji przy-
czepy T679) wyposażono
m. in. w udoskonaloną skrzy-
nię ładunkową, której ściana 
boczna została wykonana
z jednego arkusza blachy 
(brak środkowego żebra). 
Sprawia to, że przyczepa ma 
nowoczesny wygląd i zacho-
wuje wysokie parametry wy-
trzymałościowe. Wchodząca 
w skład jej bogatego wypo-

sażenia standardowego gu-
mowa uszczelka zapewnia 
100-procentową szczelność 
konstrukcji. Innymi ele-
mentami, będącymi w wy-
posażeniu standardowym 
przyczepy PRONAR T679M, 
są: błotniki kół przednich 
i tylnych, dwuprzewodowa 
pneumatyczna instalacja ha-
mulcowa, drabinki i stopnie 
burtowe, duże okno w ścianie 
przedniej, oświetlenie bocz-
ne oraz nożycowa podpora 
dyszla. T700 na podwoziu 
tandem jest największą pro-
dukowaną w Pronarze przy-
czepą skorupową. Wyróżnia 
ją oś skrętna, która znacznie 
ułatwia manewrowanie oraz 
resorowany dyszel, podnoszą-
cy komfort pracy zwłaszcza 
przy dużych obciążeniach. 
Funkcjonalność podnoszą 
mechanizmy: hydraulicznego 
podnoszenia klapy tylnej i jej 
automatycznego blokowania 
podczas zamykania.
 Przyczepa T700M to 
zmodernizowana wersja 
przyczepy PRONAR T700. 
Jej dopuszczalna masa cał-
kowita wynosi aż 23 tony 
(ładowność konstrukcyjna
17 tys. kg). Bardzo wytrzyma-
łe zawieszenie typu tandem 
z resorami parabolicznymi, 
osiami o przekroju 150 mm
i hamulcami bębnowymi, jest 
przystosowane do poruszania 
się z prędkością do 60 km/h. 
W klapie tylnej przyczepy 

PRONAR T700M zastoso-
wano system zamków za-
bezpieczających, oparty na 
siłownikach hydraulicznych. 
Gwarantuje on zaryglowa-
nie zamków, uniemożliwia-
jąc przypadkowe otwarcie 
klapy przyczepy. T700M to 
najlepiej wyposażona w wer-
sji standardowej przyczepa 
marki PRONAR. Natomiast 
zarówno T700, jak i T700M 
charakteryzują się najwięk-
szą pojemnością ładunkową 
spośród wszystkich przyczep 
Pronaru na zawieszeniu tan-
dem, wynoszącą do 35 m3

(z nadstawami).
 Pronar produkuje także 
przyczepę skorupową na za-
wieszeniu tridem (z mecha-
nizmem wywrotu do tyłu) 
- T682. Dyszel (mocowany na 
ramie dolnej) i rama skrzyni 
ładunkowej tej przyczepy są 
wykonane z prostokątnych 
kształtowników do produkcji 
których użyto stali o podwyż-
szonej wytrzymałości. Dzięki 
tym elementom sztywność
i stabilność konstrukcji przy-
czepy z nadstawami 580 mm 
są na takim poziomie, że jej 
pojemność wynosi aż 32 m3.

Tomasz Kotowicz
Kierownik Fabrycznego 

Punktu Sprzedaży 
w Jaszczołtach.

Sprawdzone, wytrzymałe, pojemne
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NASZ SPRZĘT MOŻE BYĆ TWÓJ!
JUŻ DZIŚ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

OPROCENTOWANIE  0%  bez  odsetek  dla  Klienta
Nasza oferta obejmuje wszystkie modele przyczep, rozrzutniki i wozy paszowe Pronar

FABRYCZNY PUNKT SPRZEDAŻY
JASZCZOŁTY

PRACUJEMY W GODZINACH: PON-PT 8:00-16:00, SOB 9:00-14:00

www.pronar.pl

Jaszczołty 44, 17-315 Grodzisk, trasa Siemiatycze-Ciechanowiec
tel. kom. 506 718 313, 503 191 144, 506 137 238

 FINANSOWANIE FABRYCZNE PRONAR
 Oferując fi nansowanie zakupu maszyn, Pronar ułatwia klientom ich nabycie bez inwestowania własnych środków. Taka forma kredytu nie obciąża rolnika dodat-
kowymi kosztami. Dzięki Finansowaniu Fabrycznemu PRONAR, rolnik może bez przeszkód dokonywać zakupu niezbędnych maszyn, co pozwala unowocześniać 
gospodarstwo, a także powiększać posiadany park maszynowy. Atuty Finansowania Fabrycznego PRONAR:
 • bezkosztowe, gdyż udzielany kredyt nie jest oprocentowany, 
 • okres fi nansowania do 2 lat,
 • pierwsza wpłata wynosi tylko 20 lub 25 procent wartości kupowanej maszyny,
 • spłata kredytu następuje w równych ratach miesięcznych.
 Finansowanie fabryczne obejmuje pełną ofertę przyczep od małych jednoosiowych poprzez dwuosiowe, skorupowe i gabarytowe, aż po potężne wozy przeładowcze.
 Finansowanie Fabryczne PRONAR obejmuje wszystkie przyczepy Pronaru: jednoosiowe, dwuosiowe, trzyosiowe, tandem, skorupowe, budowlane, belowe, do 
przewozu zwierząt, hakowe, samochodowe, tandem paletowe, leśne, kontenery, rozrzutniki, wozy paszowe.


