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T ym razem chciałbym podzielić się kilkoma do-
brymi wiadomościami. Pierwsza z nich jest 
taka, że na początku lipca oddamy do użyt-

ku lotnisko, które pozwoli nam w pełni wykorzystać 
naszą f lotę powietrzną do lepszej obsługi klientów, 
np. sprawniej dostarczać części do napraw serwi-
sowych. Ale firmie takiej jak Pronar, komunikacja 
powietrzna jest też potrzebna do szybkich kon-
taktów biznesowych. Mimo rozwoju technolo-
gii związanych z internetem bywają sytuacje, kie-
dy po prostu trzeba się spotkać, uścisnąć dłonie, 
omówić ważne sprawy czy podpisać kontrakt.  
A niestety drogi na Podlasiu mamy ciągle kiep-
skie i dojazd choćby nawet do Warszawy zabiera 
zbyt wiele czasu.
 Kolejną dobrą, płynącą z Pronaru, infor-
macją jest zakończenie budowy fabryki w Haj-
nówce. Powstała ona na obszarze ponad dzie-
więciu hektarów. Kubatura hal produkcyjnych 
wynosi 193,2 tys. m3, a ich powierzchnia - 16,1 
tys. m2. Zainstalowane w nich linie produkcyj-
ne umożliwiają wytwarzanie osi, przekładni, 
układów jezdnych i przeniesienia napędu m.in. 
do przyczep i maszyn zielonkowych. Kończy-
my też rozbudowę fabryki w Narewce. Powsta-
ły tam kolejne hale, w których za kilka tygodni 
rozpoczniemy produkcję głównych komponen-
tów do przyczep wielkogabarytowych. I to jest ko-
lejna dobra wiadomość.
 Musimy inwestować, ponieważ ciągle ro-
śnie zapotrzebowanie na nasze wyroby. Dotyczy 
to wszystkich grup asortymentowych: ciągników, 
przyczep, maszyn zielonkowych i komunalnych,  
a szczególnie mobilnych przesiewaczy bębnowych  
i rozdrabniaczy. 
 W gospodarce rynkowej inwestycje mają sens 
tylko wtedy, jeżeli pochodząca z nich produkcja znaj-
duje kolejnych nabywców. Nam, jak na razie, z po-
wodzeniem udaje się sprzedawać to, co produkuje-
my. I to jest najlepsza spośród wszystkich dobrych 
wiadomości, jakimi się z Państwem dzielę. Dlate-
go wkrótce będziemy mogli poinformować o ko-
lejnych zakończonych inwestycjach. A planujemy 
już następne.

Sergiusz Martyniuk
Prezes Rady Właścicieli Pronaru
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przybliżyć świAt dO NArwi
NA mOderNizAcję i mAteriAł SiewNy
rOzwój wyrObu jeSt prOceSem ciągłym
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 Targi IFAT w Monachium  są 
największą na świecie imprezą zwią-
zaną z gospodarką odpadami, re-
cyklingiem, usługami komunalny-
mi oraz maszynami i rozwiązaniami 
technologicznymi w tych branżach.  
W tegorocznej imprezie, trwającej 
od 30 maja do 3 czerwca, uczestni-
czyło ponad 3000 wystawców z 59 
krajów oraz około 135 tys. zwiedzają-
cych. Wśród wystawców był również 
Pronar, którego stoisko o powierzch-
ni przekraczającej 420 m2 cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem. 

 Pronar zaprezentował w Mo-
nachium nowe modele maszyn do 
recyklingu i usług komunalnych. 
Szczególnym zainteresowaniem cie-
szył się najnowszy model mobilne-
go przesiewacza bębnowego PRO-

tArgi ifAt 2016
NAR MPB 20.55G na podwoziu gą-
sienicowym, przystosowany do pra-
cy w trudno dostępnym, grząskim 
lub niestabilnym terenie. Rozpoczę-
cie produkcji tego modelu było bar-
dzo wyczekiwane przez dotychcza-
sowych klientów oraz branżowych 
ekspertów. 

 Spośród maszyn komunal-
nych przeznaczonych do utrzyma-
nia dróg, zaprezentowane zostały 
m.in.: posypywarka PRONAR SPT70 
o pojemności do 9 m3, wielofunk-
cyjny wysięgnik PRONAR WWT600 
o długości ramienia roboczego 6 m 
(stosowany m.in. do pielęgnacji po-
boczy) i nowoczesny frez do śniegu 
OFW 2.6. Ofertę uzupełniały głowice 
robocze do wysięgników: PRONAR 
GO800 i PRONAR GM500.  

 Oprócz spotkań z poten-
cjalnymi klientami z całego świata, 
przedstawiciele Pronaru mieli oka-
zję przeprowadzenia wielu rozmów 
z gośćmi reprezentującymi firmy wy-
konujące wiele rodzajów usług zwią-
zanych z gospodarką odpadami i 
techniką komunalną. Przedstawicie-
le firm odwiedzających stoisko Pro-
naru zgodnie podkreślali innowacyj-
ność, solidność i doskonałą jakość 
maszyn z Narwi. Zwracali również 
uwagę na ich atrakcyjne ceny. 

 Prezentowana na targach 
oferta maszyn pokazała, że Pronar 
jest jednym z europejskich liderów 
wyznaczających kierunki rozwoju w 
branży maszyn recyklingowych i ko-
munalnych. Opinie takie wyrażało 
wiele osób zapoznających się z naj-

nowszymi maszynami z Narwi. Nie 
zabrakło też zamówień na produk-
ty Pronaru. Miłym akcentem były po-
zytywne komentarze przedstawicie-
li polskich firm, którzy podkreślali, że 
Pronar był na targach ambasadorem 
polskiej myśli technicznej branży ko-
munalnej i recyklingowej. 

(bt)
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 Od 26 do  28 maja w Alme-
re (Holandia)  trwały najważniejsze w 
tym roku targi branży recyklingowej 
i budowlanej w Holandii - TKD. Sto-
iska około 160 wystawców odwiedzi-
ło ponad 15 tys. gości. 

 Holenderski partner handlo-
wy Pronaru pokazał pracę mobilne-
go przesiewacza bębnowego PRO-
NAR MPB 20.55. Maszyna przesie-
wała i segregowała różnego rodzaju 
materiały.  Jej efektywność i wydaj-
ność oraz kultura pracy zostały bar-
dzo dobrze ocenione. Niektórzy ob-
serwatorzy byli zdumieni wyjątkowo 
wysokimi parametrami pracy ma-
szyn Pronaru. 

 Skuteczna promocja stoiska 
dilera w prasie branżowej oraz po-
przez newslettery i indywidualne za-
proszenia przyczyniła się do sukcesu 
handlowego i wizerunkowego marki 
PRONAR.                                                    (sk)

 2 czerwca poznaliśmy naj-
lepszych eksporterów 2016 w woje-
wództwie podlaskim. 

 W ogólnopolskim konkursie 
Regionalne Orły Eksportu, organizo-
wanym przez dziennik Rzeczpospoli-
ta, Pronar został uhonorowany w ka-
tegorii Innowacyjny Produkt Ekspor-
towy. Nagrodę w imieniu firmy ode-
brał Sławomir Zubrycki, pełnomocnik 
zarządu ds. funduszy unijnych. 

 Celem konkursu jest wskaza-
nie firm oraz osób,  które w najwięk-
szym stopniu przyczyniły się do wzro-
stu polskiego eksportu. Uhonorowa-
niu laureatów towarzyszyła dyskusja, 
będąca wymianą doświadczeń podla-
skich eksporterów. Aktualne informa-
cje na temat wsparcia polskiego eks-
portu zaprezentowali m.in. przedsta-
wiciele Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych i Urzędu Marszałkowskiego Wo-

SuKceS NA tArgAcH w HOlANdii prONAr pOdlASKim Orłem eKSpOrtu 2016

jewództwa Podlaskiego. Odbyły się też 
dwie debaty z udziałem przedsiębior-
ców i ekspertów, dotyczące współpra-
cy podlaskich producentów z partne-
rami z zagranicy.                                        (hl)

Nagrodę w imieniu Pronaru odbiera Sławomir  
Zubrycki, pełnomocnik zarządu ds. funduszy  
unijnych
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 W majowe i czerwcowe nie-
dziele w Fabrycznych Punktach 
Sprzedaży Pronaru w Andrzejewie, 
Jaszczołtach, Brańsku, Wasilkowie, 
Sztabinie i Koszarówce odbyły się 
Dni Otwarte. 

dNi  OtwArte w fAbryczNycH puNKtAcH 
SprzedAży 

 Dni Otwarte to stały punkt w 
kalendarzu imprez Pronaru. Są one 
doskonałą okazją dla rolników (ale 
nie tylko dla nich) do zapoznania się 
ze stale poszerzaną ofertą produk-
tów firmy. Każdy z odwiedzających, 

od najmłodszych do najstarszych, 
mógł podczas imprez znaleźć coś in-
teresującego. Pozytywne opinie go-
ści były bardzo satysfakcjonujące dla 
organizatorów Dni Otwartych.

(hl)

 W Lublinie odbyła się IX edy-
cja targów Agropark. Trwały one od 
5 do 6 marca. To jedna z najwięk-
szych imprez rolniczych południo-
wo-wschodniej Polski, która cieszy 
się bardzo dużym zainteresowaniem 
tamtejszych rolników. 

 Pronar zaprezentował na sto-
isku m.in. ciągniki: PRONAR 5340 oraz 

AgrOpArK 2016 

Kioti RX6020, a także przyczepę PT512. 
Promocyjna cena ciągnika PRONAR 
5340 oraz montowane w nim podze-
społy renomowanych producentów 
(m.in.: silnik Deutza, skrzynia ZF oraz 
elementy Boscha) sprawiły, że cieszył 
się on szczególnie dużym zaintereso-
waniem. Nowoczesny design, zasto-
sowane w ciągniku rozwiązania kon-

strukcyjne i jego wnętrze robiły na 
zwiedzających duże wrażenie. 

 Niewielkie rozmiary, niska 
masa i mały promień skrętu ciągni-
ka Kioti RX6020 zainteresowały duże 
grono zwiedzających. Spośród wie-
lu modeli oferowanych przez Pronar 
ciągników Kioti (o mocy od 26 do 73 
KM) można wybrać najbardziej odpo-
wiedni, który sprosta wszystkim czyn-
nościom w gospodarstwie. Pronar 
planuje wprowadzenie w niedługim 
czasie do oferty kolejnych ciągników 
Kioti - o mocy od 90 do 110 KM. 

 Nie mniejsze zainteresowa-
nie wzbudziła 12-tonowa przycze-
pa PRONAR PT512 na zawieszeniu 
tandem, przystosowana do przewo-
zu palet. Pronar od wielu lat jest na 
polskim rynku liderem przyczep rol-
niczych - produkuje ponad 100 róż-
nych modeli.  

(ak)

Fabryczny Punkt Sprzedaży w Jaszczołtach

Fabryczny Punkt Sprzedaży w Wasilkowie

Fabryczny Punkt Sprzedaży w Koszarówce

Fabryczny Punkt Sprzedaży w Andrzejewie

Fabryczny Punkt Sprzedaży w Brańsku

Fabryczny Punkt Sprzedaży w Sztabinie
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 Od 31 marca do 2 kwietnia 
w  Kownie odbyła się jedna z najwięk-
szych imprez wystawienniczych sprzę-
tu rolniczego na Litwie - targi Ka Pasesi. 

 Na ponad 28 tys. m2 aż 343 
wystawców prezentowało środ-
ki ochrony roślin, maszyny i narzę-
dzia rolnicze. Zachęcali oni również 
do skorzystania z usług i doradztwa 
na rzecz rolnictwa. Odwiedzający wy-
stawę mieli okazję spotkać się nie tyl-

KA pASeSi NA litwie

 Pronar po raz kolejny prezen-
tował swoje produkty na  najwięk-
szych w Estonii targach maszyn rol-
niczych i komunalnych, które odby-
ły się 21-23 kwietnia w Tartu. Uczest-
niczyło w nich kilkuset wystawców z 
Estonii i innych krajów Europy. 

 Mimo niesprzyjającej aury, 
impreza przyciągnęła wielu poten-

tArgi mAAmeSS w eStONii

ko z przedstawicielami firm z krajów 
sąsiednich (m.in. Estonii, Łotwy, Nie-
miec, Polski oraz Ukrainy), ale i z odle-
głych (m.in. Indii, Japonii i Turcji).

 Do dyspozycji wystawców 
oddano zadaszoną halę o powierzch-
ni 2400 m2 oraz dwa nowe, kom-
fortowe pawilony, które pomieści-
ły 115 firm. W porównaniu do lat po-
przednich powierzchnia wystawo-
wa zwiększyła się aż o 15 proc. Pro-

nar był reprezentowany przez litew-
skiego dilera, który pokazał przycze-
py (T700M, T680, T683, T740), linię 
maszyn do zbioru zielonek i zadawa-
nia pasz (Z245, ZKP350, Z500, VMP
-5S, PDT260) oraz kosiarkę bijakową 
BBK200M. Wystawa, pomimo zmien-
nej pogody cieszyła się wielkim zain-
teresowaniem, czego dowodem była 
duża liczba odwiedzających stoisko 
dilera Pronaru.                                      (mb)

 W dniach 16-19 marca od-
była się XXI edycja urugwajskich tar-
gów Expoactiva Nacional. Stowarzy-
szenie rolnicze regionu Soriano po 
raz kolejny stało się organizatorem 
największych w Urugwaju targów, 
na których zaprezentowało się kilku-
set wystawców z branży rolniczej. 

 Wyjątkowym zainteresowa-
niem cieszyły się  maszyny Pronaru, 
które były prezentowane na stoisku 
urugwajskiego dilera. Setki zwiedza-
jących i mnóstwo pytań na temat pol-

tArgi w urugwAju

skiej marki, która od tegorocznej edy-
cji targów gości na tamtejszym rynku, 
są dowodem, że firma z Narwi produ-
kuje trwałe i funkcjonalne maszyny. 

 Poza przedstawicielami lo-
kalnej prasy, radia i telewizji maszy-
ny Pronaru przyciągnęły także uwa-
gę kierownika Wydziału Promocji 
Handlu i Inwestycji polskiej ambasa-
dy w Buenos Aires (Argentyna) Jana 
Włodarczyka. Będąc jednym z gości 
Expoactivy, z satysfakcją przyjął on 
informację o udanym starcie  pod-

laskiej firmy na urugwajskim rynku 
oraz zadeklarował wsparcie ze stro-
ny reprezentowanej przez siebie pla-
cówki, znajdującej się w sąsiedniej 
Argentynie, w której kilka dni wcze-
śniej zorganizował prezentację mar-
ki PRONAR skierowaną do argentyń-
skich przedsiębiorców. 

 Wśród wystawianych na tar-
gach Expoactiva Nacional maszyn Pro-
naru nie zabrakło premier i nowości, 
które przyciągnęły uwagę międzyna-
rodowej widowni: przyczepa T663/2, 
zgrabiarka ZKP420, kosiarka PDK220, 
rozsiewacze FD-M10 i FD1-M05L. Są-
siedztwo Argentyny i Brazylii, sprawi-
ło że wśród odwiedzających nie zabra-
kło również gości z tych krajów, którzy 
z satysfakcją przyjęli pojawienie się na 
rynku nowej polskiej marki. 

 Bez wątpienia najbardziej in-
nowacyjną z przyczep prezentowa-
nych na targach była PRONAR T663/2, 
w której prosty w obsłudze system 
trójstronnego wywrotu wzbudził bar-
dzo dużo zainteresowanie.                (ac)

cjalnych klientów związanych z bran-
żami rolniczą i komunalną. Zwiedza-
jący po raz kolejny mogli ocenić do-
skonałą jakość maszyn Pronaru. 

 Na stoisku długoletniego 
estońskiego partnera handlowego 
Pronaru zaprezentowano osprzęt do 
ładowaczy, przetrząsacz pokosów, 
przyczepę i zamiatarkę. Przyciągnę-

ły one uwagę wielu gości wystawy, 
którzy ocenili je jako solidne, wyso-
kiej jakości oraz atrakcyjne cenowo.  
Oglądający maszyny Pronaru doce-
nili bogate wyposażenie dodatkowe, 
dające możliwość zwiększenia ich 
funkcjonalności i dostosowania do 
indywidualnych potrzeb.         

         (ks)
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 W dniach 19-20 marca w Du-
na-Tisza Közi nad Dunajem po raz szó-
sty odbyły się targi Agrárexpo. Impre-
za  zainaugurowała na Węgrzech sezon 
wystaw na świeżym powietrzu.  

 Tegoroczna edycja targów, 
choć jest to wystawa lokalna, była dość 
okazała. Zaprezentowano na niej sze-
reg innowacji w dziedzinie uprawy i ho-
dowli, które swoją premierę miały już 
w styczniu na wystawie w Budapesz-
cie. Stoisko węgierskiego dilera Pronaru 
zajmowało 150 m2. Pokazano na nim 

 W dniach 14-20 maja w No-
wym Sadzie (Serbia) odbyła się 83. edy-
cja Międzynarodowych Targów Rolni-
czych. 

 Coroczna impreza jest jednym 
z najważniejszych wydarzeń branży rol-
niczej w zachodniej części Bałkanów. 
Jest również zaliczana do pięciu naj-
większych tego typu imprez w Europie. 
Na 40 tys. m2 zaprezentowali się niemal 
wszyscy najwięksi światowi producenci 

 Na początku kwietnia odby-
ły się największe targi rolnicze w Chor-
wacji - Bjelovarski sajam. W ciągu 
trzech dni swoje produkty zaprezento-
wało 414 wystawców z kilkunastu kra-
jów. 

 Maszyny marki PRONAR były 
prezentowane na trzech stoiskach zor-
ganizowanych przez chorwackich dile-
rów. Zwiedzający mogli obejrzeć trzy 
najpopularniejsze na chorwackim ryn-
ku modele przyczep Pronaru: T680, 
T672 i T672/2. Szczególnym zaintereso-
waniem cieszyły się przyczepy PRONAR 

AgráreXpO NA węgrzecH

tArgi w NOwym SAdzie

tArgi w cHOrwAcji 

 W dniach 3-7 kwietnia w 
Centrum Wystawienniczym w Brnie 
odbyły się największe w Europie 
Środkowej Międzynarodowe Targi 
Rolnicze Techagro. 

 Nowe technologie w pro-
dukcji rolnej - tak brzmiało hasło 
przewodnie wystawy. Otworzył ją 
minister rolnictwa Republiki Cze-
skiej Marian Jurečka, który stwierdził, 
że Techagro to przegląd najlepszych 
technologii stosowanych w rolnic-
twie, jakie Europa może zaoferować 
czeskim rolnikom. W nawiązaniu do 
liczby pokazywanych maszyn i wy-
stawiających swoje produkty firm, 
określił on targi Techagro 2016 jako 
gigantyczne. 

 Trudno odmówić czeskie-
mu ministrowi racji. 754 wystaw-
ców z 22 państw zagospodarowało 
każdy metr kwadratowy powierzch-
ni kompleksu wystawienniczego. W 
ciągu pięciu dni wystawę odwiedzi-
ło ponad 110 tysięcy osób. Zwiedza-
jący mogli zobaczyć  produkty 1167 
marek, w tym również maszyny PRO-
NAR. 

 Stoisko Pronaru, jedno z naj-
większych na wystawie, było oblega-
ne przez rolników z Czech i sąsied-
nich krajów. We współpracy z wyłącz-
nym importerem maszyn Pronaru na 
teren Czech został zaprezentowany 
ciągnik PRONAR 5340, maszyny zie-
lonkowe, komunalne i przyczepy. W 
Brnie nie mogło zabraknąć również 
tegorocznych nowości Pronaru. Go-
ście mieli okazję obejrzeć m.in.: przy-
czepę samozbierającą T400R, zmo-
dernizowane wersje przyczep sko-
rupowych T679M i T700M, przycze-
pę belową T026KM z kłonicami oraz 
przyczepę hakową T286. 

 Zaprezentowano również 
dobrze już znane czeskim rolnikom: 

tArgi tecHAgrO w brNie

wóz przeładowczy T743, przyczepę 
skorupową z trójstronnym wywro-
tem T669/1 i przyczepę do przewo-

przyczepy (T680 i PT612), zgrabiarkę 
karuzelową ZKP350, kosiarkę dyskową 
PDF300 oraz owijarkę bel Z245. Dwu-
osiowe przyczepy Pronaru, które są naj-
lepiej sprzedającymi się przyczepami 
na węgierskim rynku, były w centrum 
zainteresowania zwiedzających - oba 
modele zostały sprzedane po zakoń-
czeniu targów. 

 Obecność maszyn z Narwi-
na wystawie podkreśla pozycję marki 
PRONAR na węgierskim rynku i ugrun-
towuje jej rozpoznawalność.                 (kt)

maszyn rolniczych, wśród nich również 
Pronar. Targi odwiedziło około 120 tys. 
gości. Na stoisku dilera Pronaru zapre-
zentowano przyczepy: PRONAR T680, 
PRONAR T672/1 oraz PRONAR T672. 
Wśród klientów serbskiego partnera 
handlowego maszyny Pronaru cieszą 
się bardzo dobrą  opinią. Potwierdzają 
oni, że Pronar jest solidną marką z sze-
roką ofertą produktów o bardzo wyso-
kiej jakości i konkurencyjnej cenie.    (ac)

T680 i PRONAR T672/2 z bogatym wy-
posażeniem dodatkowym, m.in. z plat-
formą operatora i plandeką.

 - Planuję zakup kolejnej przy-
czepy PRONAR. Wiem, że jakość tych 
przyczep jest na najwyższym poziomie, 
bo mam jedną od ponad dziesięciu lat 
i nigdy mnie nie zawiodła - powiedział 
Ivan Bojanović, prowadzący gospodar-
stwo rolne w powiecie Virovitice, tuż 
przy granicy z Węgrami. 

 Targi Bjelovarski sajam otwo-
rzył w tym roku minister rolnictwa Chor-
wacji Davor Romić.                                              (jm)

zu zwierząt T046/2 z hydraulicznie 
opuszczaną skrzynią ładunkową. 

 (jj)

AKtuAlNOściwww.pronar.pl
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Lądowiska dla samolotów i śmigłowców 

przybliżyć świAt dO NArwi
 Szybki rozwój i walka o ryn-
kową konkurencyjność ofert wymu-
szają zwiększenie elastyczności i ła-
twości kontaktów z wystawcami i po-
tencjalnymi klientami. Dlatego Pro-
nar - aktywny i liczący się na świato-
wym rynku producent maszyn rolni-
czych oraz komunalnych - postawił 
na nowoczesną, szybką i wygodną 
formę komunikacji, jaką jest lotnic-
two. 

 W dobie ogólnej dostęp-
ności internetu i związanych z nim 
możliwości, to właśnie  bezpośred-
ni kontakt jest czynnikiem decydu-
jącym  o możliwości zawarcia kolej-
nych umów handlowych. Dlatego, 
aby skrócić czas podróży do kontra-

hentów, a także ułatwić im szybkie 
dotarcie do siedziby  Pronaru, jesie-
nią 2015 roku zarząd podjął decyzję 
o budowie lądowiska samolotowe-
go na gruntach bezpośrednio przy-
legających do zakładu nr 2 w Narwi. 
Obecnie lądowisko jest już gotowe i 
użytkowane. 

 Już wcześniej - bo od po-
czątku lata 2015 roku - Pronar wy-
budował w tym miejscu lądowisko 
śmigłowcowe. Zarówno lądowisko 
dla śmigłowców, jak i dla samolo-
tów spełniają wymagania stawiane 
obiektom, na których mają być wy-
konywane operacje lotnicze i są wpi-
sane do rejestru lądowisk polskich 
oraz międzynarodowych. 

 Lądowiska śmigłowcowe 
NAREW oraz samolotowe NAREW-2 
posiadają własne systemy oświetle-

“

W tym roku została urucho-
miona sprzedaż paliwa lot-
niczego Jet A-1 z akcyzą. Jest 
ono dostępne w dni robocze 
w godzinach od 8:00 do 
15:00, po uzgodnieniu i pot-
wierdzeniu z 24-godzinnym 
wyprzedzeniem.

niowe umożliwiające bezpieczne ko-
rzystanie z nich także podczas noc-
nych operacji lotniczych. Lądowiska, 
zgodnie z decyzją zarządu Pronaru, 
są dostępne również dla lotnictwa 
państwowego (policja, wojsko, po-
gotowie ratunkowe, straż pożarna) 
oraz dla innych użytkowników.  

 Miejscowość Narew, będą-
ca siedzibą Pronaru, jest położona w 
atrakcyjnym geograficznie i przyrod-
niczo miejscu w pobliżu Puszczy Bia-
łowieskiej (ostatni pierwotny las ni-
zinny w Europie), co przyciąga wielu 
turystów z całego świata, korzystają-
cych także z lekkich samolotów i śmi-
głowców. Wśród nich bardzo często 
zdarzają się osoby zajmujące się re-
alizacją przedsięwzięć biznesowych, 
których zakres może stać się począt-
kiem decyzji mających wpływ na 

przyszłość i rozwój całego regionu. 
Dlatego też można przypuszczać, że 
obydwie inwestycje przyniosą korzy-
ści nie tylko Pronarowi, ale także lo-
kalnej społeczności. 

 
Helena Landowska  

Autorka jest specjalistką ds. marketingu
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Fundusze europejskie 

NA mOderNizAcję  
i mAteriAł SiewNy   

 W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2016 roku na modernizację gospodarstw rolnych przeznaczono 
ponad 10 mld zł, w tym na zakup maszyn - 1,54 mld zł.

“

Katalog maszyn produkowanych przez Pronar jest dostępny 
na stronie: www.pronar.pl. Szczegółowe informacje, na zakup 

których z nich można otrzymać unijne dofinansowanie, można uzyskać 
w Fabrycznych Punktach Sprzedaży oraz u dilerów Pronaru.

“

15 czerwca minął przedłużony termin składania wniosków o do-
płaty bezpośrednie za 2016 rok. Natomiast ostateczny termin 

składania informacji o zmianach w tych wnioskach upływa 11 lipca. Zło-
żenie korekty wniosku po 15 czerwca skutkuje pomniejszeniem płatno-
ści dotyczącej powierzchni objętej tą zmianą o 1 proc. za każdy dzień 
roboczy począwszy od 15 czerwca. Zmiany we wniosku obejmują rów-
nież dodanie działek lub skorygowanie danych na temat wcześniej zło-
żonych informacji.

Podział środków na 2016 rok (wg województw) w ramach programu 
Modernizacja gospodarstw rolnych  
z przeznaczeniem na zakup maszyn

województwo liMit w euro liMit w zł  
(kurs 4,2228 zł)

dolnośląskie 19 145 040,00 80 864 819,95
kujawsko-pomorskie 27 711 079,00 117 046 055,48
lubelskie 37 976 468,00 160 405 005,54
lubuskie 8 073 737,00 34 101 850,34
łódzkie 29 129 635,00 123 037 752,31
małopolskie 13 412 469,00 56 651 586,56
mazowieckie 54 681 883,00 230 965 337,42
opolskie 11 038 483,00 46 624 344,50
podkarpackie 11 698 532,00 49 412 259,46
podlaskie 28 123 153,00 118 786 573,64
pomorskie 16 771 056,00 70 837 586,33
śląskie 8 215 957,00 34 702 559,18
świętokrzyskie 14 812 792,00 62 566 270,85
warmińsko-mazurskie 22 729 722,00 96 005 799,78
wielkopolskie 45 080 189,00 190 409 702,30
zachodniopomorskie 16 067 248,00 67 864 842,10
Razem 364 667 443,00 1 540 282 345,74

 Jak rozpocząć proces ubie-
gania się o dopłaty do materia-
łu siewnego? Do 25 czerwca moż-
na składać wnioski w oddziałach te-

renowych  Agencji Rynku Rolnego 
o przyznanie dopłat z tytułu zużyte-
go do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego.

 O wsparcie mogą ubiegać 
się także producenci rolni, których 
uprawy zostały zniszczone w wyni-
ku działania niskich temperatur. Do-
płaty można otrzymać do materia-
łu, który został zakupiony, wysiany 
lub wysadzony w okresie od 15 lipca 
2015 roku do 15 czerwca 2016 roku.

 Dopłatami objęte są nastę-
pujące gatunki roślin:

•	 zboża: pszenica zwyczajna, 

www.pronar.pl AKtuAlNOści

pszenica twarda, żyto (popu-
lacyjne, syntetyczne lub mie-
szańcowe), jęczmień, pszen-
żyto, owies;

•	 rośliny strączkowe: łubin 
(żółty, wąskolistny lub bia-
ły), groch siewny, bobik, soja, 
wyka siewna;

•	 mieszanki zbożowe i pastew-
ne: sporządzone z ww. roślin 
objętych systemem dopłat;

•	 ziemniak.

 Pieniądze zostaną wypłaco-
ne wnioskodawcom najpóźniej do 
końca 2016 roku. Szczegółowe infor-
macje dotyczące przyznania dopłat z 
tytułu użytego do siewu lub sadze-
nia materiału siewnego można uzy-
skać we wszystkich siedzibach Agen-
cji Rynku Rolnego.

Opracował Sławomir Zubrycki 
Autor jest pełnomocnikiem zarządu  

ds. funduszy unijnych



CBR oferuje innowacyjne i komplementarne badania, umożliwiające przeprowadzenie całościowych prac badaw-
czych istotnych parametrów maszyn rolniczych, leśnych, budowlanych, pojazdów samochodowych oraz ich podze-
społów.
CBR umożliwia przeprowadzenie kompletnych badań określonego wyrobu w jednym miejscu, co skraca czas i kosz-
ty badań.
CBR realizuje specjalistyczne badania przy użyciu najnowocześniejszego parku maszynowego, a unikatowa aparatu-
ra badawcza, przyrządy pomiarowe i programy komputerowe przyczyniają się do wzrostu innowacyjności i skrócenia 
etapu przygotowań wdrożenia wyrobu do produkcji.

CENTRUM Badawczo-rozwojowe PRONAR

cBr proponuje wykonanie badań:
•	 siłowników;
•	 silników, pomp, rozdzielaczy pomp hydraulicznych;
•	 wytrzymałości przewodów hydraulicznych, (DIN/ISO 

6802, DIN/ISO 6803,ISO 8032);
•	 ładowaczy i maszyn napędzanych hydraulicznie;
•	 udźwigu trzypunktowych układów zawieszenia i 

mocy hydrauliki zewnętrznej;
•	 statycznych konstrukcji ochronnych (CODE 4, CODE 6, 

CODE 7), zaczepów i zabezpieczeń (R 58 EKG ONZ);
•	 wytrzymałości dynamicznej;
•	 wytrzymałości zmęczeniowej osi;
•	 eksploatacyjnych osi (maszyna bezwładnościowa) R 

13 EKG ONZ;,
•	 wpływu naprężeń  odkształceń spawalniczych na wy-

stępowanie bicia osiowego i promieniowego koła oraz 
innych zespołów kołowo-symetrycznych;

•	 optymalizacji parametrów obróbki plastycznej blach 
nowych wyrobów (technologia tłoczenia);

•	 rozkładów temperatur (termografia);
•	 symulacji zwijania obręczy kół,
•	 rozwoju technologii fail safe (bezpieczne badania nisz-

cBr dysponuje: 
•	 drukarką 3D - zapewnia ona wytwarzanie trójwymiarowych obiektów z tworzyw sztucznych na podstawie mode-

lu 3D i sprawdzenie ich cech funkcjonalnych;
•	 skanerem 3D, który umożliwia szybką weryfikację prototypów;
•	 stanowiskami obliczeniowymi, które pozwalają uzyskać rozkłady naprężeń, odkształceń i przeniesień projektowa-

nych konstrukcji za pomocą modelowania FEM (Finite Element Method);
•	 laserem 3D, który tnie z bardzo wysoką precyzją różnego typu rury (okrągłe, kwadratowe, prostokątne) i profile 

stalowe (T, 2T, H, C, I i L); maszyna umożliwia również gwintowanie.

cBr zapewnia:
•	 doświadczenie, kwalifikacje, profesjonalizm pracowników,
•	 nowoczesny i innowacyjny park maszynowy,
•	 dokładność, precyzja, powtarzalność i odtwarzalność stosowanych metod pomiarowych i badawczych,
•	 krótki czas oczekiwania na realizację usługi badawczej,
•	 jakość usług na najwyższym światowym poziomie.

BADANIA  
CHEMICZNE

czące) przy badaniu kół tarczowych;
•	 diagnostyki prototypów (układy hydrauliczne i hamul-

cowe);
•	 spoin i uszkodzeń materiałowych w komorze z wyko-

rzystaniem promieniowania rentgenowskiego;
•	 uszkodzeń materiałowych metodą ultradźwiękową;
•	 pojazdów i maszyn w komorze termicznej;
•	 kompatybilności elektromagnetycznej pojazdów i ma-

szyn;
•	 konstrukcji ROPS (Roll Over Protective Structures) i 

FOPS (Falling Object Protective Structures);
•	 stateczności pojazdów (m.in. R111 EKG ONZ);
•	 układów paliwowych;
•	 parametrów tworzyw sztucznych (ISO 1133, PN-EN ISO 

1183-1:2013-06 A);
•	 wielkości elektrycznych;
•	 kompatybilności elektromagnetycznej  (R 10 EKG ONZ)
•	 hałasu maszyn (ISO 3744);
•	 w komorze solnej (ISO 9227, ISO 6270)
•	 w komorze UV (ISO 16474-2, ISO 4892-2)
•	 powłok malarskich (ISO 2409, ISO 2808, ISO 2812-1,2, 

ISO 6860, ISO 15184).

www.pronar.pl/centrum-badawczo-rozwojoweCentrum Badawczo-Rozwojowe PRONAR/ Informacja Techniczna tel.: + 48 85 682 73 58, e-mail: cbr@pronar.pl

BADANIA  
DO HOMOLOGACJI

BADANIA  
HAŁASU MASZYN

BADANIA  
HYDRAULIKI  
SIŁOWEJ

BADANIA  
KONSTRUKCJI 
OCHRONNYCH ROPS I FOPS

BADANIA KÓŁ BADANIA  
MATERIAŁOWE

BADANIA  
PROTOTYPÓW

BADANIA OSIBADANIA  
NIENISZCZĄCE

BADANIA  
WIELKOŚCI  
ELEKTRYCZNYCH

BADANIA  
ŚRODOWISKOWE  
I TESTY KLIMATYCZNE

BADANIA  
STATECZNOŚCI 
POJAZDÓW

BADANIA 
STATYCZNE 
I DYNAMICZNE

BADANIA  
UKŁADÓW  
PALIWOWYCH

WYKONYWANIE 
POMIARÓW

USŁUGI  
OBRÓBKI METALI

SKANOWANIE 
OBIEKTÓW 3D

OBLICZENIA  
WYTRZYMAŁOŚCIOWE

DRUK 3D
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Testy nowego ciągnika PRONAR 5440  

rOzwój wyrObu jeSt prOceSem ciągłym

 Oprócz  parametrów technicznych i funkcjonalności produktu kupujący zwracają coraz większą uwagę na ta-
kie cechy wyrobu jak: niezawodność, trwałość i niskie koszty eksploatacji. Dotyczy to wszystkich maszyn rolniczych, 
ale szczególnie istotne jest w przypadku ciągników rolniczych, których koszty eksploatacji stanowią istotny składnik 
nakładów produkcyjnych statystycznego gospodarstwa (i ciągle rośną w miarę wchodzenia w życie kolejnych norm 
toksyczności silników), a niezawodność - w związku z coraz bardziej skomplikowaną konstrukcją - spada.

 Wzrost awaryjności w naj-
nowszych generacjach ciągników jest 
związany głównie z dodawaniem ko-
lejnych układów i elementów elektro-
nicznych (czujniki, sterowniki, poten-
cjometry, elektrozawory itp.) w związ-
ku z coraz surowszymi normami emisji 
spalin. Elementy te z natury (w porów-
naniu z mechanicznymi) są mało trwa-
le ze względu na niską odporność na 
kurz, zawilgocenie, drgania oraz gwał-
towne zmiany temperatury.

 O ile, przy wykorzystaniu naj-
nowszych narzędzi inżynierskich do 

projektowania i analiz, możliwe jest 
we wczesnej fazie projektu sprawdze-
nie (z dużym prawdopodobieństwem) 
wytrzymałości mechanicznej i podsta-
wowych parametrów technicznych, to 
trwałość i niezawodność szacowana 
w oparciu o narzędzia komputerowe 
jest ciągle mało wiarygodna ze wzglę-
du na trudność stworzenia modelu ba-
dawczego uwzględniającego wszyst-
kie czynniki zewnętrzne. Aby to zwe-
ryfikować, w dalszym ciągu najbar-
dziej sprawdzoną i wiarygodną meto-
dą pozostają badania eksploatacyjne. 

 Pronar kładzie duży nacisk na 
gruntowne testowanie swoich wyro-
bów i ich produkcję zgodnie z ocze-
kiwaniami klientów. Badania przepro-
wadza się na podstawie programu 
prób i badań, opracowanego indywi-
dualnie dla każdego wyrobu. Mogą 
być one przeprowadzane na stanowi-
skach badawczych w laboratorium lub 
w warunkach rzeczywistych, czyli jako 
badania eksploatacyjne. Możliwości 
badań laboratoryjnych znacznie wzro-
sły od chwili powstania Centrum Ba-
dawczo-Rozwojowego PRONAR. 

 Ponieważ nowy model ciągni-
ka PRONAR 5440 opiera się w większo-
ści na sprawdzonych już podzespołach 
z poprzednich modeli, badania doty-
czą nowych układów oraz ich wypły-
wu na funkcjonowanie ciągnika.

 Główna różnica polega na za-
stosowaniu silnika spełniającego nor-
mę Etapu IV. Wymagało to dodania no-
wych układów (instalacja wtrysku Ad-
Blue i system jego podgrzewania, ka-
talizator SCR) oraz modernizacji istnie-
jących (dostosowanie instalacji elek-
trycznej, modernizacja zbiornika pali-
wa). Własna komora klimatyczna (o re-
gulowanym zakresie temperatury we-
wnątrz od -40 do +80 0C), która może 
zmieścić cały ciągnik, pozwala na prze-
prowadzenie - bez względu na porę 
roku - takich badań jak:

•	 próba uruchomienia silnika w 
niskich temperaturach;

•	 test działania wtrysku mocznika 
w całym zakresie temperatur;

•	 test działania systemu odmra-
żającego mocznik w niskich 
temperaturach (roztwór Ad-
Blue zamarza w temp. poniżej 
minus 110C);

•	 działanie układów hydraulicz-
nych w niskich temp. z moż-
liwością rejestracji natężenia 
przepływu, ciśnienia i temp. w 
funkcji czasu z częstotliwością 
próbkowania 0,1 milisekundy;

•	 odporność na pękanie ele-
mentów z tworzyw sztucznych 
w niskich temperaturach.

 Podstawowym badaniem 
weryfikującym poprawność zabudo-
wy silnika PRONAR 5440 jest tzw. bi-
lans cieplny. Służy on określeniu mak-
symalnej temperatury otoczenia, przy 
której może pracować silnik pod peł-
nym obciążeniem bez ryzyka prze-
grzania i z zachowaniem właściwych 
parametrów (temperatura, ciśnienie, 
natężenie przepływu) cieczy chłodzą-
cej, powietrza w układzie dolotowym 

oraz paliwa. Pomiary są dokonywane 
za pomocą wielokanałowego rejestra-
tora i przy obciążonym silniku poprzez 
WOM za pomocą hamowni.

 Ważnym badaniem - ze 
względu na bezpieczeństwo - jest oce-
na kompatybilności elektrycznej. Rów-
nież to badanie jest przeprowadzane 
w Centrum Badawczo-Rozwojowym 
PRONAR. Polega ona na sprawdzeniu 
czy ciągnik PRONAR 5440  jest odpor-
ny na zakłócenia emitowanych przez 
otoczenie fal elektromagnetycznych 
oraz czy sam nie emituje fal niebez-
piecznych dla innych pojazdów. 

 CBR jest również wyposa-
żone w zaawansowane stanowisko, 
na którym przeprowadzane są ba-
dania udźwigu przedniego i tylnego  
TUZ-a oraz mocy hydrauliki zewnętrz-
nej. Przebieg obu badań jest zgod-
ny z międzynarodowym standardem 
OECD kod nr 2. W momencie pomia-
rów udźwigów są jednocześnie reje-
strowanie naciski (oddzielnie dla każ-
dego koła), które służą do oceny ob-
ciążeń osi. Na tym samym stanowi-

sku bada się również udźwig ładowa-
cza czołowego w całym zakresie ruchu 
wysięgnika. 

 Równolegle przeprowadza-
ne są badania w rzeczywistych warun-
kach eksploatacji. Służą one spraw-
dzeniu zachowania się ciągnika PRO-
NAR 5440 w typowych warunkach po-
lowych, gdzie jest on wystawiony na 
czynniki niemożliwe do imitowania 
w warunkach laboratoryjnych (kurz, 
zmienna wilgotność, drgania pocho-
dzące od różnych nawierzchni, zmien-
ne obciążenie, czynniki atmosferycz-
ne, promieniowanie UV). 

 Są to testy długotrwałe, któ-
re nie kończą się nawet po wdrożeniu 
do produkcji. Wszelkie uwagi osób te-
stujących są wnikliwie analizowane i 
uwzględniane w rozwoju wyrobu, któ-
ry jest procesem ciągłym i służy do 
podnoszenia jego cech użytkowych, 
niezawodności oraz trwałości.

Marek Iwaniuk
Autor jest  kierownikiem Sekcji Ciągników  

Wydziału Wdrożeń w Pronarze
Badania w rzeczywistych warunkach eksploatacji pozwalają sprawdzić zachowanie ciągnika PRONAR 5440 w typowych warunkach polowych
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Ciągnik PRONAR 5340 z osprzętem 

SprAwdzONy zeStAw  
dO utrzymANiA pObOczy

 W firmach zajmujących się utrzymaniem poboczy dróg, wiosna to czas gorących przygotowań do sezonu. 
Przeglądy sprzętu, ewentualne naprawy i trzeba zaczynać pierwsze koszenie. Zdecydowaną większość prac przy wy-
kaszaniu poboczy dróg dokonuje się maszynami komunalnymi zagregowanymi z ciągnikiem.

 PRONAR 5340 jest ciągni-
kiem, który bardzo dobrze sprawdza 
się w pracach komunalnych. Agrego-
wany z różnym sprzętem przeznaczo-
nym do tego typu prac, pozytywnie 
przeszedł obowiązkowe testy. Został 
także sprawdzony przez firmy świad-
czące usługi komunalne. Ciągnik 
PRONAR 5340 jest najczęściej agre-
gowany: 

•	 z wysięgnikiem wielofunkcyj-
nym przednim WWP500 oraz 

głowicą koszącą GK110. Za-
letą takiego zestawu jest nie-
ograniczona widoczność ope-
ratora i pełna kontrola nad wy-
konywaną pracą. Jest on naj-
częściej wykorzystywany w 
trudnym, nierównym terenie 
oraz w miejscach, gdzie duże 
znaczenie ma zachowanie do-
kładności koszenia.

•	 z wysięgnikiem wielofunkcyj-
nym tylnym WWT600 z głowi-

cą koszącą GK140. Takie roz-
wiązanie najlepiej sprawdza 
się wszędzie tam gdzie chce-
my wykosić jak najwięcej w 
jak najkrótszym czasie. Ponad 
6-metrowy zasięg poziomy za-
pewnia możliwość wykosze-
nia dużych połaci traw. Głowi-
ca kosząca o szerokości robo-
czej 1400 mm zapewnia dużą 
wydajność. 

•	 z kosiarką bijakową tylno-
boczną BBK180. Zestaw świet-
nie sprawdza się przy wyka-
szaniu przeciwskarpy. Znako-
micie też radzi sobie przy wy-
kaszaniu rowów i płaskich te-
renów. Dzięki szerokiemu za-
kresowi kąta pracy (w dół - 65°, 
w górę - 94°) oraz sporemu 
przesuwowi bocznemu (1820 
mm w poziomie) jest to naj-
częściej spotykane rozwiąza-
nie konstrukcyjne na naszych 
drogach. 

 Podstawową zaletą wszyst-
kich wymienionych maszyn jest ich 
konstrukcja opracowana z myślą o 
ciężkich pracach komunalnych w 
różnych warunkach. Pracują one na 
wszystkich polskich drogach, poczy-
nając od krajowych (autostrad i dróg 
ekspresowych), wojewódzkich, po-
wiatowych, a kończąc na gminnych.

Rafał Bryła
Autor jest przedstawicielem handlowym  

Pronaru
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Profesjonalna obsługa w fabrycznym punkcie sprzedaży

rAdzi SObie ze wSzyStKim
Zakup ciągnika PRONAR 5340 to moja najlepsza decyzja - mówi Krzysztof Nie-
myjski ze wsi Niemyje Nowe (województwo podlaskie), który nabył ciągnik w 
Fabrycznym Punkcie Sprzedaży Pronaru w Brańsku.

 W ubiegłym  roku Pronar 
wprowadził na rynek nowy ciągnik - 
PRONAR 5340 z serii P5.  Klienci któ-
rzy kupili ten ciągnik w Fabrycznym 
Punkcie Sprzedaży w Brańsku chętnie 
polecają go innym rolnikom, co po-
woduje tworzenie coraz liczniejsze-
go grona użytkowników P5 w okolicy 
Brańska. Jednym z nabywców ciągni-
ka PRONAR 5340 jest Krzysztof Nie-
myjski ze wsi Niemyje Nowe. Posiada 

on także wiele innych maszyn mar-
ki PRONAR: przetrząsacz, zgrabiarkę, 
kosiarkę oraz przyczepę. 

co spowodowało że kupił pan aku-
rat ciągnik Pronar 5340? 
- Po wcześniejszych rozmowach z 
przedstawicielem Fabrycznego Punk-
tu Sprzedaży Pronaru w Brańsku 
otrzymałem możliwość przetestowa-
nia go przed zakupem. Według mnie 

ciągnik sprawdził się pod każdym 
względem - podczas prac polowych, 
jak i przydomowych. Dzięki silnikowi 
Deutza i bardzo dobremu systemowi 
hydraulicznemu Boscha ciągnik bez 
najmniejszych problemów współpra-
cuje z każdą maszyną.

co jest największą zaletą ciągnika?
- Za zaletę mogę uznać zamontowa-
ne w nim znakomite podzespoły za-

chodnich marek. Masa ciągnika za-
pewnia mu bardzo dobry uciąg, a to 
z kolei pozwala mu współpracować 
z maszynami o wielkich gabarytach. 
Dzięki jego szerokim oponom mogę 
bezproblemowo pracować na nad-
rzecznych łąkach, które są często pod-
mokłe. 

w jaki sposób wykorzystuje pan 
swój ciągnik? 
- Ciągnik PRONAR 5340 to główny cią-
gnik w moim gospodarstwie. Pracu-
ję nim na powierzchni ok. 60 ha. Radzi 
sobie znakomicie ze wszystkimi praca-
mi polowymi, współpracując z cztero-
skibowym pługiem czy z 3-metrowym 
agregatem uprawowo-siewnym. 

czy poleciłby pan ten ciągnik in-
nym rolnikom? 
- Z całą pewnością. PRONAR 5340 po-
lecam wszystkim rolnikom. Jego za-
kup był moją najlepszą decyzją, dzięki 
której mogę dużo szybciej i sprawniej 
pracować w gospodarstwie. 

dziękuję za rozmowę.

Daniel Mioduszewski
Autor jest przedstawicielem handlowym  

Fabrycznego Punktu Sprzedaży Pronaru w Brańsku



MaszYnY do zBioru 
zielonek
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Wszystko w jednym miejscu

KOmpletNA OfertA

 Proces technologiczny zbioru traw jest jednym z najważniejszych w 
całej agrotechnice. Korzystając z szerokiej oferty maszyn Pronaru, można uzy-
skać najwyższej jakości pasze. 

 kosiarki dyskowe
 Kosiarki dyskowe Pronaru 

charakteryzują się małym zapotrze-
bowaniem na moc ciągnika oraz nie-
wielką masą własną. Pronar produ-
kuje kosiarki, których szerokość ro-
bocza wynosi od 2,1 (najprostsze 
modele)  do aż 8,3 metra (podwój-
na kosiarka tylna z czołową). Główną 
zaletą kosiarek dyskowych jest: szyb-
ka praca, równomierny cienki i sze-
roki pokos oraz centralne zawiesze-
nie. To ostatnie zapewnia optymalną 
pracę nawet na nierównym terenie, a 
system hydraulicznego zabezpiecze-
nia przed najazdem na przeszkodę 
gwarantuje jej bezpieczeństwo.  Pro-
nar produkuje następujące kosiar-
ki tylne: PDK210, PDK220, PDT260, 

PDT260C, PDT300, PDT300C, PDD 
830, PDD830C oraz czołowe: PDF300 
i PDF300C, a także PDF390.

Przetrząsacze
  Pronar oferuje dwa mo-

dele przetrząsaczy karuzelowych: 
PWP530 - czterowirnikowy oraz 
PWP770 - sześciowirnikowy. W każ-
dym wirniku zamontowano siedem 
ramion, co pozwala na efektyw-
ną pracę przy mniejszych obrotach  
WOM-u ciągnika. Wydajność modelu 
PWP530 wynosi od 6 do 7 ha/h, zaś 
PWP770 - od 9 do 11 ha/h.

zgrabiarki karuzelowe
 Wydajne i niskoawaryjne 

zgrabiarki Pronaru o lekkiej i so-
lidnej konstrukcji są wyposażone 
w przekładnie renomowanej fir-

my, które zapewniają dokładną 
i komfortową pracę. Pronar pro-
dukuje zgrabiarki jednokaruzelo-
we: ZKP300, ZKP350 i ZKP420 oraz 
dwukaruzelową ZKP800. Ich sze-
rokość robocza wynosi od 3 m 
(ZKP300) do 8 m. Najbardziej popu-
larnym modelem na polskim rynku 

PRONAR PDK220

PRONAR PDK210

PRONAR PDT340

PRONAR PDT300C

PRONAR PDT300

PRONAR PDT260C

PRONAR PDT260

PRONAR PDF300

PRONAR PDF300C

PRONAR PDF390

PRONAR PWP770

PRONAR PWP530

PRONAR ZKP800

PRONAR ZKP420

PRONAR ZKP350

PRONAR ZKP300

PRONAR PDD830C

PRONAR PDD830

jest zgrabiarka ZKP420 o szerokości 
roboczej 4,2 m.

Prasy belujące
 Skoszony, przetrząśnięty i 

zgrabiony materiał należy zebrać. 
Prasa Z500K jest wyposażona w sta-
łą komorę zwijania z  zamkami me-
chanicznymi. Sprawne pobieranie Kosiarka dyskowa PRONAR PDK220 

Przetrząsacz pokosów karuzelowy PWP770

Owijarka samozaładowcza Pronar Z245/1
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materiału zapewnia podbieracz o  
szerokości roboczej 1,8 m. W mode-
lu Z500R standardowo montowany 
jest podbieracz o szerokości robo-
czej 2 m i rotor z 15 nożami. Zapew-
nia to lepsze zagęszczenie materia-
łu w komorze i zwiększa efektyw-
ność pracy. Prasa PRONAR Z500G 
jest specjalistyczną maszyną, wypo-
sażoną w gąsienice, która doskonale 
spisuje się w pracy na terenach pod-
mokłych. 

owijarki do bel
 Do owinięcia cylindrycz-

nych bel niezbędne są owijarki sa-
mozaładowcze. Pronar oferuje mo-
dele: Z245 - z bocznym oraz Z245/1 
- z czołowym systemem załadunku. 
Obie maszyny są w standardzie wy-
posażone w układ sterowania ma-
nualnego, zaś w wyposażeniu opcjo-
nalnym dostępny jest system auto-
matycznie sterujący procesem owi-
jania. 

Przyczepy 
 Nowością Pronaru jest 

przyczepa samozbierająca T400R. 

Posiada ona rotor o średnicy 800 
mm wyposażony w 45 noży. 41 m3 
pojemności jej skrzyni ładunkowej 
pozwala na efektywną i wydajną 
pracę. Zwieziony materiał jest wy-
ładowywany i za pomocą tylnych 
wałków równomiernie rozkłada-
ny  w silosach przejazdowych. Nie-
dawno Pronar rozpoczął produk-
cję przyczepy do przewozu bel 
T028KM wyposażoną w hydraulicz-
nie unoszone ściany boczne. Za-
bezpieczają one bardzo skutecz-
nie stabilność ładunku, zwiększając 
tym samym bezpieczeństwo użyt-
kowania maszyny. 

 Pronar produkuje przycze-
py do przewozu bel, których ładow-
ność wynosi od ponad 7 t (T022) do  
19,5 t (T028KM): T022, T023, T024, 
T025, T026, T022M, T023M, T024M, 
T025M, T026M, T025KM, T026KM, 
T028KM, T024R, TB4.

Łukasz Pycz 
Autor jest przedstawicielem handlowym  
Fabrycznego Punktu Sprzedaży Pronaru  

w Sztabinie

PRONAR Z245/1

PRONAR Z500R

PRONAR Z500K

PRONAR VMP-10

PRONAR VMP-10S

PRONAR VMP-5S

PRONAR VMP-5ST

PRONAR Z245

Nowość - Zgrabiarka jednokaruzelowa PRONAR ZKP460T

zgrAbiArKA jedNOKAruzelOwA  
prONAr zKp460t

 Pronar wprowadza do produkcji nowy model zgrabiarki karuzelowej - ZKP460T. W odróżnieniu od dotychczas 
produkowanych zgrabiarek (zawieszanych), będzie ona zaczepiana do ciągnika za pomocą  łamanego dyszla. Nowy mo-
del jest przeznaczony przede wszystkim dla właścicieli małych gospodarstw. Prostota konstrukcji przekłada się na atrak-
cyjną cenę oraz długi okres użytkowania. ZKP460T zapewnia dużą wydajność przy współpracy z małymi ciągnikami.

 Cechą charakterystyczną 
zgrabiarki ZKP460T jest hydraulicz-
na regulacja wysokości karuzeli. Dwa 
siłowniki zamontowane w podwo-
ziu i na dyszlu zgrabiarki umożliwia-
ją  płynne przejście z pozycji trans-

portowej do pozycji pracy i sprawne 
przejeżdżanie nad uprzednio zgra-
bionymi wałkami. Siłownik dyszla 
posiada również regulację korbową, 
zapewniającą odpowiednie ustawie-
nie jego wysokości i nachylenie ka-

ruzeli. Łączenie z ciągnikiem za po-
mocą równoległobocznego dyszla 
utrzymuje zaczep w stałej poziomej 
pozycji.  

 Właściwe zgrabianie zapew-
nia 12-ramienna przekładnia. Spe-

mASzyNy dO zbiOru zielONeKwww.pronar.pl

Nowością Pronaru jest przyczepa samozbierająca T400R
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Zgrabiarka dwukaruzelowa PRONAR ZKP800

SKrAcA czAS prAcy

 Do najważniejszych elementów konstrukcji zgrabiarki PRONAR ZKP800 należą dwie karuzele, każda o średnicy ro-
boczej 3,1 m. Obracają się one przeciwbieżnie, co umożliwia układanie zgrabianego materiału w jeden centralny wałek.

 Na każdej przekładni karu-
zelowej zgrabiarki PRONAR ZKP800 
umieszczono 11 ramion roboczych, a 
na każdym ramieniu cztery podwój-
ne palce grabiące. Karuzele zgra-
biarek posiadają własne tandemo-
we podwozie, sprzęgnięte za pomo-
cą ramion nośnych poprzez krzyżo-
wy układ przegubowy, co gwaran-
tuje idealne kopiowanie w trudnym 
terenie. Zsynchronizowane siłowniki 
hydrauliczne wysuwają i składają ra-
miona nośne, dając w efekcie płynną 
regulację szerokości roboczej zgra-
biarki w zakresie od 7 do 8 m. Regu-
lując szerokość roboczą, regulujemy 
tym samym szerokość zgrabianego 
wałka w zakresie od 0,9 do 1,9 m. 

 Zgrabiarka ZKP800 jest wy-
posażona w nowoczesne suche prze-
kładnie karuzelowe konstrukcji Prona-
ru. Podobnie jak inne produkowane 
przez Pronar zgrabiarki ZKP800 zwięk-
sza mechanizację produkcji pasz dla 
zwierząt, co w znaczny sposób zmniej-
sza zapotrzebowanie na pracę fizycz-
ną w gospodarstwie, skracając tym sa-
mym czas zbioru zielonek. Umożliwia-
ją to m.in.:  lekka konstrukcja, przekład-
nie karuzelowe renomowanego pro-
ducenta, palce grabiące wykonane z 
bardzo wytrzymałej stali oraz dobre 
aktywne zawieszenie, które poprawia 
zwrotność i kopiowanie terenu.

 Amortyzatory drgań, w któ-
re wyposażone są zgrabiarki Prona-
ru, znacznie zwiększają komfort pra-
cy. Odpowiednia czystość zgrabiane-
go pola oraz możliwość pełnej regula-
cji szerokości formowanego wałka w 

znacznym stopniu ułatwiają później-
sze belowanie. Łatwość manewrowa-
nia maszyną usprawnia układ skrętny. 
Połączone drążkami tylne koła z trzy-
punktowym układem zawieszenia 
zmniejszają promień skrętu, dlatego 
podczas wykonywania ostrych łuków 
wałek zgrabiany nie jest rozrzucony 
ani zbity - nie traci na jakości. 

 Do współpracy ze zgrabiar-
ką niezbędny jest ciągnik o mocy nie 
mniejszej niż 80 KM. Do każdej ma-
szyny dołączony jest wałek przegu-
bowy do agregacji z ciągnikiem. 

 Transport zgrabiarki można 
porównać do transportu przyczepy 
jednoosiowej. Za pomocą układu hy-
draulicznego można unieść ramiona 

grabiące do góry i w ten sposób uzy-
skać dwie szerokości transportowe: 
2,8 lub 3,5 m. 

 Aby maszyna była sprawna 
i gotowa do kolejnych sianokosów, 
należy dokonywać zalecanych przez 
producenta przeglądów i m.in. spraw-
dzać poziom oleju w przekładniach, 
dokręcać poluzowane śruby oraz 
dbać,  aby podczas jej przechowywa-
nia woda nie dostała się do łożysk. 

 Pronar produkuje również 
zgrabiarki jednokaruzelowe: ZKP300, 
ZKP350 oraz ZKP420 o szerokości ro-
boczej odpowiednio: 3; 3,5 i 4,2 metra.

Dariusz Szymański
Autor jest przedstawicielem handlowym  

Pronaru
cjalnie zaprojektowany układ za-
wieszenia sprawia, że palce sprę-
żyste - znajdując się możliwie bli-
sko kół - dokładnie dostosowują się 
do kształtu gruntu. Zgrabiarka PRO-
NAR ZKP460T jest wyposażona w 
4-kołowy układ jezdny, co popra-
wia stabilność wirnika i wpływa na 
wydajność pracy. Jako wyposaże-
nie dodatkowe w ZKP460T, z przo-
du karuzeli, może być zamontowa-
ne koło podporowe. Zapewnia to 

dokładniejsze zgrabianie i kopiowa-
nie.  W  czasie pracy podnoszenie i 
opuszczanie maszyny do ustawio-
nej wcześniej głębokości odbywa 
się dzięki systemowi hydrauliczne-
mu. Podstawową głębokość robo-
czą ustawia się za pomocą śruby na-
stawczej na podwoziu zgrabiarki. W 
celu zapewnienia zawsze optymal-
nego dopasowania palców grabią-
cych do podłoża, istnieje możliwość 
wykonania dodatkowego pochyle-

nia poprzecznego wirnika wzglę-
dem podwozia.

 Zaczepiana zgrabiarka 
ZKP460T to idealna maszyna do cią-
gników o małej mocy. Dyszel o rów-
noległobocznej konstrukcji i specjal-
nie zaprojektowane podwozie umoż-
liwiają wysokie uniesienie maszyny 
(na około 40 cm), a przy tym  zapew-
niają wyjątkową stabilność podczas 
przejazdów przez wały zgrabionego 
pokosu lub jazdy po drodze. 

 Wysoka jakość materiałów 
używanych do produkcji zgrabiar-
ki zapewnia jej wieloletnie użytko-
wanie i niską awaryjność, zaś prosta  
konstrukcja  - bezproblemową ob-
sługę a niewielkie wymiary stanowią 
atut m.in. dla małych gospodarstw.

 
Damian Birycki 

Autor jest konstruktorem Sekcji Maszyn  
Zielonkowych Wydziału Wdrożeń w Pronarze

Podstawowe parametry techniczne zgrabiarki jednokaruzelowej Pronar zkP460t

Maksymalna szerokość robocza (m)  4,6 

Liczba ramion karuzeli 12

Liczba palców grabiących na ramieniu 4

Układ jezdny 4-kołowy w układzie tandem

Zaczep dyszel łamany

Obroty WOM-u (obr./min) 540

Zapotrzebowanie na moc (KM) około 30
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Profesjonalna obsługa w fabrycznym punkcie sprzedaży

Kupię w ANdrzejewie
Wysoka wydajność pracy, solidna  jakość wykonania i atrakcyjna cena. Wła-
śnie to przekonało mnie  do zakupu zgrabiarki PRONAR ZKP800 - mówi  Ma-
riusz Jakubiak, rolnik z miejscowości Zaręby Bolędy (województwo mazowiec-
kie), prowadzący gospodarstwo  rolne specjalizujące się w produkcji mleka.

dlaczego zdecydował się pan na 
zakup zgrabiarki dwukaruzelowej?

- Prowadzę ponad 100-hektaro-
we gospodarstwo, z czego zdecydo-
waną większość  stanowią użytki zie-
lone. Przy tak dużym areale robienie 
balotów stało się dla mnie mało eko-
nomiczne. Postanowiłem więc przy-
gotowywać sianokiszonkę w postaci 
pryzmy. W tym celu zakupiłem przy-
czepę samozbierającą. Wtedy jednak 
okazało się, że moja stara zgrabiarka 
przestała być efektywna - po prostu 
była za mała. Musiałem się rozejrzeć  
za większą maszyną.

czy decydując się na zakup zgra-
biarki od razu wiedział pan, że bę-
dzie to maszyna Pronaru?

- Szczerze mówiąc: nie. Była to 
ważna inwestycja, dlatego porówny-
wałem oferty wielu producentów. Ze 
zgrabiarką PRONAR ZKP800 nie mia-
łem wcześniej żadnych doświadczeń i 
nie byłem do niej przekonany. Szczę-
śliwym trafem odwiedził mnie pra-
cownik Fabrycznego Punktu Sprzeda-
ży Pronaru w Andrzejewie.

jak wspomina pan tę wizytę?
- O, bardzo dobrze. Od razu zauwa-

żyłem, że rozmawiam z profesjonali-
stą, który doskonale zna swoją pracę. 
Miałem pewne obawy, co do zakupu 
maszyny, ponieważ nie znałem opinii 
innych rolników na jej temat. Nie wi-
działem jej również w podczas pra-

cy. Wtedy pracownik FPS zapropono-
wał mi wyjazd do długoletniego użyt-
kownika zgrabiarki ZKP800, gdzie 
mogłem zobaczyć jej pracę, a także 
dowiedzieć się czegoś więcej o użyt-
kowaniu. 

i co ostatecznie pana przekonało 
do zakupu maszyny?

- Było wiele czynników, w tym 
na pewno pozytywne opinie innych 
użytkowników maszyny. Ważna była 
także jej wydajność. Maszyna zgrabia 
trawę z 7 ha w ciągu godziny, a do jej 
obsługi używam ciągnika o naprawdę 
małej mocy. Dzięki temu oszczędzam 
czas i pieniądze. Do zakupu przekona-
ła mnie również profesjonalna i rze-
czowa obsługa pracowników z FPS w 
Andrzejewie.

co może pan powiedzieć o pracy 
zgrabiarki Pronar zkP800?

- Użytkuję ją bezawaryjnie szó-
sty sezon.  Maszyna jest wyposażona 
w dwie karuzele, na których  znajdu-
je się jedenaście ramion grabiących, a 
każde ramię jest wyposażone w czte-
ry podwójne palce. Zapewnia to do-
skonałe zgrabianie skoszonej trawy. 
Tandemowy układ zawieszenia karu-
zel sprawia, że bardzo dobrze kopiu-
ją one teren. W ZKP800 zamontowa-
no skrętny zaczep, dzięki czemu bez 
problemu utrzymuje ona żądany tor 
jazdy za ciągnikiem. Mimo dużych 
gabarytów zgrabiarka - dzięki tylnym 

kołom skrętnym - jest bardzo zwrot-
na. Ustawianie jej szerokości robo-
czej, wynoszącej od 7 do 8 metrów, 
odbywa się oczywiście hydraulicznie. 
Opuszczanie i podnoszenie karuzel 
również odbywa się przy użyciu sys-
temu hydraulicznego. Ręcznie nato-
miast ustawiana jest wysokość gra-
bienia.

czy poleciłby pan zgrabiarkę 
zkP800 innym użytkownikom?

- Tak, serdecznie polecam. Wiem, 
że  zgrabiarka Pronaru jakością nie 
ustępuje maszynom zachodnich ma-
rek, natomiast jest nieporównywalnie 
tańsza. Przy dzisiejszych cenach mle-
ka, aby móc prowadzić rentowne go-
spodarstwo, trzeba kierować się twar-
dymi zasadami ekonomii. 

czy planuje pan w najbliższym cza-
sie zakup innych maszyn Pronaru?

- Tak, zastanawiam się nad zaku-
pem dużej przyczepy. Nie wybra-
łem jeszcze konkretnego modelu, ale 
wiem na pewno, że będzie to przycze-
pa marki PRONAR. Myślę, że w wybo-
rze pomogą mi profesjonaliści z Fa-
brycznego Punktu Sprzedaży Pronaru 
w Andrzejewie.

dziękuję za rozmowę.

Karol Janczewski
Autor jest przedstawicielem handlowym  
Fabrycznego Punktu Sprzedaży Pronaru  

w Andrzejewie

Prasa belująca PRONAR Z500K

dObre SprASOwANie

 PRONAR Z500K to stałokomorowa prasa łańcuchowa do zbioru słomy, siana oraz masy zielonej przeznaczonej 
na sianokiszonkę z formowanego wału lub bezpośrednio z pokosu.

 Z500K wykonana jest z wy-
sokiej jakości materiałów, co spra-
wia, że jest mocna i stabilna. Nie-
skomplikowana konstrukcja zapew-
nia łatwą obsługę i upraszcza czyn-
ności serwisowe. Duża prędkość 
prasowania oraz sprawne obwiązy-
wanie beli po jej obu krawędziach 
znacznie zmniejsza czas trwania po-
szczególnych etapów pracy, co przy 
dużym areale (np. łąk) zwiększa wy-
dajność. Rolnicy biorący udział w 
prezentacjach polowych prasy PRO-
NAR Z500K zwracali uwagę na do-
bre sprasowanie  bel w idealnie cy-
lindryczny kształt, co ma bardzo 
duży wpływ na wytworzenie wyso-
kiej jakości paszy (sianokiszonki). 
Docenili też łatwość z jaką Z500K ra-
dzi sobie z bardzo suchą słomą. 

 Szerokie ogumienie (wypo-
sażenie standardowe), ułatwia poru-
szanie po grząskim i podmokłym te-
renie. Istnieje możliwość zamontowa-
nia w prasie Z500K dodatkowych ele-
mentów, które zwiększają jej funkcjo-
nalność, ułatwiają pracę i konserwa-
cję. Są to m.in.: mechanizm obwiązy-
wania siatką, sygnalizacja akustycz-
no-wizualna, centralny układ smaro-
wania, plandeka oraz automatyczny 
układ smarowania łańcuchów.

 Pronar jest producentem peł-
nego zestawu maszyn do zagospoda-
rowania zielonek oraz przygotowania 
i zadawania pasz. Warto pamiętać, że 
odpowiedni dobór maszyn przyczy-
nia się m.in. do szybkości zbioru i wła-
ściwego przygotowania zielonek do 
przechowywania (np. stopień spraso-

wania, szczelność owinięcia), co prze-
kłada się na parametry odżywcze pa-
szy i wydajność hodowli. Maszyny 
Pronaru (kosiarki dyskowe, przetrzą-
sacze, owijarki, zgrabiarki) zapewnia-
ją właściwe przygotowanie paszy i 
zwiększają wydajność gospodarstwa. 

 Podstawowe parametry tech-
niczne prasy belującej PRONAR Z500K:

•	 średnica/szerokość beli (mm)    
1200/1200,

•	 szerokość podbieracza (mm)     
1800,

•	 zapotrzebowanie mocy (KM)    
55,

•	 obroty WOM-u  (obr./min)        
540.

 Robert Woldański 
Autor jest regionalnym przedstawicielem 

handlowym Pronaru
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Montowany standardowo w owijarce Z245 ręczny system sterowania mechanicznego, na życzenie  
klienta, może być zastąpiony  półautomatycznym sterowaniem elektronicznym

Podczas pracy z  owijarką samozaładowczą PRONAR Z245 beli nie jest wymagana ingerencja operatora

Sterowana elektronicznie owijarka samozaładowcza PRONAR Z245 z załadunkiem bocznym

wySOKA fuNKcjONAlNOść i KOmfOrt prAcy

 Owijarka samozaładowcza Z245 z załadunkiem bocznym jest bardzo dobrze znana na krajowym rynku. Ele-
menty wyposażenia dodatkowego, które w znaczny sposób zwiększają jej funkcjonalność, przyczyniają się do wzro-
stu zainteresowania rolników ceniących sobie komfort pracy.

 Montowany standardowo w 
owijarce Z245 ręczny system stero-
wania mechanicznego, na życzenie 
klienta, może być zastąpiony  pół-
automatycznym sterowaniem elek-
tronicznym. Samozaładowcza owi-
jarka PRONAR Z245 ze sterowaniem 
półautomatycznym, poza elektro-
nicznym sposobem sterowania, nie 
różni się zasadą działania od tego 
samego modelu owijarki z załadun-
kiem bocznym i ze sterowaniem 
manualnym. W ofercie Pronaru do-
stępna jest również owijarka z zała-

dunkiem czołowym Z245/1,  stero-
wana ręcznie. 

 Manualnie sterowany roz-
dzielacz hydrauliczny może być za-
stąpiony przez - będący wyposaże-
niem opcjonalnym - rozdzielacz ste-
rowany elektronicznie, który jest 
połączony z modułem umieszczo-
nym na owijarce. Moduł ten jest z 
kolei połączony z systemem czujni-
ków i - poprzez przewód o długości 
5 m łączy je z  panelem sterowania, 
który możemy umieścić w kabinie 
ciągnika.  Niewielkie wymiary i cię-

żar  panelu sterującego umożliwia-
ją umocowanie go w najwygodniej-
szym dla operatora miejscu, zwięk-
szając tym samym komfort pracy. 
Operacja owinięcia bel następuje 
w trzech zautomatyzowanych eta-
pach: załadunek beli, owinięcie beli, 
rozładunek beli. 

 Każdy etap możemy prze-
rwać  w trakcie jego wykonywania, 
wciskając przycisk na panelu „start/
stop”. Owijarka przejdzie wtedy au-
tomatycznie w tryb sterowania ręcz-
nego. Analogiczna sytuacja wystę-

puje, jeżeli zatrzymanie owijarki na-
stąpi w wyniku zerwania lub skoń-
czenia się folii - wyświetlony zosta-
je stosowny komunikat i następu-
je przejście do ręcznego trybu pra-
cy.  W celu kontynuowania owijania 
wybieramy operację, którą chcemy 
wykonać. W trakcie trwania czynno-
ści w trybie automatycznym przyci-
ski trybu ręcznego nie są aktywne 
(poza przyciskiem „stop”).  

 Podczas owijania beli nie 
jest wymagana ingerencja operato-
ra, a proces owijania jest kończony 
automatycznie po 24 (dla folii o sze-
rokości 500 mm)  lub 17 (dla foli o 
szerokości 750 mm) obrotach stołu.  
Po skończonym owijaniu stół z belą 
ustawia się w pozycji „do wyładun-
ku”,  co jest też potwierdzone komu-
nikatem na pulpicie sterującym. Za-
twierdzając przyciskiem „start”, do-
konujemy wyładunku beli. Stół wy-
ładowczy pozwala na wyładunek 
beli na dwa sposoby - belę można 
położyć lub postawić, a potem wy-
godnie załadować ją na przyczepę. 
Zastosowanie półautomatycznego 
sterowania maszyną skraca czas ob-
sługi, gwarantuje stałą prędkość ob-
rotową, wolny rozruch i zwolniony 
koniec procesu owijania. 

 Cały proces sterowany pół-
automatycznie, bez ingerencji ope-
ratora, zwiększa dokładność, rów-
nomierność i wydajność owijania 
foli oraz niweluje jej uszkodzenia. 
Przed rozpoczęciem pracy operator 
na panelu sterującym ustawia pręd-
kość obrotową (o ile zachodzi po-
trzeba jej korekty).  Półautomatycz-
ny cykl obsługi owijarki skraca rów-
nież  czas owijania jednej beli. Dzię-
ki temu oszczędzamy czas i paliwo. 

 Panel sterujący posiada sze-
reg funkcji pozwalających na za-
pisanie informacji m.in. o całkowi-
tej liczbie bel owiniętych czy licz-
bie bel owiniętych na danym obsza-

rze.  Parametry pracy danego obsza-
ru można zapisać w  16 polach pa-
nelu. Przed pierwszym uruchomie-
niem należy ustawić parametry pra-
cy owijarki: liczbę owinięć jednej 
beli, aktualny czas i datę, prędkość 
obrotową stołu i czujnik zerwania 
folii.  Parametry te możemy zmienić 
w dowolnym momencie. Panel ste-
rujący zapisuje dane o wydajności 
pracy: liczbę bel owiniętych na da-
nym obszarze w ciągu godziny, czas 
owijania i liczba owinięć na każdym 
obszarze pracy. Zapis powyższych 
informacji daje kontrolę nad ilością 
zużytej folii na poszczególnych ob-
szarach. Nie trzeba też tracić czasu 
na zapisywanie ani zapamiętywanie 
liczby bel sianokiszonki zebranej z 
konkretnej łąki. Wszystkie informa-
cje są zapisane oraz przechowywa-
ne w panelu sterującym i - po skoń-
czonej pracy – możemy je przeglą-
dać w dowolnym momencie. 

 Obydwa modele owijarek, 
podobnie jak pozostałe owijarki sa-
mozaładowcze PRONAR, cechuje 
solidność  konstrukcji. Dopuszczal-
na masa owijanej przez nie beli wy-
nosi 1100 kg. Tak wysoki wskaźnik 
tego parametru jest ważny szcze-
gólnie wtedy,  gdy owijarki owija-

ją bele przygotowane przez prasy 
z rotorem, które mocno zagęszcza-
ją prasowany materiał i tym samym 
zwiększają ich ciężar. 

 Owijarka PRONAR Z245/1 
jest agregowana na górny lub dol-
ny zaczep ciągnika. Wymagany jest 
do tego ciągnik o mocy nie mniej-
szej niż 35 KM, wyposażony w jed-
ną  parę wyjść systemu hydraulicz-
nego. Szerokie  ogumienie maszyny, 
o rozmiarze 340/55-16, pozwala po-
ruszać się z ładunkiem po podmo-
kłych łąkach bez ryzyka pozostawia-
nia kolein. Dopuszczalna średnica 
owijanych bel przez Z245/1 wyno-
si 1500 mm. Stawiacz bel, w związ-
ku z ich  różnymi gabarytami i cię-
żarem, jest regulowany. Gwarantuje 
to dokładne postawienie każdej beli 
kiszonki - bez uszkodzenia folii.  

 W wyposażeniu standardo-
wym, w zależności od modelu owi-
jarki, dostępne są: przewód elek-
tryczny (zasilający moduł w prąd), 
koło zębate z łańcuchem (do zmia-
ny szerokości owijanej folii)  i licznik 
owinięć (w przypadku manualnego 
sterowania owijarką).  

Marek Guzowski
Autor jest kierownikiem Fabrycznego Punktu 

Sprzedaży Pronaru w  Koszarówce



sPrzęt koMunalnY



KWARTALNIK PRONAR NR 2(37)/201644 KWARTALNIK PRONAR NR 2(37)/2016 45

Sprzęt KOmuNAlNywww.pronar.pl

Mobilne przesiewacze bębnowe PRONAR

glObAlNy SuKceS

 Od początku 2016 roku Pronar odnotowuje znaczny wzrost sprzedaży mobilnych przesiewaczy bębnowych. 
Firma przywiązuje szczególną wagę do jak najniższej emisji spalin, stosowania zwiększających funkcjonalność tech-
nologii oraz zapewnia dostosowanie każdego modelu do indywidualnego zamówienia, wpływając w ten sposób na 
tendencje w rozwoju tej grupy maszyn.

Sprzęt KOmuNAlNy www.pronar.pl

 Na sukces przesiewaczy se-
rii MPB Pronaru składa się systema-
tyczna praca kadry inżynieryjno-kon-
struktorskiej nad rozwojem produktu. 
Struktura firmy, z nowoczesnym Cen-
trum Badawczo-Rozwojowym wspie-
rającym zakłady produkcyjne, umoż-
liwia konstruktorom projektowanie 
i wdrażanie rozwiązań, które zwięk-
szają funkcjonalność i uniwersalność 
przesiewaczy. Poszerza się zakres ich 
zastosowania, wzrasta konkurencyj-
ność i grono klientów w kraju i na wie-
lu rynkach zagranicznych. 

 Dbałość konstruktorów Pro-
naru o zachowanie przyjaznego 
wpływu przesiewaczy na środowisko 

naturalne przyczyniła się również 
do sukcesu komercyjnego - wszyst-
kie maszyny otrzymały międzynaro-
dowe certyfikaty, zgodne z norma-
mi w zakresie emisji spalin w Unii Eu-
ropejskiej (Stage 3B), a przesiewacze 
na podwoziu kołowym posiadają ho-
mologację do poruszania się po dro-
gach publicznych Unii Europejskiej z 
prędkością do 100 km/h. 

 Wykorzystanie maszyn Pro-
naru do pracy przy segregacji odpa-
dów komunalnych, węglu, materiału 
drzewnego lub odpadów budowla-
nych na całym świecie jest dowodem 
na globalny sukces myśli technicznej 
firmy z Narwi. Mobilne przesiewacze 

bębnowe pracują w różnorodnych, 
często trudnych, warunkach klima-
tycznych efektywnie sortując mate-
riał na różne frakcje. 

 Pronar produkuje cztery mo-
dele przesiewaczy: MPB 14.44, MPB 
18.47, MPB 20.55 i MPB 20.72. Dostęp-
ne są one z silnikami spalinowymi lub 
elektrycznymi na podwoziu kołowym 
lub gąsienicowym. Średnica bębna 
przesiewającego w poszczególnych 
modelach wynosi od 1,4 do 2 m, a 
jego długość - od 4,4  do 7,2 m. Na-
tomiast efektywna powierzchnia sita 
ma od 16,2 do ponad 40 m2. 

 Założenia konstrukcyjne i 
technologia produkcji przesiewa-

czy PRONAR umożliwia dostosowa-
nie każdego modelu maszyny do in-
dywidualnego zamówienia. Pozwala 
na to szeroki zestaw elementów wy-
posażenia dodatkowego i opcjonal-
nego, które zwiększają funkcjonal-
ność przesiewaczy i dostosowują do 
konkretnych potrzeb. Montaż jedy-
nie tych układów i elementów, któ-
re spełniają oczekiwania nabywcy, 
eliminuje zakup kosztownych opcji i 
ma realny wpływ na niższą cenę prze-
siewacza.  Dzięki temu ceny przesie-
waczy Pronaru jest zgodna z oczeki-
waniami klientów w różnych krajach 
i - co bardzo ważne – czas realizacji 
zamówień w Pronarze jest znacząco 
krótszy niż u innych producentów. 

 Elementem, na który Pronar 
zwraca szczególną uwagę jest kon-
trola jakości. By proces technologicz-
ny był kompletny, a produkt uzyskał 
pożądane właściwości użytkowe, 
niezbędne jest jego dokładne spraw-
dzenie i przetestowanie. 

 Wydajność  oraz trwałość 
przesiewaczy MPB wielokrotnie spo-
tkała się z uznaniem klientów po-
twierdzając, że dla nich wysoka ja-
kość i technologia godna zaufania 
to nie dane techniczne z folderu, ale 
odpowiednie właściwości użytkowe 
sprawdzone podczas pracy maszy-
ny. W przypadku modeli MPB udało 
się to osiągnąć również dzięki odpo-
wiedniej obsłudze serwisowej ma-
szyn. Pronar powierza zagraniczną 
dystrybucję Mobilnych Przesiewa-
czy Bębnowych partnerom o uzna-
nej pozycji rynkowej i z odpowied-
nim zapleczem serwisowym. 

 Udział Pronaru w rynku ro-
śnie z każdym miesiącem.  Wzrasta 
liczba zamówień, a zapytania doty-
czące przesiewaczy Pronaru spły-
wają z różnych kontynentów. Przed-
stawiciele Pronar zapraszani są do 
uczestnictwa w  światowych targach 
i konferencjach organizowanych dla 

Konstruktorzy nieustannie projektują i wdrażają rozwiązania, które zwiększają funkcjonalność i uniwer-
salność przesiewaczy

Badanie tylnej belki przesiewacza w Centrum Badawczo-Rowzojowym

wąskiej grupy najważniejszych pro-
ducentów maszyn recyklingowych. 
Podczas uczestnictwa w tych wyda-
rzeniach stoiska Pronaru  spotyka-
ją się  z zainteresowaniem niejedno-
krotnie wyższym niż w przypadku in-
nych producentów. 

 Analiza porównawcza ofert 
mobilnych przesiewaczy bębno-
wych Pronaru i produktów świa-
towych konkurentów dowodzi, że 
obecnie nie ma na świecie firmy, któ-

ra oferowałaby więcej modeli tego 
typu przesiewaczy. Nie ma też pro-
ducenta oferującego w tej kategorii 
maszyn, produkty o tak dobrym sto-
sunku jakości do ceny. 

 Pronar  planuje projekty kon-
strukcyjne związane z wdrażaniem 
do produkcji kolejnych maszyn two-
rzących linię recyklingową. 

Bartosz Tomczak 
Autor jest specjalistą  

ds. handlu zagranicznego w Pronarze
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Przesiewacz PRONAR MPB 20.72 w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nadarzynie

prONAr dlA HetmANA

 Przesiewacz PRONAR MPB 20.72 został zakupiony przez przedsiębiorstwo Hetman z Nadarzyna, które świad-
czy usługi komunalne. Hetman dysponuje mocą przerobową 160 tys. Mg/rok (ton  odpadów w ciągu roku).  Zakup 
przesiewacza Pronaru z pewnością poprawi wskaźniki zarządzanej przez firmę instalacji.

 - Wykorzystujemy już jed-
no mobilne sito bębnowe konku-
rencyjnego wobec Pronaru produ-
centa, ale potrzebowaliśmy drugie-
go do pracy w nowej hali. mówi Da-
niel Lubański, kierownik sortowni w 
firmie Hetman. - Na dostawcę wy-
braliśmy Pronar. Istotnych było kil-
ka powodów. Po pierwsze - przesie-
wacze te są popularne w zachod-
niej części Mazowsza i mogliśmy 
przyjrzeć się ich pracy. Jako przy-
kład mogę podać firmę z branży bu-
dowlano-usługowej, która wyko-
rzystuje nieco mniejszy model Pro-
naru - MPB 18.47 do produkcji zie-

mi ogrodniczej. Właściciele maszy-
ny są z niej zadowoleni i zapewnia-
ją, że ponownie dokonaliby takiego 
samego wyboru. Po drugie - zapro-
ponowano nam dobrą cenę i atrak-
cyjną gwarancję. Po trzecie - dla nas 
istotne znaczenie miał też fakt, że 
Pronar, podobnie jak my, jest firmą 
ze 100-procentowym polskim kapi-
tałem. Decydując się na jego pro-
dukt wspieramy polski przemysł. 

 W wydajnym przesiewaniu 
zmieszanych odpadów komunal-
nych bardzo ważną rolę odgrywa 
wielkość sita, a zwłaszcza jego dłu-
gość. Dlatego przy zakupie nowej 

maszyny Hetman zdecydował się na 
największy w ofercie Pronaru model 
o długości bębna przesiewającego 
7,2 m. Dotychczas w firmie wykorzy-
stywano maszynę z bębnem o dłu-
gości tylko 4,7 m.

 -  Zdarzało się, że poprzednio 
operator jeszcze raz wrzucał nadsi-
tówkę do kosza zasypowego, bo wi-
dział, że można ją odsiać dokładniej. 
Przy użytkowaniu przesiewacza Pro-
naru nie dochodzi do takiej sytuacji. 
Zauważyliśmy również, że zapewnia 
on co najmniej 15-proc. wzrost wy-
dajności - przekonuje Daniel Lubań-
ski. - To wszystko łatwo wytłuma-
czyć. Gdy sito maszyny ma większą 
długość, wrzucone do niego odpa-
dy pokonują dłuższą drogę, a tym sa-
mym są dłużej przesiewane. 

 W przypadku przesiewacza 
PRONAR MPB 20.72 ważna jest nie 
tylko szybkość procesu, ale także sku-
teczność separacji odpadów drob-
nych od większych. Pozwala to uzy-
skać odpowiednio doczyszczony ma-
teriał, który później łatwiej jest sor-
tować. Jeśli chodzi o wydajność MPB 
20.72, to wynika ona bezpośrednio z 
czynnej powierzchni elementu robo-
czego, jakim jest sito bębnowe. Roz-
wijając je, otrzymamy prostokąt o po-
wierzchni 40,6 m2, w dotychczas wy-
korzystywanej przez firmę Hetman 
maszynie jego powierzchnia jest 
mniejsza prawie o połowę.

Paweł Zubrycki
Autor jest specjalistą ds. sprzedaży sprzętu 

komunalnego w Pronarze 

Przesiewacz PRONAR MPB 18.47 w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie

NOwy zAKłAd zAgOSpOdArOwANiA 
OdpAdów w jArOciNie 

 21 marca w Jarocinie (województwo wielkopolskie)  na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami odbyło się uro-
czyste otwarcie jednej z najnowocześniejszych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce. Jed-
nym z jej elementów jest przesiewacz PRONAR MPB 18.47. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samo-
rządowych sąsiednich gmin i wielu zakładów komunalnych z całej Polski, a także politycy.

 Inwestycja jest wspólnym 
przedsięwzięciem 17 wielkopolskich 
gmin, które postawiły przed sobą 
wspólne cele - przetwarzanie odpa-
dów komunalnych na najwyższym eu-
ropejskim poziomie z poszanowaniem 
prawa i przy możliwie najniższych 
kosztach. Wartość inwestycji wyniosła 
149,7 mln zł, z tego 84 mln zł stanowiło 
dofinansowanie z Funduszu Spójności 
w ramach unijnego Programu Infra-
struktura i Środowisko.  

 Zakład przetwarza ok. 60 tys. 
ton odpadów komunalnych wytwa-
rzanych rocznie przez 235 tys. miesz-

kańców. Inwestycja ograniczy ilość 
odpadów biodegradowalnych oraz 
pozwoli wysortować surowce do po-
wtórnego wykorzystania, co wydłu-
ży okres eksploatowania składowi-
ska odpadów.

 Pronar wyposażył Zakład Za-
gospodarowania Odpadów w mobil-
ny przesiewacz bębnowy MPB 18.47, 
co zwiększy poziom odzysku i recy-
klingu przez ZGO oraz skutecznie 
zmniejszy koszty przetwarzania od-
padów. Przesiewacz PRONAR MPB 
18.47 będzie elementem procesu 
odzyskiwania odpadów biodegrado-

walnych, co znacznie przyczyni się 
do ochrony środowiska naturalnego.

 Przy okazji otwarcia zakła-
du Pronar przygotował wystawę ma-
szyn i urządzeń komunalnych. Dzięki 
współpracy dilera Pronaru - firmy Da-
mian z Jarocina - zaprezentowano na 
niej ciągniki: Kioti NX45, Kioti CX35 
zagregowany z pługiem PUV-1600 
oraz Kioti RX7320 z przyczepą PT606. 
Maszyny cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem oglądających. 

Sławomir Matyśkiewicz
Autor jest specjalistą ds. sprzedaży sprzętu 

komunalnego w Pronarze

Od lewej: Wojciech Klepacki, kierownik Działu Sprzedaży Krajowej sprzętu komunalnego, Jarosław Warczygłowa -  dyrektor techniczny Zakładu Gospodarki 
Odpadami w Jarocinie, Sławomir Matyśkiewicz, specjalista ds. sprzedaży sprzętu komunalnego w Pronarze
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Głowica do odmulania GO800, montowana na wysięgniku służy do oczyszczania rowów melioracyjnych z zalegającej ziemi, roślinności i błota

Ciągniki i maszyny Pronaru wyróżniają się dobrą relacją jakości do ceny - mówi Zbigniew Grajoszek, prezes Stadniny Koni Rzeczna
“

Maszyny Pronaru w stadninie koni 

wydAjNe i NOwOczeSNe
Ciągniki i maszyny Pronaru wyróżniają się dobrą relacją jakości do ceny 
oraz innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi - mówi Zbigniew Grajo-
szek, prezes Stadniny Koni Rzeczna.

czym zajmuje się stadnina koni 
rzeczna?  
- Stadnina Koni w Rzecznej jest po-
łożona w województwie warmińsko-
mazurskim, przy trasie E-7, w okoli-
cy Pasłęka. Została założona w 1947 
roku na bazie majątku przedwojen-
nej stadniny prowadzącej hodow-
lę koni na potrzeby wojska. W 1993 
roku uległa przekształceniu w jed-
noosobową spółkę Skarbu Państwa. 
Przez 69 lat wypracowała sobie bar-

dzo dobrą markę i wysoką renomę. 
Stadnina osiągnęła wiele sukcesów 
hodowlanych i sportowych. Konie 
z „Rzecznej” startowały w mistrzo-
stwach Europy i świata oraz zdoby-
wały tytuły mistrzów Polski.

jaki sprzęt jest potrzebny do pro-
wadzenia działalności?
- Posiadamy około 2100 ha ziemi 
uprawnej, łąk i pastwisk. Gospodar-
stwo jest też nastawione na hodow-

lę bydła - pogłowie wynosi 250 krów 
mlecznych i 500 cieląt. Hodujemy 
także około 150 sztuk bydła mięsne-
go rasy Hereford. Aby zapewnić do-
stawy świeżych traw i pasz, potrzeba 
dużego nakładu pracy i wydajnego 
sprzętu. Wyposażenie w sprzęt wy-
sokiej jakości, zapewniający szybką 
pracę i niskie koszty eksploatacji, jest  
obecnie jednym z najważniejszych 
warunków opłacalności prowadze-
nia gospodarstwa. Sprzęt sukcesyw- nie wymieniamy na nowy. Posiada-

jąc 800 ha traw potrzebujemy kom-
pletnej linii maszyn do zbioru zielo-
nek oraz ciągników do obsługi tych 
maszyn. Do bardziej efektywnego 
wykorzystania ciągników niezbędny 
jest również współpracujący z nimi 
osprzęt.

jakie maszyny ostatnio kupiliście?
- Cztery ciągniki PRONAR P5340 - 
dwa wyposażone w przedni łado-
wacz LC3 z osprzętem, jeden z przed-
nim TUZ-em oraz jeden ciągnik wy-
posażony w przedni wysięgnik wie-
lofunkcyjny WWP500 z głowicą do 
odmulania GO800 i głowicą koszącą 
GK110.  A z maszyn zielonkowych - 
zgrabiarkę dwukaruzelową PRONAR 
ZKP800 oraz przetrząsacz pokosów 
PRONAR PWP770.

na ile sprzęt Pronaru usprawnia 
prace w gospodarstwie i w jaki 
sposób jest użytkowany?
- Nowe ciągniki P5340 oraz maszyny 

Pronaru pozwalają na zwiększenie 
produkcji traw i przyspieszają zbiór 
roślin zielonkowych. Głowicą do od-
mulania GO800, montowaną na wy-
sięgniku, oczyszczamy rowy melio-
racyjne z zalegającej ziemi, roślinno-
ści i błota. W ten sposób uzyskuje-
my czystą wodę do nawadniania pól. 
Nowe ciągniki wykorzystujemy rów-
nież do codziennej pracy w oborach 
i stajni.

czym maszyny Pronaru wyróżnia-
ją się na tle wyrobów innych? 
- Przede wszystkim dobrą relacją ja-
kości do ceny, innowacyjnymi roz-
wiązaniami technicznymi oraz wy-
dajnymi i nowoczesnymi konstruk-
cjami. Niewątpliwą zaletą ciągników 
PRONAR  P5340 jest 106-konny silnik 
Deutza, wyposażony w pełni bezob-
sługowy katalizator, którego żywot-
ność jest równa żywotności silnika. 
Jest to dla mnie bardzo ważne, po-
nieważ takie rozwiązanie nie przy-
sparza problemów w użytkowaniu 

maszyny. Wysięgnik wielofunkcyjny 
Pronaru jest bardzo użytecznym na-
rzędziem umożliwiającym sprawną i 
szybką pracę przy utrzymaniu infra-
struktury pól i łąk.

jakie są plany firmy? 
- Plan rozwoju jest długookresowy. 
Systematycznie staramy się unowo-
cześniać produkcję roślinną, hodow-
lę koni i bydła. Aby sprawnie i szybko 
pracować, musimy unowocześniać 
park maszynowy. Pronar, jako lider 
produkcji przyczep rolniczych w Pol-
sce, jest w stanie zaoferować mo-
dele, które w największym stopniu 
będą wykorzystywane w naszym go-
spodarstwie. Planujemy kupić przy-
czepy do obsługi kombajnów zbożo-
wych i kolejne maszyny zielonkowe.

dziękuje za rozmowę.

Bogdan Hałuszka 
Autor jest przedstawicielem  

handlowym Pronaru
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Nowość

zAmiAtArKA prONAr zm-2300m

 Latem Pronar wprowadzi na rynek nową serię zamiatarek. Będą to maszyny zawieszane, napędzane hydrau-
licznie, agregowane na przodzie  nośnika. Produktem rozpoczynającym serię jest model PRONAR ZM 2300M, o szero-
kości roboczej 2,3 m.

 Nowe zamiatarki charaktery-
zują się odmienną, w porównaniu z 
maszynami serii Agata, konstrukcją. 
Konieczność zmiany wysokości ramy 
nad podłożem w miarę zużywania 
się szczotki walcowej została wyklu-
czona, dzięki zastosowaniu podno-
śników mechanicznych. Pozwalają 
one na bezstopniową regulację wy-
sokości walca zamiatającego, co za-
pewnia bardziej efektywne zamiata-
nie oraz maksymalne wydłużenie ży-
wotności szczotek. 

 Zmieniono również kon-
strukcję samego walca zamiatające-
go, włosie nabijane na rurę z tworzy-
wa sztucznego zastąpiono segmen-
tami szczotek wieńcowych o średni-
cy 650 mm. Dają one szeroki zakres 
możliwości konfiguracji, pozwala-
jąc na zastosowanie wieńców pro-
stych (przekładanych pierścienia-

mi dystansowymi), wieńców wygię-
tych (tworzących walec o strukturze 
plastra miodu), bądź wieńców z wło-
siem nabijanym na pierścienie z two-
rzywa sztucznego. To, w połączeniu z 
różnymi materiałami włosia - od po-
lipropylenu (PPN) poprzez drut me-
talowy prosty lub falowany po mie-
szankę tych materiałów daje możli-
wość dopasowania modelu maszyny 
do konkretnych potrzeb nabywcy. 
Walec zamiatający jest napędzany 
mocnym silnikiem hydraulicznym, 
zabudowanym wewnątrz wału, dzię-
ki czemu wyeliminowane zostało ry-
zyko jego uszkodzenia przez uderze-

nie w przeszkodę i jednocześnie po-
zwoliło na zmniejszenie szerokości 
maszyny, która teraz wynosi 2,55 m.

 Specjalna konstrukcja ukła-
du zawieszenia powoduje, że  zamia-
tarka może wykonywać ruchy w górę 
i w dół oraz przemieszczenia kątowe 
w dwóch płaszczyznach, dzięki cze-
mu doskonale kopiuje teren. Zasto-
sowanie widocznych dla operatora 
wskaźników,  przedstawiających po-
łożenie maszyny w stosunku do no-
śnika, niweluje ryzyko jej uszkodze-
nia.  Może to nastąpić  podczas pra-
cy z dużymi ciągnikami bądź łado-
warkami kołowymi na nierównym 

terenie lub przy przejeżdżaniu przez 
przeszkody (np. progi zwalniające). 

 W maszynie wykorzystano 
zestawy kołowe przeznaczone do 
przenoszenia dużych obciążeń oraz 
pracy w trudnych warunkach. Ze-
staw  taki jest zbudowany z kółka z 
pełnej elastycznej gumy o średnicy 
250 mm i grubości 80 mm oraz z bar-
dzo trwałej obudowy (tzw. odmiany 
ciężkiej).

 Zamiatarka jest standardo-
wo wyposażona w ręczną blokadę 
skrętu, pozwalającą na zmianę usta-
wienia kątowego maszyny o 25° - 
zgodnie i przeciwnie do ruchu wska-
zówek zegara. Funkcja zmiany kąta 
umożliwia podmiatanie nieczystości 
na prawą lub lewą stronę. Na życze-
nie klienta blokada ręczna może być 
zastąpiona przez siłownik hydrau-
liczny, który zapewnia bezstopniową 
regulację w takim samym zakresie.

 Istotną, z punktu widze-
nia użytkownika, funkcją jest zamia-
tanie spod krawężnika bądź ścian. 
Czynność ta wymaga zastosowa-
nia szczotki bocznej (talerzowej). Za-
miatarka ZM-2300M  może być wy-
posażona w szczotkę boczną pra-

Zamiatarka ZM-2300M wyposażona  
w dwie szczotki boczne oraz układ  
zraszania (widok z przodu)

Zamiatarka ZM-2300M z układem 
zawieszenia TUZ (widok z tyłu)

wą, lewą bądź w obie jednocześnie 
(stanowią wyposażenie dodatkowe). 
Jedna szczotka talerzowa (o średni-
cy 600 mm) zwiększa szerokość ro-
boczą maszyny maksymalnie o 0,4 
m. Chowa się ona w obrys zamiatar-
ki na czas transportu. Można ją rów-
nież podnieść i zablokować w pozy-
cji pionowej. Każda ze szczotek bocz-
nych może być niezależnie włączana, 
a jej prędkość może być regulowana 
autonomicznie.

 Bardzo przydatnym elemen-
tem wyposażenia dodatkowego jest 
duży zbiornik na nieczystości o po-
jemności około 480 litrów. Jest on 
wyposażony w centralnie umiesz-
czone kółko podporowe oraz w hy-
drauliczny siłownik, obracający go 
w celu wyrzucenia zgromadzonych 
śmieci. Przestrzeń między zbiorni-
kiem a podłożem jest uszczelniana 
przez elastyczny pas z trudnościeral-
nego tworzywa.

 Jako wyposażenie dodatko-
we można zamontować układ zra-
szania. Jego głównym elementem 
jest zbiornik na wodę o pojemno-
ści około 310 litrów, formowany w 
technologii rotomoldingu, którego 
kształty współgrają z wyglądem ma-
szyny. Dysze zraszające są umiesz-
czone za szczotką walcową oraz na 
szczotkach bocznych (o ile zostały 
one zamontowane).

 Rozwój branży usług komu-
nalnych i wzrost dbałości  przedsię-
biorców i rolników o estetykę oto-
czenia były impulsem dla konstruk-
torów Pronaru do poszukiwania no-
wych rozwiązań konstrukcyjnych dla 
zamiatarek. Dlatego nowa seria ma-
szyn, która będzie uzupełniać serię 
zamiatarek Agata (ZM1250,  ZM1400,  
ZM1600 i ZM2000) - dzięki bardzo 
dobrym parametrom pracy i wypo-
sażeniu - również znajdzie uznanie 
klientów. 

Adam Lićwinko
Autor jest konstruktorem Wydziału Wdrożeń 

w Pronarze
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Nowości

zAmiAtArKi AgAtA zm1400 i AgAtA zm1250 

 Zamiatarki należą do kluczowych maszyn używanych przez firmy wykonujące usługi komunalne, budowlane, 
a także - coraz częściej - przez rolników. Standardowo stosuje się je do czyszczenia ulic i chodników w terenie zurbani-
zowanym oraz sprzątania materiału zalegającego na drogach (np. przy placach budowy). W gospodarstwach rolnych 
zamiatarki są stosowane do czyszczenia posadzek w budynkach hodowlanych i obejść gospodarskich.

 W drugiej połowie tego roku 
Pronar powiększy ofertę zawiesza-
nych zamiatarek serii Agata o mode-
le ZM1250 i ZM1400. Obie maszyny, 
tak jak wcześniejsze modele tej serii, 
są bardzo wytrzymałe. Ich konstruk-
cja zawiera szereg niezwykle przy-
datnych elementów, które zwiększa-
ją  funkcjonalność. 

 Kompaktowe rozmiary do-
skonale sprawdzą się na chodnikach, 
uliczkach, osiedlach mieszkanio-
wych oraz w wąskich przejściach w 
centrach miast. Maszyny te są prze-
znaczone do współpracy z coraz po-
pularniejszymi ciągnikami o małych 
rozmiarach (np. oferowane przez 
Pronar ciągniki Kioti z serii CK). Uni-
wersalna konstrukcja pozwala na 

agregację małych zamiatarek rów-
nież ze starszymi ciągnikami (zaczep 
na standardowy TUZ + rozdzielacz 
hydrauliczny do napędzania szczot-
ki i opróżniania kosza). 

 Mnogość elementów wypo-
sażenia dodatkowego pozwala na  
dostosowanie maszyny do wyma-
gań klienta. Podstawowym parame-
trem szczotki jest twardość włosia. 
Pronar zamiennie proponuje różne 
typy szczotek - miękką (PPN), średnią 
(PPN + drobny drut) lub twardą (gru-
by PPN + drut). Spośród elementów 
wyposażenia dodatkowego  można 
wybrać: układ zraszania (zmniejsze-
nie zapylenia i zbrylania osadu), do-
datkową szczotkę boczną (podmia-
tanie) oraz oświetlenie poprawiające 

widoczność na drodze. Dostępnych 
jest kilkanaście rodzajów układów 
zawieszenia do agregowania z ma-
szynami różnych producentów (naj-
popularniejsze modele ładowarek i 
koparek, wózków widłowych i róż-
nych konfiguracji zaczepów TUZ).

 Dwa nowe modele zamiata-
rek serii Agata - ZM1250 i ZM1400 - 
są kontynuacją sprawdzonej i dosko-
nale ocenianej przez użytkowników 
konstrukcji wcześniejszych modeli. 
Zastosowane rozwiązania w nowych 
maszynach znacząco wpłyną na ja-
kość i efekty pracy użytkowników.

Łukasz Śliwski
Autor jest specjalistą  

ds. handlu zagranicznego w Pronarze 

Zamiatarka Agata ZM1250 z dodatkową szczotką bocznąZamiatarka Agata ZM1400

Zamiatarka Agata ZM1250
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Zamiatarka ZMC 3.0

NOwe fuNKcje, więKSzA precyzjA 

 Zamiatarka ZMC 3.0 to maszyna bardzo dobrze sprawdzająca się w  utrzymaniu czystości nawierzchni dróg, 
dużych powierzchni magazynowych czy placów o utwardzonej nawierzchni. Zamiatarka jest przeznaczona do agre-
gacji z ciągnikami rolniczymi o mocy około 60 KM, zasilana jest przez WOM ciągnika,  który napędza pompę hydrau-
liczną poprzez multiplikator - dzięki temu otrzymujemy ciśnienie oleju hydraulicznego niezbędne do zasilania silni-
ków hydraulicznych obsługujących wszystkie funkcje zamiatarki. 

 Wysoka  efektywność za-
miatarki ZMC 3.0 została osiągnięta 
dzięki jej prostej i niezawodnej kon-
strukcji. Zostały w niej  zamontowa-
ne dwie szczotki talerzowe z syste-
mem regulacji kąta pracy (szczotka 
prawa - regulacja dzięki montowa-
nemu standardowo systemowi hy-
draulicznemu, szczotka lewa - re-
gulacja hydrauliczna jako wyposa-
żenie dodatkowe). Nowością w za-

miatarce ZMC 3.0 jest możliwość za-
stosowania dodatkowej (trzeciej) 
szczotki bocznej, która jest prze-
znaczona do wymiatania nieczysto-
ści z kanałów odpływowych i wyso-
kich krawężników. Szczotka boczna 
może pełnić również funkcję wspo-
magającą szczotki talerzowe, dzięki 
czemu zwiększa się szerokość robo-
cza zamiatarki. W zamiatarce można 
też zastosować specjalną szczotkę 

ze stalowych lin, która będzie służyć 
jako narzędzie do usuwania chwa-
stów. 

 Precyzyjne sterowanie 
szczotką boczną przez system hy-
drauliczny odbywa się za pomocą 
dodatkowego panelu wyposażone-
go w joystick z klawiszami funkcyj-
nymi. Następnie nieczystości są kie-
rowane do osi zamiatarki skąd, za 
pomocą centralnej szczotki walco-

wej o szerokości 1100 mm, są pod-
miatane na przenośnik zgrzebłowy 
transportujący je do zbiornika o po-
jemności 3 m3. 

 Zamiatarka jest również wy-
posażona w system zraszający, któ-
ry zapobiega nadmiernemu pyleniu 
podczas pracy. Zbiornik na wodę o 
pojemności 1150 l pozwala na dłu-
gotrwałą pracę bez konieczności 
częstego jej uzupełniania. Dysze  
zraszające są rozmieszczone przy 
każdej ze szczotek talerzowych oraz 
przy szczotce walcowej.  Nad podaj-
nikiem zgrzebłowym zamontowano 
także belkę zraszającą, która pełni 
zarazem funkcję czyszczącą łopatki 
podajnika. 

 W tym sezonie wprowadzo-
ny został również nowy rodzaj dysz-
la do agregacji z górnym zaczepem 
ciągnika.  Pozwala to na wybór  od-
powiedniego wariantu zagregowa-
nia zamiatarki z posiadanym ciągni-
kiem. Konstrukcja dyszla pozwala 
na regulację cięgna w sześciu pozy-
cjach (od 0,7 do 1 m wysokości). Re-
gulowana jest również jego długość 
(można ją zwiększyć o 150 mm). W 
dyszlu zastosowano funkcję skrętu 
w prawo/lewo o 26° za pomocą si-
łownika hydraulicznego sterowane-
go z panelu umieszczonego w kabi-
nie. 

 Wybór górnego dyszla 
daje możliwość zastosowania ko-
lejnej opcji, jaką jest przeniesienie 
napędu z WOM-u ciągnika za po-
mocą wału przegubowo-telesko-
powego. W takim wariancie mul-
tiplikator z pompą hydrauliczną 
został umieszczony na wsporniku 
pod dyszlem. Rozwiązanie to jest 
bardzo przydatne w przypadku 
częstej agregacji zamiatarki z róż-
nymi ciągnikami. 

 Zamiatarka ZMC 3.0 cieszy 
się znakomitymi opiniami użytkow-
ników. Wprowadzenie do jej kon-

strukcji nowych elementów rozsze-
rza funkcje maszyny i zapewnia do-
kładniejszą pracę.

 Pronar produkuje również 
zamiatarki serii Agata: ZM-1250, 
ZM1400, ZM1600, ZM2000 oraz za-

miatarkę mechaniczną ciągnioną 
ZMC 2.0  i zamiatarkę samochodo-
wą ZM-S25.

Piotr Leoniuk
Autor jest specjalistą  

ds. handlu zagranicznego w Pronarze

Dodatkowa (trzecia) szczotka boczna jest przeznaczona do wymiatania nieczystości z kanałów odpły-
wowych i wysokich krawężników

Nowy rodzaj dyszla do agregacji z górnym zaczepem ciągnika pozwala na wybór  odpowiedniego wa-
riantu zagregowania zamiatarki z posiadanym ciągnikiem
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Wysięgniki wielofunkcyjne PRONAR

Siedem mOdeli dO wielu głOwic

 Konstruktorzy Pronaru stale prowadzą prace nad unowocześnianiem produkowanych maszyn. Tak też jest w 
przypadku wysięgników wielofunkcyjnych. Zadania przed jakimi stoją przedsiębiorstwa usług komunalnych wyma-
gają sprzętu coraz bardziej sprawnego i o wyższych parametrach roboczych. Pronar niedawno rozpoczął produkcję 
wysięgnika WWT600 o zasięgu 6 m. Trwają też zaawansowane prace wdrożeniowo-produkcyjne nad kolejnym mode-
lem - WWT700, który - dzięki teleskopowemu przedłużeniu ramienia - będzie miał zasięg 7 m.

 Wysięgniki wielofunkcyjne 
wyposażone w głowice robocze znaj-
dują wiele zastosowań w usługach ko-
munalnych. W zależności od rodzaju 
głowic roboczych, w które są wyposa-
żone, można przy ich pomocy prowa-
dzić szereg prac komunalnych: pielę-
gnację zieleni miejskiej oraz żywopło-
tów, utrzymanie poboczy dróg, wyka-
szanie terenów podleśnych, udrażnia-
nie rowów melioracyjnych, przycina-
nie gałęzi przydrożnych drzew, mycie 
znaków oraz tablic drogowych i wiele 

innych. Pronar produkuje siedem mo-
deli wysięgników wielofunkcyjnych, 
które mogą być wyposażone w sze-
reg głowic roboczych o zróżnicowa-
nym zastosowaniu. 

 Wysięgniki PRONAR 
WWP600 oraz PRONAR WWP500 
są przeznaczone do agregowania z 
przodu ciągnika. Zapewnia to do-
brą widoczność strefy roboczej, pra-
wej strony przodu nośnika, przez co 
zwiększone zostały bezpieczeństwo 
oraz komfort pracy. 

 Każdy wysięgnik wielofunk-
cyjny Pronaru zainstalowany na 
przodzie nośnika jest umieszczony 
na poziomej szynie, na której przesu-
wa się hydraulicznie w poprzek po-
jazdu, co znacznie zwiększa możli-
wości manewrowe całego zestawu. 
Konstrukcja wysięgnika, z wykorzy-
staniem przesuwnej szyny i telesko-
powego ramienia, umożliwia pracę 
ponad  barierkami oraz pielęgnację 
przydrożnych rowów. Pozwala też 
prowadzić pracę pomiędzy znakami, 
słupkami drogowymi czy drzewa-
mi bez konieczności manewrowania 
nośnikiem. Pracę wysięgnika i głowi-
cy roboczej operator kontroluje z ka-
biny pojazdu za pomocą joysticka. 

 Wysięgniki WWP500U oraz 
WWP500UH o zasięgu 5,5 m są prze-
znaczone do agregowania z Uni-
mogiem (samochód wielozadanio-
wy marki Mercedes) lub ciężarówka-
mi komunalnymi. PRONAR WWP500U 

jest napędzany z systemu hydrauliki 
własnej nośnika, natomiast PRONAR 
WWP500UH - z przedniego wału od-
bioru mocy pojazdu. Obydwa wysię-
gniki są zawieszane na pojeździe na 
płycie czołowej DIN 76060 typu A lub 
typu B, co czyni je łatwe w agrega-
cji. Montaż ułatwia wózek transporto-
wo-montażowy (także produkowany 
w Pronarze), który wyposażono w si-
łownik unoszący wysięgnik na zada-
ną wysokość. Do istotnych zalet tych 
modeli wysięgników należą też: pozio-
my przesuw hydrauliczny ramienia na 
przedniej belce poziomej oraz stero-
wanie joystickiem z kabiny operatora.

 Wysięgniki WWT420 o zasięgu 
ramienia 4,2 m oraz WWT480 o zasię-
gu ramienia 4,8 m są agregowane na 
tył ciągnika. Niewielki ciężar maszyn, 
w  połączeniu z małym zapotrzebowa-
niem mocy (55 KM),  umożliwia współ-
pracę z wieloma modelami ciągników. 
Każdy z wysięgników wyposażono w 
niezależny układ hydrauliczny napę-
dzany z wału odbioru mocy poprzez 
wał przekaźnika, multiplikator i zespół 
dwóch pomp, z których jedna napę-
dza głowicę, a druga - dzięki trzem si-
łownikom hydraulicznym -  umożliwia 
sterowanie położeniem ramion i gło-
wicy roboczej. Sterowanie odbywa się 
poprzez dźwignie umieszczone w ka-
binie operatora. 

 Doskonałe kopiowanie tere-
nu jest możliwe dzięki funkcji pływa-
jącej głowicy. Natomiast bezpiecznik 

mechaniczny chroni maszynę przed 
zniszczeniem w przypadku zaczepie-
nia o przeszkodę podczas pracy. 
 Wprowadzony niedawno 
do produkcji wysięgnik PRONAR 
WWT600 o zasięgu roboczym 6 m 
współpracuje z ciągnikami o masie 
ponad 4 ton i mocy powyżej 80 KM. 
Napęd z wału odbioru mocy o 540 
obr./min oraz  zawieszenie na tylnym 
TUZ-ie kat. II oznaczają, że maszynę 
można łatwo i szybko zainstalować i 
zdjąć z nośnika.  

 Niezależny układ hydraulicz-
ny jest napędzany za pomocą mul-
tiplikatora z wałka odbioru mocy. Za 
zasilanie napędu głowicy roboczej 
oraz ruchy ramienia są odpowiedzial-
ne dwie niezależne pompy hydrau-
liczne. Własny zbiornik oleju o po-

jemności 180 litrów stanowi zarazem 
przeciwwagę dla wysuniętego w bok 
ramienia.  Sterowanie odbywa się z 
kabiny operatora za pomocą dźwigni 
połączonych linkami z rozdzielaczem. 

 W wysięgniku zainstalowany jest 
bezpiecznik hydrauliczny chroniący 
go przed uszkodzeniem w razie za-
haczenia o przeszkodę podczas ma-
newrowania ramieniem w trudnym 
terenie, np. wśród przydrożnych 
drzew lub słupów. Powoduje on sa-
moczynny obrót ramienia do tyłu, do 
pozycji transportowej. 

 Na wysięgnikach wielofunk-
cyjnych Pronaru mogą być zainstalo-
wane następujące głowice robocze 
PRONAR:

•	 GK80L	 -	 lekka	 głowica	 ko-
sząca wyposażona w noże bijakowe 

typu Y (szerokość robocza - 800 mm);
•	 GK100L		-	lekka	głowica	koszą-

ca wyposażona w noże bijakowe typu 
Y (szerokość robocza - 1000 mm); 

•	 GK110	 -	 cięższa	 głowica	 ko-
sząca wyposażona w młotki bijako-
we (szerokość robocza - 1100 mm);

•	 GK140	 -	 cięższa	 głowica	 ko-
sząca wyposażona w młotki bijako-
we (szerokość robocza - 1400 mm);

•	 GP200	-	piła	do	gałęzi	(szero-
kość robocza - 2000 mm); 

•	 GO800	 -	 głowica	 odmulają-
ca, stosowana do udrażniania rowów 
melioracyjnych;

•	 GM500	 -	głowica	myjąca	do	
znaków i tablic drogowych.

Krzysztof Januć
Autor jest specjalistą  

ds. handlu zagranicznego w Pronarze

Nowy model wysięgnika - PRONAR WWT700 dzięki teleskopowemu przedłużeniu ramienia osiąga zasięg 7 m

Wysięgnik PRONAR WWP500 z głowicą GP200
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Nowości

głOwice dO pielęgNAcji drzew i Krzewów

 W drugiej połowie roku Pronar wprowadzi na rynek nowe głowice tnące przeznaczone do przycinania żywopło-
tów, krzewów i gałęzi. Znajdą one również zastosowanie przy pielęgnacji drzew rosnących przy poboczach dróg. Nowe 
modele głowic zwiększą wydajność pracy i ułatwią wiele czynności, które wykonują pracownicy firm komunalnych.

 Głowice tnące PRONAR 
GT150 (szerokość robocza - 1,5 m) i 
PRONAR GN200 (2 m) będą przezna-
czone do pracy z wysięgnikami wielo-
funkcyjnymi, których konstrukcja po-
zwala na pielęgnację wysokich par-
tii drzew oraz trudno dostępnych 
krzewów i zarośli. Ich główny atut to 
proste sterowanie z kabiny ciągni-
ka. Dzięki temu do obsługi potrzebny 
jest tylko kierowca, co zmniejsza kosz-
ty pracy. 

 W pracach ogrodowych oraz 
przy przycinaniu drobnych krzewów 

najlepiej sprawdza się głowica PRO-
NAR GT150, która przycina gałęzie 
i krzewy o średnicy nie większej niż 
20 mm. Po zagregowaniu jej z do-
wolnym modelem wysięgnika Pro-
naru można nią dokonywać przyci-
nek pielęgnacyjnych pod dowolnym 
kątem. GT150 jest lekka, wyposażo-
no ją w 20 małych noży tnących za-
montowanych w szeregu. Są  one 
przymocowane do sztywnej ramy 
zabezpieczonej antykorozyjnie po-
włoką malarską lub ocynkowaną, co 
zapewnia jej długą żywotność. Dzię-

ki zamontowanej osłonie, elemen-
ty układu napędowego chronione są 
przed kontaktem z liśćmi oraz odcię-
tymi gałęziami. 

 Standardowym wyposaże-
niem  głowicy PRONAR GT150 jest ła-
twa do zamontowania osłona noży, 
stosowana w czasie transportu  lub 
przechowywania maszyny. Głowica 
jest zasilana z instalacji hydraulicznej 
wysięgnika wielofunkcyjnego.

 Głowica nożycowa PRONAR 
GN200 jest przeznaczona do przy-
cinania gałęzi drzew oraz do prac 

leśnych. Równie dobrze radzi so-
bie przy pracy z gęstymi krzakami. 
Umożliwia cięcie gałęzi o średnicy do 
100 mm. Podobnie jak w przypadku 
głowicy GT150, przycinanie może 
być prowadzone pod dowolnym ką-
tem. 

 W porównaniu z GT150, gło-
wica nożycowa PRONAR GN200 jest 
maszyną cięższą i o większej szero-
kości roboczej. Zespół roboczy jest 
zbudowany z pary poruszających się 
względem siebie nożyc wykonanych 
z odpornej na ścieranie stali. Zabez-
pieczenie antykorozyjne ostrzy uzy-
skano przy pomocy powłoki malar-
skiej.

 Głowica GN200 jest wyposa-
żona w system ustawienia prędkości 
przesuwu noży.  Regulację tę wyko-
nuje się przy użyciu pokrętła umiej-
scowionego z tyłu głowicy. Ruchoma 

pokrywa, zamontowana na zawia-
sach, umożliwia łatwy i szybki do-
stęp do układu hydraulicznego oraz 
do punktów smarnych maszyny. Po-
dobnie jak w przypadku GT150, osło-

na ochronna ostrzy stanowi wyposa-
żenie standardowe. 

Krzysztof Pojawa
Autor jest konstruktorem sekcji Maszyn  

Komunalnych Wydziału Wdrożeń w Pronarze

Wysięgnik PRONAR WWT480 z głowicą GT150

Wysięgnik PRONAR WWT700 z głowicą GN200

Wysięgnik PRONAR WWT700 z głowicą GN200
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Zmienna aura stawia wyższe wymagania sprzętowe firmom komunalnym

mASzyNy prONAru ideAlNe  
NA KAżdą pOgOdę

 Coraz większa zmienność pogody wymaga od firm komunalnych, aby były one przygotowane na różne spe-
cyficzne sytuacje. Dlatego potrzebny jest im park maszynowy z solidnymi i funkcjonalnymi maszynami.

 Do takich należy m.in. pro-
dukowana w Pronarze zamiatarka 
ZM-P16, która może być użytkowana 
w sezonie wiosenno-jesiennym (po-
maga w utrzymaniu czystości dróg, 
chodników czy parków), jak też w zi-
mie - usuwa śnieg oraz posypuje ma-
teriałami zwiększającymi szorstkość 
i (lub) rozpuszczającymi zalegającą 
warstwę śniegu bądź lodu. Wyjątko-
wość tej maszyny wynika z możliwo-
ści jej agregowania z przodu lub tyłu 
ciągnika, a do wyboru są dwa sposo-
by napędu (hydrauliczny lub mecha-
niczny z WOM-u).  

 Wraz z szybko topnieją-
cym śniegiem i temperaturą bliską 
0°C należy częściej stosować posy-
pywarki ze zbiornikami na solankę 
(w przypadku posypywarek Prona-
ru ich pojemność wynosi od 900 do 
1800 l), która - naniesiona na dro-
gę - zwilża i rozpuszcza śnieg nie 
pozostawiając dodatkowego ma-
teriału do zbierania przez zamiatar-
ki wiosną. Są to modele: HPT, SPT i 
KPT. W każdym z nich zamontowa-
no zasobnik (na piasek lub inny ma-
teriał) o pojemności od 2,5  do 4 m3 
wyposażony w rozkładaną plande-
kę oraz w sita rozbrylające. Materiał 
dostarczany jest do układu posy-
pującego za pomocą taśmy trans-
portującej wyposażonej w zbie-
raki. Aby zapewnić długą żywot-
ność w silnie korozyjnym środowi-
sku, wszystkie elementy rozsypu-
jące zostały wykonane ze stali nie-

rdzewnej. Również elementy insta-
lacji hydraulicznych zostały dobra-
ne specjalnie pod kątem zwiększo-
nej odporności antykorozyjnej.  

 Szybko kończąca się - w 
ostatnich latach - zima oznacza wy-
dłużenie okresu wegetacji roślin i 
większego zapylenia powietrza la-
tem. Dlatego przedsiębiorstwa ko-
munalne znacznie wcześniej muszą 
przygotować się do koszenia pobo-
czy dróg, rowów melioracyjnych i 
trawników w miastach. Pronar do-
starcza sprzęt do każdego z wy-
mienionych zadań. Kosiarki bijako-
we serii BK-M i BBK-M o szerokości 
roboczej od 110 do 250 cm są po-
wszechnie stosowane przez przed-
siębiorstwa zajmujące się utrzy-
maniem terenów zieleni miejskiej 
i otoczenia dróg. Sprawdzają się 
one przy wykaszaniu dużych poła-
ci łąk oraz karczowania nieużytków 
porośniętych dziką roślinnością i 
chwastami. Ich podstawową zale-
tą jest możliwość pozostawienia 
na oczyszczonym terenie rozdrob-
nionych resztek pokosu, które sta-
nowią znakomity naturalny nawóz 
mineralny. 

 Użytkownicy kosiarek bija-
kowych Pronaru mogą dostosować 
urządzenia do materiału z jakim pra-
cują, wybierając aż z siedmiu rodza-
jów noży tnących z możliwością ich 
łatwej wymiany na inny rodzaj lub 
po prostu na nowy element tnący. 
Zakup przez firmy komunalne wy-

sięgników PRONAR serii WWT i WWP 
oraz głowic tnących PRONAR serii GK 
pozwoli im zwiększyć zakres ofero-
wanych usług. Pronar produkuje aż 
7 wysięgników wielofunkcyjnych o 
zasięgu ramienia nawet 6 metrów. 
Wysięgniki mogą być montowane 
na przód lub tył nośnika (np. ciągni-
ka) lub na przód ciężarówki (np. typu 
Unimog). Szerokość robocza gło-
wic koszących wynosi od 80 do 140 
cm. Pronar, z myślą o użytkownikach 
mniejszych ciągników, oferuje głowi-
ce koszące GK80L i GK100L. „L” w na-
zwie modelu oznacza wersję lekką 
przeznaczoną do agregowania z lżej-
szymi ciągnikami o mniejszej nośno-
ści. 

 Koszenie roślinności przy 
drogach wiąże się ze zwiększonym 
zapyleniem i kurzeniem dróg, które 
w zimie są jeszcze dodatkowo pokry-
te piaskiem częściowo zmieszanym z 
płynami eksploatacyjnymi pojazdów 
oraz z resztkami uszkodzonej na-
wierzchni jezdni. Jednak każda dro-
ga musi być uprzątnięta, aby zapew-
nić właściwą przyczepność pojaz-
dów i przywrócić jej estetyczny wy-
gląd. 

 Do tego celu najlepiej nada-
je się jeden z modeli zamiatarek cią-
gnionych linii ZMC: ZMC 2.0 lub ZMC 
3.0, w których standardowo mon-
towany jest system zraszania po-
wstrzymujący pylenie. Są one prze-
znaczone do obsługi  infrastruktu-
ry komunalnej miast oraz dróg wyż-

szej klasy. ZMC 2.0  jest wyposażona 
w system zasysania brudu przez cy-
klon powietrzny, a ZMC 3.0 - przy-
stosowana do zbierania materiału za 
pomocą szczotki głównej i podajnika 
taśmowego do większego zbiornika 
o pojemności aż 3 m3. 

 Natomiast w przypadku pla-
ców, niewielkich osiedli lub małych 
miasteczek i wsi, bardzo przydat-
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na jest do tego zamiatarka ZM-P16. 
Może być ona użytkowana nie tylko 
w okresie zimowym, ponieważ wy-
posażono ją także w szczotkę typu 
letniego z pełnym włosiem oraz w 
zbiornik na wodę do zraszania, po-
wstrzymujący pylenie i wzbijanie się 
lekkiego brudu w powietrze. 

 Pronar oferuje bardzo szero-
ki wybór produktów komunalnych 

do utrzymania infrastruktury drogo-
wej i zieleni miejskiej, które spraw-
dzają się w każdej sytuacji, wynika-
jącej zarówno ze zdarzeń meteorolo-
gicznych, jak i ze zmiennych potrzeb 
rynku. 

Aleksander Zacharczuk
Autor jest specjalistą  

ds. handlu zagranicznego w Pronarze 
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Nowość  

przyczepA SKOrupOwA prONAr t700Xl   

 Pronar zwiększa liczbę produkowanych modeli największych przyczep skorupowych na zwieszeniu tandem. 
Oprócz obecnych już na rynku przyczep T700 i T700M, w tym roku rozpoczęto produkcję modelu PRONAR T700XL. 
Nowa przyczepa jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynków skandynawskich na przyczepę o ładowności 18 ton i 
zwiększonej pojemności skrzyni ładunkowej.

 W przyczepie PRONAR 
T700XL wykorzystano zawieszenie 
na stalowych resorach parabolicz-
nych, w którym zamontowano osie 
produkcji Pronaru o rozstawie 1500 
mm z hamulcami bębnowymi o wy-
miarach 400x120. Dopuszczalne 
obciążenie zawieszenia takiej kon-
strukcji wynosi 20 ton. Uzupełnie-
niem zawieszenia jest resorowany 

stalowym resorem dyszel z cięgnem 
przenoszącym pionowe obciążenia, 
wynoszące nawet 4000 kg. Dzięki 
resorowanym: zawieszeniu i dyszlo-
wi, przyczepa PRONAR T700XL nie 
przenosi drgań na ciągnik, jak ma to 
miejsce przy sztywnych sprzęgach. 
A w wyniku regulacji wysokości i 
możliwości przykręcenia wielu ro-
dzajów cięgien, możliwe jest dopa-

sowanie przyczepy praktycznie do 
każdego dostępnego na rynku cią-
gnika. 

 Aby zwiększyć pojemność 
PRONAR T700XL, zwiększono wy-
sokość ścian jej skrzyni ładunkowej 
o 250 mm, w stosunku do mode-
li T700 i T700M. Dzięki temu pojem-
ność przyczepy wynosi 26,6 m3. Ścia-
ny przyczepy są w całości wykona-
ne z jednego arkusza blachy. Jedno-
lita struktura blachy na całej jej dłu-
gości i charakterystyczne przetło-
czenia sprawiają, że ściana jest bar-
dziej sztywna i wytrzymała w porów-
naniu z konstrukcjami, w których łą-
czące spoiny są „chowane” pod bocz-
nymi żebrami. W instalacji hydrau-
licznej tylnej klapy przyczepy PRO-
NAR T700XL zastosowano sprawdzo-
ne rozwiązanie z zamkami hydrau-
licznymi umieszczonymi na siłowni-
kach hydraulicznych. Dzięki temu za-
bezpieczono klapę tylną przyczepy 
przed samoczynnym otwarciem.   

  Elementy wyposażenia stan-
dardowego przyczepy PRONAR 
T700XL to m.in.: 

•	 skrzynia ładunkowa o budo-
wie skorupowej, z profilo-
wanymi ścianami bocznymi, 
ze wzmocnionym obrzeżem 
górnym ścian bocznych;

•	 ściana tylna podnoszona hy-
draulicznie;

•	 rama podwozia spawana z 
prostokątnych zamkniętych 
profili ze stali konstrukcyjnej 

“

Dokładne informacje na temat parametrów technicznych i elementów 
wyposażenia standardowego oraz  dodatkowego przyczepy PRONAR 
T700XL są dostępne na stronie www.pronar.pl 

Podstawowe parametry techniczne standardowej wersji przyczepy skorupowej  
Pronar t700Xl

Dopuszczalna masa całkowita [kg[ 24000

Ładowność [kg] 18000

Pojemność ładunkowa bez nadstaw [m3] 26,6

Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz (przód/tył) [mm] 2270/2300

Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) [mm] 8520/2550/3060

o wysokiej wytrzymałości;
•	 zawieszenie tandem na 4 re-

sorach parabolicznych, z roz-
stawem osi 1500 mm, z osia-
mi sztywnymi wyposażonymi 
w hamulce bębnowe o wy-
miarach 406x120;

•	 uniwersalny dyszel sztywny 
amortyzowany resorem sta-
lowym piórowym, z regulacją 
wysokości, do łączenia z dol-
nym lub górnym zaczepem 
ciągnika.

 Elementy wyposażenia do-
datkowego przyczepy PRONAR 
T700XL to m.in.: 

•	 zaczep dyszla sztywny z 
okiem Ø40 mm lub  Ø50 mm 
lub K80 mm;

•	 instalacja hamulcowa pneu-
matyczna lub hydrauliczna;

•	 koła z ogumieniem o szeroko-
ści od 445 do 620 mm.

Krzysztof Smoktunowicz
Autor jest kierownikiem  

Sekcji Przyczep Wydziału Wdrożeń w Pronarze
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Przyczepy kamieniarki PRONAR  

rOzSzerzONA OfertA  

 Transport takich materiałów, jak: gruz, kamienie, żwir, piasek czy kru-
szywa może odbywać się również za pomocą rolniczych przyczep skorupo-
wych. Pronar w tym roku rozszerzył produkcję o kolejne modele przyczep 
skorupowych na zawieszeniu tandem - tzw.  kamieniarek (PRONAR T679/3, 
PRONAR T679/4).  Przyczepy kamieniarki są często używane w gospodarce 
komunalnej, w budownictwie, górnictwie, w przemyśle ciężkim, przy budo-
wie dróg, przy zagospodarowaniu terenów, a także w działaniach przeciwpo-
wodziowych i przy utylizacji odpadów.

 Obecnie w ofercie firmy 
znajdują się następujące typy ka-
mieniarek: PRONAR T701 (ładow-
ność14,85 t), PRONAR T679/2  
(12 t), PRONAR T679/4 (ok. 8 t) i 
PRONAR T679/3 (ok. 10 ton). Przy-
czepy te, mimo pozornego podo-
bieństwa do innych modeli przy-
czep rolniczych, charakteryzują 
się zupełnie odmienną konstruk-
cją - dostosowaną do transporto-
wania materiałów, które silnie od-
działują na ściany i podłogi skrzyń 
i ścierają ich powierzchnię.

 Skrzynie ładunkowe ka-
mieniarek PRONAR mają formę 
wanny o szerokości wewnętrznej 
2410-2420 mm z podłogą z bla-
chy o grubości 10 mm oraz ścia-
nami - 8 mm (w przyczepach T701 
i T679/2). Szerokie skrzynie ła-
dunkowe umożliwiają załadowa-
nie i przewożenie pojazdów bu-
dowlanych, np. koparek.  Przy-
czepy T679/3 i T679/4 mają skrzy-
nie ładunkowe, w których podło-
ga i ściany są wykonane z blachy 
o podwyższonej wytrzymałości (o 
grubości 6 mm w T679/3 i 4 mm w 
T679/4). 

 Mechanizm hydrauliczne-
go otwierania tylnej klapy (w for-
mie podestu) pozwala na otwiera-
nie tylnej ściany bez wysiadania z 

ciągnika, zapobiega wysypywaniu 
ładunku pod przyczepę podczas 
wywrotu i zapewnia łatwy załadu-
nek maszyn budowlanych. Opcjo-
nalnie skrzynie mogą być wykona-
ne z materiałów trudnościeralnych 
o jeszcze wyższej twardości (ze 
stali o twardości 400 lub 450 HB) 
i o bardzo dużej wytrzymałości, co 
zapewnia zwiększoną żywotność 
oraz odporność ścian i podłóg na 
ścieranie, obicia i uderzenia. 

 Przyczepy kamieniarki 
PRONAR T679/2, T679/3, T679/4  
i  PRONAR T701 są odpowiednie 
nie tylko do transportu po różne-
go rodzaju drogach publicznych, 
ale również do transportu w trud-
nym terenie - nierównym, górzy-
stym czy nieutwardzonym. Przy-
czepami tymi - dzięki zastosowa-
niu zawieszenia typu tandem - jest 
łatwo manewrować nawet na nie-
stabilnym podłożu. Jest to moż-
liwe dzięki zastosowaniu bardzo 
mocnego układu jezdnego - opon, 
felg, zawieszeń i osi jezdnych. W 
przyczepach T701 i T679/2 zasto-
sowano zawieszenia tandem z 
osiami sztywnymi i resorami para-
bolicznymi. W przyczepach T679/3 
i T679/4 wykorzystano zestawy ko-
łowe tandem z podłużnymi sztyw-
nymi wahaczami o dużym zakresie 

pracy na nierównym terenie.
 Wytrzymałe ramy podwozia 

omawianych przyczep są wykona-
ne z  prostokątnych profili zamknię-
tych, mogących przenosić złożo-
ne obciążenia. Mocne dyszle, wy-
trzymujące bardzo duże obciążenia, 
sprawiają, że przyczepy znoszą eks-
tremalne warunki eksploatacji. Dy-
szle są wykonane jako uniwersalne 
- można je wykorzystywać do łącze-
nia z górnym lub dolnym zaczepem 
transportowym ciągnika. Do połą-
czenia z ciągnikiem można zastoso-
wać różne rodzaje zaczepów oczko-
wych lub zaczepy kulowe. Dyszel w 
przyczepie PRONAR T701 jest amor-
tyzowany podłużnym resorem sta-
lowym, co zapewnia wysokie bez-
pieczeństwo użytkowania przy ob-
ciążeniach oka dyszla siłą przekra-
czającą 3 tony.

 W modelu T701 istnieje 
możliwość wyboru typów zawie-
szenia. Można wybrać zawiesze-
nie „boogie”, na które składają się 
bardzo mocne podłużnie balansu-
jące resory piórowe lub zawiesze-
nie tandem na resorach parabo-
licznych. Można też zdecydować 
się na wybór zawieszenia z  bier-
nie kierowaną tylną osią z hydrau-
liczną blokadą skrętu. Zastosowa-
no także szerokie ogumienie, któ-
re ułatwia poruszanie się oraz do-
konywanie załadunków i wyładun-
ków nawet na grząskim i niestabil-
nym terenie. 

 Wszystkie omawiane mo-
dele przyczep kamieniarek Pro-

naru wyposażono w hydraulicz-
ne instalacje wywrotu z cylindra-
mi teleskopowymi na zawiesze-
niu przegubowym, stabilne pod-
pory dyszla (przeważnie  hydrau-
liczne), instalacje pneumatycz-
ne lub hydrauliczne, kliny do blo-
kowania kół z kieszeniami, tylne 
gniazda elektryczne, hydrauliczne 
i pneumatyczne oraz w podpory 

Podstawowe parametry techniczne  
standardowych wersji przyczep budowlanych Pronar

t679/4 t679/3 t679/2 t701

Konstrukcyjnie dopuszczalna masa całkowita (kg) 10500 12700 16350 24000

Masa własna  (kg) 2500 2700 4350 6160

Pojemność ładunkowa  (m3) 6,4 6,4 7,7 10,44

Wymiary gabarytowe - długość/szerokość/wysokość (mm) 5670/2550/1695 5670/2550/1750 6230/2550/2080  7360/2550/2330

“

Wyposażenie opcjonalne i dodatkowe przyczep kamieniarek PRONAR: 
•	 skrzynia ładunkowa  wykonana z blachy trudnościeralnej,
•	 trapezowa skrzynia ładunkowa o wymiarach 2196/2300 mm 

wykonana z blachy zwykłej jakości w T701,
•	 trapezowa skrzynia ładunkowa o wymiarach 2196/2300 mm 

wykonana z blachy trudnościeralnej w T701,
•	 dodatkowa tylna ściana  - wahliwa,
•	 dodatkowa tylna ściana -  rozwierno-wahliwa,
•	 instalacja hamulcowa hydrauliczna zamiast pneumatycznej,
•	 zaczep tylny - manualny lub 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 Europe-
jskiej 89/297/WE w T679/2 i T701,

•	 koła z ogumieniem o rozmiarze większym niż w wyposażeniu stan-
dardowym,

•	 kolorystyka malowania na zamówienie, wg systemu oznaczania kol-
orów 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.

serwisowe skrzyń  ładunkowych. 
We wszystkich modelach zasto-
sowano tylne lampy oświetlenio-
we typu LED osłonięte metalowy-
mi kratkami zabezpieczającymi 
przed przypadkowym uszkodze-
niem. 

Krzysztof Małaszkiewicz
Autor jest zastępcą kierownika Wydziału 

Wdrożeń w Pronarze  
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Nowa seria  

rOzrzutNiKi prONAr NV161/1  
i prONAr NV161/2  

 Rozrzutniki obornika Pronaru to maszyny uniwersalne. Wykorzystywane są głównie do transportu i rozrzuca-
nia obornika, ale mogą również dozować m.in. torf, kompost, wapno oraz wszelkie nawozy pochodzenia organiczne-
go. Są w stanie również użyźniać pola osadami ściekowymi. Pronar wprowadził właśnie na rynek nową serię rozrzut-
ników. 

 Najnowszymi maszynami 
Pronaru do rozrzucania obornika i 
materiałów organicznych są rozrzut-
niki NV161/1 i NV161/2. Ich ładow-
ność wynosi odpowiednio 6 i 8 ton, 
a zapotrzebowanie na moc ciągnika 
- 80 i 90 KM. Maszyny te mają specy-
ficzny kształt skrzyni ładunkowej – V. 
Stąd nazwa serii.

 Rozrzutniki PRONAR NV161/1 
oraz PRONAR NV161/2 wyróżnia solid-
na konstrukcja ora użycie do produkcji 
wysokiej jakości materiałów. Standar-
dowym wyposażeniem jest  adapter 
z dwoma pionowymi walcami rozrzu-
cającymi, co pozwala na uzyskiwanie 

szerokości roboczej od 8 do 12 m. Po-
zostałe elementy, będące wyposaże-
niem standardowym to m.in.: amorty-
zowany dyszel (do łączenia z dolnym 
lub górnym zaczepem ciągnika), dra-
binka i stopnie burtowe ułatwiające 
dostęp do skrzyni  oraz koła jezdne z 
ogumieniem w rozmiarze 18.4/38.

 Wyposażenie dodatkowe sta-
nowi hydraulicznie otwierana na boki 
osłona tylnego adaptera (tzw. deflek-
tor), która podczas pracy rozrzutnika 
jest sterowana z kabiny ciągnika. Ma 
ona za zadanie regulowanie szero-
kości strumienia rozrzucanego obor-
nika, także rozrzucania granicznego. 

Można również zamontować zwykły 
lub szerokokątny wał przegubowo-
teleskopowy, błotniki metalowe i hy-
draulicznie podnoszoną zasuwę.

 Te jednoosiowe maszyny są 
przystosowane do pracy z WOM-em o 
prędkości 540 obr./min. Przesuwanie 
nawozu w skrzyni ładunkowej odby-
wa się za pomocą hydraulicznie napę-
dzanego przenośnika podłogowego, 
którego przesuw jest regulowany z 
kabiny ciągnika. Przenośnik podłogo-
wy jest wyposażony w dwa łańcuchy 
o grubości ogniwa 14 mm z solidnymi 
listwami poprzecznymi.  Pronar pro-
dukuje również rozrzutniki: Herkules 

N262, N262/1 i N162/2, a także N161. 
Ostatni z modeli jest szczególnie ce-
niony przez właścicieli mniejszych 
gospodarstw, ponieważ służy do róż-
nych celów - po otwarciu ściany moż-
na załadować na niego 6 ton różnych 
materiałów, np. płodów i produktów 
rolnych. Trzy pierwsze maszyny mają 
duże ładowności: N262 - 12 t, N262/1 
- 14 t, a N162/2 - od 9,45 do 10,14 t 
(w zależności od wyposażenia). Są to 
maszyny przeznaczone dla dużych i 
średnich gospodarstw. 

Sylwester Węgrzyn
Autor jest przedstawicielem handlowym  

Pronaru
Rozrzutnik PRONAR NV161/2

Rozrzutnik PRONAR NV161/2

Rozrzutnik PRONAR NV161/1
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Przyczepy jednoosiowe  

duży wybór, wySOKA jAKOść  

 Na popularność przyczep, które wybierają właściciele gospodarstw i firm komunalnych, wpływa kilka elemen-
tów. W przypadku rolników liczy się m.in.: ukształtowanie terenu, wielkość gospodarstwa i wielkość posiadanych cią-
gników. Natomiast właściciele firm komunalnych biorą pod uwagę: rodzaj świadczonych usług, miejsce ich wykony-
wania, możliwość współpracy z pozostałymi maszynami i konkurencję na rynku. Wszystkie te czynniki sprawiają, że 
największym zainteresowaniem cieszą się przyczepy jednoosiowe, których liderem sprzedaży jest w Polsce Pronar.  

 Przyczepy jednoosiowe Pro-
naru o ładowności od 2 do 5 ton, znaj-
dują zastosowanie zarówno w rolnic-
twie jaki i usługach komunalnych oraz 
sadownictwie. Charakteryzuje je nie-
zawodna i mocna konstrukcja, trój-
stronny mechanizm wywrotu oraz uni-
wersalny systemem otwierania ścian.

 Najmniejszą przyczepą ko-
munalną Pronaru jest T655 o szeroko-
ści 1595 mm,  ładowności 2 ton oraz 
możliwości współpracy z ciągnikami 
o mocy nie mniejszej niż 20 KM.  Po-
zwala to na jej wszechstronne zasto-

sowanie w pracach na terenach par-
ków oraz utrzymaniu czystości ulic i 
osiedli mieszkaniowych, gdzie waż-
ne są zwrotność i małe wymiary  Wy-
trzymała konstrukcja ścian, ramy no-
śnej oraz osi, połączone z trójstron-
nym wywrotem skrzyni ładunkowej 
stały się znakiem charakterystycznym 
najmniejszej z przyczep. Standardo-
we wyposażenie obejmuje m.in. cen-
tralny system ryglowania ścian, insta-
lację hamulcową i kliny do kół. Dzię-
ki dodatkowym nadstawom o wyso-
kości 400 mm, montowanym na za-

mówienie, możliwe jest  powiększe-
nia przestrzeni ładunkowej. 

 Kolejną przyczepą jedno-
osiową jest PRONAR T654 o ładow-
ności 2,5 tony. Trójstronny wywrót 
oraz nisko położona skrzynia ładun-
kowa zapewnia dużą funkcjonalność 
przyczepy oraz łatwy rozładunek. 
Wysokiej jakości niezawodne i trwa-
łe osie jezdne wyróżniają tę przycze-
pę wśród innych na polskim rynku. 
Sprawdza się ona zarówno w mniej-
szych gospodarstwach rolnych, jak i 
w firmach komunalnych. 

 Natomiast PRONAR T654/1 jest 
zmodernizowaną wersją T654. Ta przy-
czepa o ładowności 3,5 t bardzo dobrze 
sprawdza się w małych i średnich go-
spodarstwach rolnych. Może być agre-
gowana z ciągnikami o mocy od 30 
KM. Sztywna i odporna na przeciąże-
nia konstrukcja oraz duży kąt bocznego 
i tylnego wysypu pozwalają na szybki i 
bezproblemowy rozładunek. 

 W 2015 roku Pronar rozpo-
czął produkcję przyczepy jednoosio-
wej T654/2 o ładowności 4,9 tony. 
Jest ona lżejszą wersją przyczepy 
T654/1. Zmieniono w niej konstruk-
cję ramy górnej i dolnej, przez co 
przyczepa PRONAR T654/2  stała się 
lżejsza i zwiększyła ładowność o po-
nad 1300 kg. Trójkątna rama podwo-
zia jest spawana z prostokątnych, za-
mkniętych profili stalowych. Profi-
lowane ściany o wysokości 500 mm 
(z zamontowanymi jako wyposa-
żenie dodatkowe 500-mm nadsta-
wami), wykonane przy wykorzysta-
niu technologii spawania laserowe-
go, z odkuwanymi zawiasami i zam-
kami, gwarantują długoletnie użyt-
kowanie. Standardowo przyczepa 
jest wyposażona w mechanizm trój-
stronnego wywrotu i system central-
nego ryglowania ścian, co znacznie 
ułatwia jej rozładunek. Możliwe jest 
też zwiększenie funkcjonalności po-
przez montaż kolejnych elementów 
wyposażenia dodatkowego: plande-
ki, tylnej rynny zsypowej oraz szer-
szego ogumienia ułatwiającego po-
ruszanie się po niestabilnym lub 
grząskim terenie. 

 Największą wśród jedno-
osiowych przyczep Pronaru jest T671 
-  nowoczesna i wygodna przy trans-
porcie małogabarytowych, lecz cięż-
kich towarów. Jej 5-tonowa ładow-
ność jest wystarczająca dla większo-
ści prac w małych i średnich gospo-
darstwach. Przyczepę PRONAR T671 
wyposażono w centralny system ry-

glowania ścian oraz okno (umożliwia 
precyzyjny wysyp strumieniowy) z 
zasuwą w tylnej ścianie. Pojemność i 
gładkie wykończenie skrzyni umożli-
wiają  transport rożnego rodzaju pło-
dów i produktów rolnych oraz innych 
ładunków sypkich. Pozostałe elemen-
tu jej wyposażenia to: stabilny system 
wywrotu, sprawdzone wytrzymałe 
profile ram nośnych, a także wysokiej 
jakości niezawodne i trwałe osie. Po-
siada ona również bardzo dobre wła-
ściwości jezdne. Układy hamulcowy 
oraz oświetlenia i sygnalizacji spełnia-
ją wymagania wynikające z przepi-
sów o ruchu drogowym, dzięki czemu  

przyczepa jest bezpieczna w użytko-
waniu i przystosowana do transportu 
po drogach publicznych. 

 Duża liczba modeli przyczep 
jednoosiowych Pronaru, najwyższej 
jakości materiały użyte do ich pro-
dukcji oraz szeroki wybór elemen-
tów wyposażenia dodatkowego, któ-
re pozwalają dostosować konkretny 
model do potrzeb klienta, wpływają 
na systematyczny wzrost sprzedaży i 
- co za tym idzie - popularności mar-
ki PRONAR.

Arkadiusz Bachryj 
Autor jest przedstawicielem handlowym  

Pronaru

Przyczepa PRONAR T654 o ładowności 2,5 tony

Linki napinające zastosowane w przyczepie PRONAR T654 zapobiegają odkształceniom ścian

Przyczepa PRONAR T654/2
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Przyczepa PRONAR T654/2   

KONKureNcyjNy prOduKt w dObrej ceNie  

 PRONAR T654/2 to przyczepa jednoosiowa, która znajduje szerokie zastosowanie nie tylko w gospodarstwach 
rolnych, ale także w branży komunalnej. Dzięki jedynie 2-metrowej szerokości, bardzo dobrze sprawdza się przy po-
rządkowaniu miejsc użytku publicznego, np. parkowych alejek, miejskich skwerków czy krawężników. Konstrukcja 
T654/2 sprawia, że bardzo łatwo jest nią manewrować. Cechę tę doceniają zwłaszcza ogrodnicy i sadownicy, którzy 
muszą w swoich gospodarstwach  niejednokrotnie przejeżdżać przez wąskie szklarnie czy między rzędami drzew.  

 W wersji standardowej przy-
czepa PRONAR T654/2 jest wyposa-
żona w ściany z wysokiej jakości pro-
fili o wysokości 500 mm, wykonane 
z wykorzystaniem zaawansowanej 
technologii profilowania blach i spa-
wania laserowego, ze stabilnymi słup-
kami tylnymi, z odkuwanymi zawiasa-
mi oraz zamkami. W skrzyni ładunko-
wej zamontowano mechanizm trój-
stronnego wywrotu oraz wahadło-
wy system otwierania ścian. W wypo-
sażeniu standardowym dostępne są 
też szyber zsypowy do ziarna z bloka-
dą, hamulec ręczny z korbą, podpora 
serwisowa skrzyni ładunkowej i kliny 
do kół. Jako wyposażenie dodatkowe 
można zamówić:  dodatkowe nadsta-
wy (PF500 mm), tylny zaczep, rynnę 

zsypową do szybra oraz oświetlenie 
typu LED. 

 W przyczepie PRONAR T654/2 
mogą być montowane różne wersje 
instalacji hamulcowej: pneumatyczna 
jedno- lub dwuprzewodowa, hydrau-
liczna oraz najazdowa. Kolejną możli-
wością zwiększenia użyteczności przy-
czepy jest wybór osi dostosowanych 
do jazdy z prędkością do 40 km/h (za-
miast 25 km/h w przypadku osi monto-
wanych standardowo). Dzięki unowo-
cześnieniu konstrukcji dolnej i górnej 
ramy przyczepy T654/2, jest ona zdecy-
dowanie lżejsza od T654/1 (o 300 kg). 
W ten sposób, poprzez zachowanie 
technicznie dopuszczalnej masy całko-
witej wynoszącej 6100 kg, zmniejsze-
nie masy własnej spowodowało wzrost 

ładowności przyczepy. Wynosi ona 
4910 kg i jest większa o niemal 1,5 t w 
porównaniu z modelem T654/1. 

 Niekwestionowaną i najwięk-
szą zaletą PRONAR T654/2 jest cena, 
którą obniżono w wyniku zmian kon-
strukcyjnych. W efekcie przyczepa sta-
ła się konkurencyjna na wielu rynkach, 
w tym w Niemczech. Jej zalety do-
strzegł również tamtejszy miesięcznik 
branżowy „Profi”, w którego numerze 
5/2016 ukazał się artykuł „Kleiner Kip-
per” („Mała wywrotka”). 

 Pronar produkuje również 
inne modele przyczep jednoosiowych: 
T655, T654, T654/1 i T671.

Mariola German-Pietruczuk
Autorka jest specjalistką  

ds. handlu zagranicznego w Pronarze
“

Fachowa obsługa i profesjonalne doradztwo w Fabrycznym Punkcie 
Sprzedaży Pronaru w Wasilkowie

OdpOwiedNie wymiAry
Przyczepy Pronaru są najlepsze na polskim rynku - mówi rolnik Mariusz Za-
charczuk z miejscowości Biele (województwo podlaskie), użytkujący dwie 
przyczepy PRONAR T680.

Proszę opowiedzieć o gospodar-
stwie, które pan prowadzi. 
- Ma powierzchnię 50 ha, w tym  25 
ha własnych, a 25 dzierżawię. Gospo-
darstwo jest nastawione na produk-
cję roślinną. Uprawiam zboża, rzepak 
i kukurydzę na ziarno.

co przekonało pana do zakupu 
przyczep Pronar t680? 
- Najważniejszym argumentem były 
odpowiednie wymiary skrzyni ła-
dunkowej oraz jej pojemność. Na tle 
wyrobów innych producentów przy-
czepa Pronaru wyróżnia się solidną 
i dobrze przemyślaną konstrukcją, a 
jej obsługa nie sprawia problemów.

jak długo użytkuje pan przyczepy 
Pronaru?
- Pierwszą przyczepę kupiłem w 2010 
roku. Zadowolenie z użytkowania i 
bardzo wysoka ocena jej jakości spo-
wodowały, że w 2014 roku kupiłem 
kolejny model tej samej przyczepy.

jaka jest pana opinia o przycze-
pach Pronaru? 
- Pierwszą nową przyczepę kupi-
łem w 2007 roku. Nie była to przy-
czepa Pronaru. Musiałem ingerować 
w konstrukcję jej ramy, żeby zwięk-
szyć bezpieczeństwo użytkowa-
nia. Do przyczep marki PRONAR nie 
mam zastrzeżeń. Moim zdaniem, są 
to najlepsze przyczepy na polskim 
rynku. 

do jakich celów wykorzystuje pan 
przyczepy? 
- Przede wszystkim transportuję 
nimi płody rolne do punktów sku-
pu. Rocznie przewożę nimi ok. 1000 t 
zbóż, rzepaku i kukurydzy w promie-
niu do 25 km od gospodarstwa. Uży-
wam je również do transportu na eu-
ropaletach środków do produkcji rol-
nej.

dlaczego zdecydował się pan na 
zakup w Fabrycznym Punkcie 

sprzedaży Pronaru w wasilkowie?  
- Ważne było dla mnie sąsiedztwo 
FPS oraz zapewniona dostawa do 
gospodarstwa. Uzyskałem tam rów-
nież fachową obsługę i profesjonal-
ne doradztwo w skompletowaniu 
wyposażenia przyczepy.

dziękuję za rozmowę.

Anatol Budzisz 
Autor jest przedstawicielem handlowym  
Fabrycznego Punktu Sprzedaży Pronaru  

w Wasilkowie
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Przyczepy skorupowe  

SprAwdzONe, wytrzymAłe, 
pOjemNe  

 Przyczepy skorupowe sprawdzają się w gospodarstwach, które ze 
względu na wymagania co do produkcji rolniczej, transportowanych mate-
riałów oraz posiadanych ciągników (średniej i dużej mocy), potrzebują prak-
tycznych rozwiązań, 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 PRONAR T669 i 
PRONAR T669/1 cechują się dużą po-
jemnością ładunkową (23 m3 - z nad-
stawami 580 mm, 28 m3  - z nadstawa-
mi o wysokości 1000 mm) , a stosowa-
ne do ich produkcji profile zamknięte 
zapewniają trwałość konstrukcji i wy-
soką odporność na odkształcenia. Wy-
soka precyzja wykonania skrzyni ła-
dunkowej zapewnia poziom szczel-
ności pozwalający na transport na-
wet drobnego ziarna. Dostępny jako 
wyposażenie opcjonalne mechanizm 
trójstronnego wywrotu zwiększa funk-
cjonalność przyczepy.  

 Z kolei bezspoinowe wykoń-
czenie wnętrza przyczepy T679 gwa-
rantuje, że przewożone w niej płody 
rolne nie zostaną uszkodzone. Nadsta-
wy, hydraulicznie unoszona tylna kla-
pa czy zamontowane w niej okno zsy-
powe do ziarna powodują, że praca tą 
przyczepą jest efektywna i wydajna. 

 Model T679M (powstał w wy-
niku modernizacji przyczepy T679) 
wyposażono m. in. w udoskonalo-
ną skrzynię ładunkową, której ścia-
na boczna została wykonana z jed-
nego arkusza blachy (brak środkowe-
go żebra). Sprawia to, że przyczepa 
ma nowoczesny wygląd i zachowuje 
wysokie parametry wytrzymałościo-
we. Wchodząca w skład jej bogate-

go wyposażenia standardowego gu-
mowa uszczelka zapewnia 100-pro-
centową szczelność konstrukcji. Inny-
mi elementami, będącymi w wyposa-
żeniu standardowym przyczepy PRO-
NAR T679M, są: błotniki kół przednich 
i tylnych, dwuprzewodowa pneuma-
tyczna instalacja hamulcowa, drabin-
ki i stopnie burtowe, duże okno w 
ścianie przedniej, oświetlenie boczne 
oraz nożycowa podpora dyszla.  

 T700 na podwoziu tandem 
jest największą produkowaną w Pro-
narze przyczepą skorupową. Wyróż-
nia ją oś skrętna, która znacznie uła-
twia manewrowanie oraz resorowa-
ny dyszel, podnoszący komfort pracy 
zwłaszcza przy dużych obciążeniach. 
Funkcjonalność podnoszą mecha-
nizmy: hydraulicznego podnosze-
nia klapy tylnej i jej automatycznego 
blokowania podczas zamykania. 

 Przyczepa T700M to zmoder-
nizowana wersja przyczepy PRONAR 
T700. Jej dopuszczalna masa całkowi-
ta wynosi aż 23 tony (ładowność kon-
strukcyjna 17 tys. kg). Bardzo wytrzy-
małe zawieszenie typu tandem z reso-
rami parabolicznymi, osiami o przekro-
ju 150 mm i hamulcami bębnowymi, 
jest przystosowane do poruszania się z 
prędkością do 60 km/h. W klapie tylnej 
przyczepy PRONAR T700M zastosowa-

“

Pronar produkuje następujące przyczepy skorupowe na zawie-
szeniu tandem: T679, T679M, T700, T700M (mechanizm wywro-

tu do tyłu) oraz T669/1 (z wywrotem dwu- lub trójstronnym) i T669  
(z wywrotem jednostronnym na bok). Pronar produkuje też przyczepę 
T682 na zawieszeniu tridem z mechanizmem wywrotu do tyłu. 

www.pronar.plprzyczepy

no system zamków zabezpieczających, 
oparty na siłownikach hydraulicznych. 
Gwarantuje on zaryglowanie zamków, 
uniemożliwiając przypadkowe otwar-
cie klapy przyczepy. T700M to najlepiej 
wyposażona w wersji standardowej 
przyczepa marki PRONAR.  Natomiast 
zarówno T700, jak i T700M charaktery-
zują się największą pojemnością ładun-
kową spośród wszystkich przyczep Pro-
naru na zawieszeniu tandem, wynoszą-
cą do 35 m3 (z nadstawami). 

 Pronar produkuje także przy-
czepę skorupową na zawieszeniu tri-
dem (z mechanizmem wywrotu do 
tyłu) - T682. Dyszel (mocowany na ra-
mie dolnej) i rama skrzyni ładunko-
wej tej przyczepy są wykonane z pro-
stokątnych kształtowników do pro-
dukcji których  użyto stali o podwyż-
szonej wytrzymałości. Dzięki tym 
elementom  sztywność i stabilność 
konstrukcji przyczepy z nadstawami 
580 mm są na takim poziomie, że jej 
pojemność wynosi aż 32 m3.  

Sylwester Zagulski 
Autor jest specjalistą  

ds. handlu zagranicznego w Pronarze

przyczepywww.pronar.pl

PRONAR T669/1
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Przyczepa PRONAR T679M  

cOrAz bArdziej pOpulArNA  

 Od czasu, gdy przyczepa PRONAR T679M została po raz pierwszy zaprezentowana na wystawie Agro Show 
2014 w Bednarach, jej popularność stale rośnie. Najmniejsza spośród produkowanych przez Pronar przyczep skoru-
powych T679M powstała dzięki modernizacji przyczepy PRONAR T679. 

 Czołowa pozycja Pronaru 
jako krajowego producenta przy-
czep rolniczych w Polsce obliguje go 
do nadawania trendów rozwoju ich 
konstrukcji i wzrostu funkcjonalno-
ści tych maszyn. Tak też się stało w 
przypadku przyczepy T679M. Prze-
szła ona kolejny proces modyfikacji i 
zmian konstrukcyjnych, który zakoń-
czył się na początku tego roku. Kon-
struktorzy Pronaru opracowali kilka 
rozwiązań, które znacząco wpłynę-
ły na bezpieczeństwo użytkowania 

oraz komfort pracy. Najbardziej za-
uważalny jest zmieniony profil skrzy-
ni ładunkowej, w której brak środ-
kowego żebra na ścianie bocznej 
- nowa skrzynia ma znacznie atrak-
cyjniejszy wygląd. Ścianę boczną wy-
konano w całości z jednego arkusza 
blachy. Jednolita struktura blachy na 
całej długości ściany sprawia, że jest 
ona bardziej wytrzymała od podob-
nych konstrukcji z bocznymi żebra-
mi. W konsekwencji długość przy-
czepy zwiększyła się o 300 mm, a wy-

sokość - o 200 mm. W wyniku tego 
wersja podstawowa przyczepy PRO-
NAR T679M ma 13,2 m³ pojemności, 
a dodatkowe nadstawy o wysokości 
500 mm zwiększają ją do 18,2 m³. Na 
dole skrzyni ładunkowej zamonto-
wano osłony, które zatrzymują błoto 
wyrzucane spod kół podczas jazdy. 
Zabezpieczają one również elemen-
ty ramy dolnej przed zabrudzeniem 
podczas załadunku. 

 Zmiany konstrukcyjne, w po-
równaniu z modelem T679, są wi-

doczne również w tylnej klapie przy-
czepy T679M. Zastosowano w niej 
sprawdzony system z zamkami za-
bezpieczającymi na siłownikach hy-
draulicznych, który gwarantuje pew-
ne zaryglowanie bez możliwości nie-
oczekiwanego otwarcia. Standardo-
wym wyposażeniem przyczepy jest 
gumowa uszczelka, która zapew-
nia odpowiednią szczelność skrzyni 
podczas transportu każdego rodzaju 
ładunku. 

 Rama dolna przyczepy zo-
stała wykonana z prostokątnych 
profili zamkniętych, mogących 
przenosić złożone obciążenia. Jest 
ona osadzona na podwoziu tan-
dem z resorami parabolicznymi 
i solidnym ogumieniu o rozmia-
rach 385/65R22,5. Zamontowane 
w przyczepie osie są  przystosowa-
ne do jazdy z prędkością 60 km/h. 
Zawieszenie typu tandem gwaran-
tuje wysoką manewrowość przy-
czepy, a lepszą jej stateczność osią-
gnięto dzięki większemu rozstawo-
wi kół jezdnych. Zmieniony też zo-
stał siłownik teleskopowy wywrotu 
- w nowej wersji jest on krótszy i ma 
mniejsze zapotrzebowanie na olej 
hydrauliczny. Dzięki tym rozwiąza-
niom konstrukcyjnym możliwe jest 
użytkowanie przyczepy w każdych 
warunkach terenowych.  

 W celu zwiększenia funkcjo-
nalności w przyczepie zastosowa-
no mocny dyszel, mogący wytrzy-
mywać  duże obciążenia (do 2000 
kg). Mechanizmami standardowo 
montowanymi w przyczepie PRO-
NAR T679M są: hydrauliczna instala-
cja wywrotu z cylindrem teleskopo-
wym na zawieszeniu przegubowym i 
pneumatyczna dwuprzewodowa in-
stalacja hamulcowa. Wyposażenie to 
uzupełniają: kliny do kół z kieszenia-
mi, błotniki kół tylnych oraz drabin-
ki i stopnie burtowe ułatwiające do-
stęp do skrzyni ładunkowej. 

 W przedniej ścianie T679M 
wstawiono duże okno, które umoż-
liwia operatorowi ciągnika wgląd do 
wnętrza przyczepy podczas załadun-
ku oraz transportu. Kolejnym istot-
nym elementem wyposażenia stan-
dardowego jest nożycowa podpo-
ra dyszla. Ten typ podpory ma szcze-
gólne znaczenie podczas prac na nie-
stabilnym terenie, gdzie typowa pro-
sta podpora hydrauliczna nie zdaje 
egzaminu. W przyczepie zastosowa-
no nowoczesną instalację oświetle-
niową z lampami typu LED o dużej 
żywotności oraz odporności na wil-
goć i zanieczyszczenia. Na lampach 
tylnych zamontowano kratki zabez-
pieczające je przed uszkodzeniem. 

Klient może wybrać spośród kilka in-
nych rozmiarów ogumienia oraz ele-
menty wyposażenia dodatkowego, 
np. plandekę ze stelażem, balkon, 
tylny zaczep automatyczny czy nad-
stawy. 

 Dzięki wprowadzonym zmia-
nom poprawiły się parametry tech-
niczne przyczepy oraz jej walo-
ry użytkowe. Przyczepa skorupowa 
T679M jest adresowana do wszyst-
kich, którzy oczekują od produktu 
funkcjonalności oraz niezawodności 
podczas pracy zarówno w rolnictwie, 
jak i w innych sektorach gospodarki.

Przemysław Rogala
Autor jest specjalistą  

ds. handlu zagranicznego w Pronarze 
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Przyczepy skorupowe PRONAR T700 i PRONAR T700M  

dO wydAjNej prAcy  

              W nowoczesnych gospodarstwach, w których rachunek ekonomiczny odgrywa coraz większą rolę, bardzo 
istotny staje się właściwy dobór maszyn do charakteru prowadzonej produkcji rolnej. Podczas zbioru zielonek i żniw 
rolnicy przewożą duże ilości zboża oraz materiałów objętościowych. Aby te prace wykonać szybko i sprawnie po-
trzebne są wydajne przyczepy, np. takie jak PRONAR T700 i PRONAR T700M.

 T700 i jej zmodernizowa-
na wersja T700M należą do przy-
czep skorupowych o  największej ła-
downości wśród przyczep  Pronaru 
na zawieszeniu tandem (ładowność  
T700 wynosi 14,43 t, T700M - 16,04 
t). Ich wspólną cechą jest zastoso-
wanie amortyzowanego resorem 
piórowym  dyszla o nośności 3 ton. 
Resor zapewnia duży komfort pod-
czas pracy, a  dzięki regulacji wyso-
kości oraz możliwości wymiany cię-
gien można dopasować przyczepę 
do większości ciągników będących 
obecnie na rynku. Obydwie przy-
czepy można wyposażyć w elemen-
ty dodatkowe: różnego typu zacze-
py dyszla, trzy wersje jego podpór, 
opony radialne oraz diagonalne o 
szerokości od 450 do 800 mm, za-
czepy tylne, skrzynkę narzędziową 
oraz boczne osłony przeciwnajaz-
dowe. 

 PRONAR T700M (zmoderni-
zowana wersja T700) wyróżnia się 
wieloma zmianami konstrukcyjny-
mi. Ściana boczna skrzyni ładunko-
wej jest wykonana z jednego arku-
sza blachy, co daje większą wytrzy-
małość. W klapie tylnej wykorzysta-
no gumowe uszczelki zapewniające 
właściwą szczelność. Ryglowanie kla-
py odbywa się za pomocą systemu 
zamków zabezpieczających opar-
tych na siłownikach hydraulicznych, 
co gwarantuje pewne zaryglowanie 
i uniemożliwia przypadkowe otwar-
cie. 

 Zastosowanie nowego typu 
zawieszenia, ze zwiększoną do 1810 
mm odległością między osiami, po-
zwoliło podnieść dopuszczalną masę 
przyczepy aż do 23 ton.  Zamontowa-
no hamulce bębnowe o wysokiej no-
śności,  przystosowane do prędkości 
60 km/h oraz zawieszenie tandem z 
osiami kierowanymi lub sztywnymi. 
Taka konstrukcja układu jezdnego 
pozwala pokonywać duże odległości 
oraz bezpiecznie poruszać się w wa-
runkach polowych. 

 Montaż 800-mm nadstaw 
(dostępne za dopłatą) zapewnia wy-
godny i wydajny przewóz  materia-
łów objętościowych. Są one wyko-
nane z długich, spawanych lasero-
wo profili burtowych z zamkniętymi 
obrzeżami i charakteryzują się bar-
dzo dobrymi parametrami wytrzy-
małościowymi. 

 W skład wyposażenia stan-
dardowego przyczepy PRONAR 
T700M  wchodzą: drabinka ze-
wnętrzna, schodki wewnętrzne 
skrzyni ładunkowej, zbiornik na 
wodę  oraz skrzynka narzędzio-
wa. Nowatorski sposób profilowa-
nia ścian poprawił ich wytrzymałość 
oraz sztywność. Na spodzie skrzyni 
znajdują się osłony zabezpieczają-
ce przed błotem wydostającym się 
spod kół. 

 W skład elementów wyposa-
żenia dodatkowego wchodzą m.in. 
różnego rodzaju zaczepy dyszla 
oraz zaczepu tylnego (do podłącze-
nia drugiej przyczepy), koła o różnej 
szerokości, rynna zsypowa do ziarna 
oraz tylne wyjścia systemu hydrau-
licznego wywrotu i hamulcowego. 
Dzięki modernizacjom technicznym, 
bogatemu wyposażeniu standardo-
wemu oraz dodatkowemu T700M 
jest najbardziej funkcjonalną przy-
czepą Pronaru. 

 W pracach nad nową kon-
strukcją przyczepy PRONAR T700M 

brały udział renomowane instytuty 
badawcze z Polski i Niemiec. Współ-
praca m.in. z Przemysłowym Insty-
tutem Motoryzacji (PIMOT)  i nie-
mieckim TÜV Nord Mobilität zaowo-
cowała uzyskaniem świadectw ho-
mologacji, gwarantujących najwyż-

szą jakość wykonania i wysoki po-
ziom wykonania elementów, od 
których zależy bezpieczne użytko-
wanie przyczepy.    

Zbigniew Milewski
Autor jest przedstawicielem handlowym  

Pronaru

PRONAR T700

PRONAR T700

PRONAR T700M
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Blisko, tanio i fachowa obsługa 

dObrze wybrAłem
Romuald Jaszczołt, rolnik z miejscowości Jaszczołty w województwie pod-
laskim, użytkuje w swoim gospodarstwie następujące przyczepy Pronaru: 
T-672/1, T-679, T026M i rozrzutnik obornika PRONAR N262/1. Wszystkie zo-
stały zakupione w Fabrycznym Punkcie Sprzedaży Pronaru w Jaszczołtach.

Prowadzi pan gospodarstwo ro-
dzinne. jaki areał pan uprawia?
- Łącznie z dzierżawami - około 90 ha. 
Obecnie - w dużej części na potrzeby 
hodowli krów mlecznych - uprawia-
my: kukurydzę, zboża oraz pozysku-
jemy trawę z łąk.

czy przy produkcji mleka potrzeb-
nych jest dużo przyczep? 
- Nie, jednak ta działalność wymaga 
specjalistycznych przyczep przysto-
sowanych do przewożenia określo-
nego materiału. Tak więc przy coraz 
większym gospodarstwie, powięk-
szał się także park maszynowy.

jakie przyczepy pan posiada? 
- Po zakupie 10-tonowej przyczepy 
burtowej T672/1 w Fabrycznym Punk-
cie Sprzedaży w Jaszczołtach przeko-
nałem się o jakości i wytrzymałości 
wyrobów Pronaru. Kolejne plany za-
kupowe zaczynałem od zapoznania 
się z bogatą ofertą i obecnie - oprócz 
T672/1 - użytkuję przyczepę  skoru-
pową T679, platformową do przewo-
zu bel T026M oraz 14-tonowy rozrzut-
nik obornika PRONAR N262/1.

wszystkie kupione w jednym miej-
scu? 
- Tak, w Fabrycznym Punkcie Sprzeda-

ży w Jaszczołtach. Można by rzec: bli-
sko, tanio i fachowa obsługa. Tam na-
prawdę pracują doświadczeni specja-
liści, potrafiący dobrze doradzić. At-
mosfera jest zawsze przyjazna i moż-
na liczyć na korzystne warunki zakupu.

jak, po kilku latach eksploatacji, oce-
nia pan jakość przyczep Pronaru? 
- Jakość i wykonanie mogę tylko po-
chwalić. Moje przyczepy lekko nie 
mają, a nic się nie psuje. I nie jest 
to odosobniona opinia - przyczepy 
PRONAR są chwalone przez wszyst-
kich użytkowników. Ostatnio czyta-
łem, że firma ta  ma blisko 50-proc. 
udział w polskim rynku przyczep.

rozumiem, że jest pan zadowolo-
ny z przyczep Pronar? 
- Dobrze wybrałem. Skorzystałem 
pod każdym względem. Otrzyma-
łem bardzo dobry produkt w przy-
stępnej cenie z bezpłatnym 24-mie-
sięcznym serwisem fabrycznym. A w 
razie konieczności - oryginalne czę-
ści zamienne są dostępne w Fabrycz-
nym Punkcie Sprzedaży w Jaszczoł-
tach. Przekonałem się do Pronaru. 
Od kilku lat kupuję ich wyroby i nie 
zamierzam tego zmieniać.

dziękuję za rozmowę.

Maciej Tobota 
Autor jest pracownikiem Fabrycznego Punktu 

Sprzedaży Pronaru w Jaszczołtach

Przyczepy PRONAR T046 i PRONAR T046/1 w Austrii    

Kurier OdKryty w KAryNtii     

 Przyczepy PRONAR T046 i PRONAR T046/1 (seria Kurier) cieszyły się dużym zainteresowaniem na  II Targach 
GERN w Kötschach-Mauthen (land Karyntia w Austrii).  Odwiedzający zwracali uwagę na użycie do ich produkcji naj-
wyższej jakości materiałów i elementów wyposażenia, które zapewniają zwierzętom wysoki komfort podróży.

  

 Targi odbyły się w dniach 2-3 
kwietnia i zostały organizowane przez 
władze lokalne. Celem imprezy jest 
wspieranie ekologii, rozwoju ener-
gii odnawialnej oraz regionu Karyn-
tia. Przyczepy zaprezentował austriac-
ki partner handlowy Pronaru. 

 Mniejszy model T046, o ła-
downości 3,7 t,  przykuwał zaintereso-
wanie hodowców posiadających go-
spodarstwa z małą obsadą bydła. Na-
tomiast większa przyczepa T046/1, o 
ładowności 5,3 t, mieszcząca do 10 
sztuk bydła, zwracała uwagę właścicie-
li większych gospodarstw. Wewnętrz-
na długość skrzyni ładunkowej w mo-
delu T046 wynosi 4,16 m, natomiast w 
T046/1 - niemal 6 m. Ważnym rozwią-
zaniem konstrukcyjnym jest długi po-
dest, zamontowany z tyłu, zapewniają-
cy łatwy załadunek i rozładunek zwie-
rząt. Sztywna konstrukcja i właściwa 

impregnacja drewnianych elementów 
sprawiają, że przyczepa jest stabilna i 
może być  przez wiele lat użytkowana 
także na terenach górskich. 

 W przyczepach jest stan-
dardowo montowany stelaż plande-
ki wraz z poprzeczkami łączącymi, na 
którym montuje się sznurowaną plan-
dekę. Podłoga jest wykonana z drew-
na impregnowanego preparatem głę-
boko penetrującym i zapewniającym 
wodoodporną powłokę. Opcjonalnym 
rozwiązaniem jest podłoga z blachy 
ryflowanej o grubości 4 mm z dwo-
ma otworami spustowymi pokryta 
bezpieczną, antypoślizgową, elastycz-
ną wylewką z naturalnego kauczuku 
o grubości około 15 mm. Przyczepy z 
takim wyposażeniem były prezento-
wane na targach. W obu zainstalowa-
no  również jednoczęściową przegro-
dę wewnętrzną (wyposażenie dodat-

kowe), której zadaniem jest rozdziele-
nie przewożonych zwierząt. 

 Goście targów byli bardzo za-
interesowani elementami dodatko-
wymi wzbogacającymi funkcjonal-
ność przyczepy i zwiększającymi bez-
pieczeństwo zwierząt, w tym boczny-
mi drzwiami z przodu po prawej stro-
nie przyczepy. Szczególnie przydatny-
mi, zdaniem oglądających, są elemen-
ty skrzyni ładunkowej, która  może być 
wykonana  z przykręconymi ścianami 
profilowanymi z blachy stalowej o gru-
bości 2 mm, ze ścianą tylną - rampą (z 
blachy stalowej ryflowanej, otwierana 
manualnie), ze sprężynami ułatwiają-
cymi otwieranie i zamykanie oraz z do-
datkowymi poprzeczkami zabezpie-
czającymi przed poślizgiem. 

Marta Kuligowska
Autorka jest specjalistką  

ds. handlu zagranicznego w Pronarze
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Przyczepa T700M w Czechach    

prezeNtAcje pOdczAS demO tOur   

 Przyczepa skorupowa PRONAR T700M rozpoczęła cykl pokazów w Czechach podczas ponad 30 prezentacji w 
ramach cyklu Demo Tour 2016.

 We wszystkich oddziałach 
sieci sprzedaży czeskiego partnera 
handlowego Pronaru przygotowa-
no nowości, które będą prezentowa-
ne potencjalnym nabywcom w cią-
gu całego 2016 roku. Czescy rolnicy 
z bliska mogą zapoznać się z przy-
czepą T700M, największą pod wzglę-
dem pojemności ładunkowej w ofer-
cie Pronaru w kategorii przyczep na 
podwoziu tandem. 

 Najważniejszą zmianą, w po-
równaniu z wersją T700, dzięki której 
dopuszczalna masa całkowita przy-
czepy PRONAR T700M wzrosła do 23 
ton, jest zwiększenie rozstawu osi i 
nowa konstrukcja zawieszenia. Zasto-

sowanie zawieszenia, w którym od-
ległość między osiami tandemu wy-
nosi 1810 mm, umożliwiło zwiększe-
nie dopuszczalnej masy całkowitej o 
2 tony w stosunku do jej poprzedniej 
wersji. Modernizacja wynikała z przy-
stosowania odległości między osiami 
do zwiększonej dopuszczalnej masy 
całkowitej przyczepy. Przyczepa PRO-
NAR T700M została standardowo wy-
posażona w osie z hamulcami bębno-
wymi o wysokiej nośności. Dzięki ta-
kim wyjątkowym parametrom układu 
jezdnego, przyczepa PRONAR T700M 
jest najlepiej standardowo wyposa-
żoną przyczepą produkowaną przez 
Pronar. 

 Kolejną, wyróżniającą na tle 
wyrobów innych producentów, ce-
chą przyczepy PRONAR T700M jest 
brak środkowego żebra na ścianie 
bocznej skrzyni ładunkowej. Jest 
ona w całości wykonana z jednego 
arkusza blachy. Jednolita struktu-
ra blachy na całej jej długości spra-
wia że ściana jest bardziej wytrzyma-
ła w porównaniu z  podobnymi kon-
strukcjami, w których łączące spoiny 
są umiejscowione  pod bocznymi że-
brami. Charakterystycznie wygięta 
blacha ściany jest bardziej sztywna i 
powoduje, że środek ciężkości skrzy-
ni ładunkowej znajduje się niżej niż 
w poprzedniej wersji przyczepy. 

 Na dole skrzyni ładunkowej 
zamontowano osłony, które zatrzy-
mują błoto wyrzucane spod kół ja-
dącej przyczepy. Zabezpieczają one 
również elementy przymocowane 
do ramy dolnej przed zabrudzeniem 
podczas załadunku.  

 Najnowsze rozwiązania kon-
strukcyjne czescy rolnicy znajdą rów-
nież w klapie tylnej przyczepy. Za-
montowano w niej, sprawdzony w 
przyczepach z przesuwną ścianą, sys-
tem z zamkami zabezpieczającymi 
na siłownikach hydraulicznych, który 
gwarantuje pewne zaryglowanie bez 
możliwości nieoczekiwanego otwar-
cia. Zastosowano również gumową 
uszczelkę, która zapewnia odpowied-
nią szczelność skrzyni podczas trans-
portu każdego rodzaju ładunku. 

 Omawiając nowatorskie roz-
wiązania w przyczepach PRONAR 
T1700M nie można zapomnieć o 
nadstawach. Wykonano je z profi-
li o wysokości 800 mm i grubości 2 
mm, wyprodukowanych w Prona-
rze na jednej z najnowocześniej-
szych w Europie linii do profilowania 
burt. Zastosowana przy ich produk-
cji technologia spawania laserowego 
sprawia, że są one nadzwyczaj trwa-
łe i wytrzymałe, co zapewnia im zna-
komite funkcjonowanie przez cały 
okres eksploatacji. 

 Jakość wykonania idzie w 
parze z funkcjonalnością konstruk-
cji. Dlatego dyszel o nośności 3 ton 
jest resorowany stalowym resorem, 
dzięki czemu przyczepa nie przeno-
si drgań na ciągnik, jak to ma miej-

sce przy sztywnych sprzęgach. A 
dzięki regulacji wysokości i możliwo-
ści przykręcenia wielu rodzajów cię-
gien, możliwe jest doczepienie przy-
czepy do każdego dostępnego cią-
gnika. 

 Aby przyczepę PRONAR 
T700M uczynić w pełni funkcjonal-
ną i dostosowaną do wymagań każ-
dego klienta, przygotowano szeroki 
wachlarz wyposażenia dodatkowe-
go - opony radialne jak i implementy 
o szerokościach od 450 do 800 mm, 
skrzynka narzędziowa zamykana na 
klucz, plandeka czy boczne osłony 
przeciwnajazdowe. 

Kamila Iwaniuk 
Autorka jest specjalistką ds. handlu zagranicz-

nego w Pronarze
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Wozy przeładowcze PRONAR T740 i PRONAR N743    

dAją KONKretNe  
OSzczędNOści  

 Wozy przeładowcze umożliwiają transport zbóż lub kukurydzy od 
kombajnu do środków transportu (najczęściej samochody ciężarowe). Da-
lej zboże jest przewożone do np. elewatorów, punktów skupu i magazynów. 
Wozy przeładowcze znajdują również zastosowanie przy przewozie zboża do 
siewników zbożowych, zaopatrzeniu rozsiewaczy nawozów oraz transportu i 
przeładunków kukurydzy.

 Coraz większe zainteresowa-
nie produkcją ziarna wynika przede 
wszystkim z powiększającej się licz-
by gospodarstw wielkoobszaro-
wych, a także ze wzrostu zapotrzebo-
wania na zboża (przy jednoczesnym 
obniżeniu kosztów produkcji). Dla-
tego też zakup tych maszyn jest roz-
sądnym rozwiązaniem w gospodar-
stwach rolnych zorientowanych na 
produkcję zboża. Zasada jego pracy 
opiera się na odbiorze ziarna z kom-
bajnu, a następnie przeładowaniu do 
środków transportu, które przewożą 
zboże do miejsca magazynowania.

 Wyeliminowanie koniecz-
ności dojazdu kombajnów do sa-
mochodów ciężarowych oraz szyb-
ki przeładunek to znaczne skróce-
nie czasu pracy kombajnów - zestaw 
złożony z dwóch kombajnów i wozu 
przeładowczego osiąga wówczas 
taką samą wydajność jak trzy kom-
bajny. A różnica w cenie kombajnu 
i wozu przeładowczego stanowi już 
konkretną oszczędność.   

 Wóz przeładowczy stano-
wi element pośredni pomiędzy sa-
mochodem ciężarowym a pracu-
jącym na polu kombajnem zbożo-
wym. Niezmiernie ważnym czynni-
kiem, decydującym o wydajności 
kombajnu (tym samym o kosztach 
zbioru zbóż), jest sprawny trans-

port ziarna. Aby zapewnić stałą pra-
cę kombajnu i uniknąć nadmier-
nych przestojów, liczba przyczep 
i wozów przeładowczych musi za-
pewnić wydajność transportu ziar-
na przynajmniej równą wydajności 
pracujących na polu kombajnów. W 
przypadku niewystarczającej liczby 
środków transportu, przyczepy nie 
będą w stanie na czas odbierać ziar-
na z kombajnu, co spowoduje prze-
stój. Podczas zbioru kombajnowego 
zboże najczęściej jest transportowa-
ne samochodami ciężarowymi, któ-
rych większa efektywność wynika z 
wyższej prędkości jazdy. 

 W większości krajów obser-
wuje się od wielu już lat systematycz-
ne zmniejszanie zatrudnienia w rolnic-
twie na rzecz coraz szerszej mechani-
zacji pracy. W tej sytuacji rośnie zapo-
trzebowanie na maszyny rolnicze o 
coraz wyższej wydajności. Dotyczy to 
również wozów przeładowczych. 

 Wśród dostępnych na pol-
skim rynku wozów przeładowczych 
największą popularnością cieszą się 
PRONAR T740 oraz PRONAR T743. W 
zależności od przewożonego mate-
riału, efektywność rozładunku oby-
dwu modeli waha się w granicach 
od 200 do 400 ton na godzinę. Elek-
troniczny system wagowy z wyświe-
tlaczem LCD (wyposażenie dodatko-

we) pozwala operatorowi na kontro-
lę wagi ładunku. Nadzorowanie po-
szczególnych etapów pracy wozu 
umożliwia okno wziernikowe zbior-
nika oraz drabinka (wraz z obszer-
nym podestem). W celu zabezpie-
czenia transportowanego surowca 
przed niekorzystnymi warunkami at-
mosferycznymi na wóz można zało-
żyć plandekę (wyposażenie dodat-
kowe). Jej prawidłowe rozłożenie za-
pewnia składana drabinka, a balkon 
pozwala obserwować prace przeła-
dunkowe.

Siergiej Siemakowicz 
Autor jest specjalistą  

ds. handlu zagranicznego w Pronarze
Wóz przeładowczy PRONAR T740

Wóz przeładowczy PRONAR T740
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Przyczepy do transportu bel   

ściANy, Które elimiNują zAgrOżeNie   

     Pronar produkuje trwałe, niezawodne i uznane na wielu rynkach Europy, przyczepy do transportu bel. Dzięki 
badaniom tendencji rozwojowych rynku i sugestiom użytkowników, kilka lat temu firma dokonała modernizacji tego 
typu przyczep, a w ubiegłym roku wprowadziła modele przystosowane do montażu kłonic - T025KM i T026KM. W tym 
roku Pronar rozpoczął produkcję modelu PRONAR T028KM, w którego wyposażeniu dodatkowym znalazły się hydrau-
licznie sterowane boczne ściany zabezpieczające. 

 Pronar produkuje czterna-
ście modeli przyczep do transpor-
tu bel - pięć dwuosiowych (PRONAR 
T022, T022M, T025, T025M, T025KM), 
sześć trzyosiowych (PRONAR T023, 
T023M, T026, T026M, T026KM i 
T028KM),  trzy na podwoziu tandem 
(PRONAR T024 i T024M oraz przycze-
pę  samozaładowczą PRONAR TB4). 

 Przyczepy zmodernizowane  
(oznaczone literą „M”)  charakteryzu-
ją się wzmocnionymi płytami pod-
łogowymi i zaokrąglonymi rantami 
bocznymi. W przyczepach oznaczo-
nych „KM” zastosowano wzmocnio-

ne płyty podłogowe, zaokrąglono 
ranty boczne oraz przystosowano je 
do montażu kłonic (dzięki tzw. gniaz-
dom), które jako wyposażenie do-
datkowe są dostępne w odpowied-
nich do potrzeb użytkownika zesta-
wach. 

 Wprowadzona w 2016 roku na 
rynek T028KM jest przyczepą trzyosio-
wą o największej, spośród przyczep 
Pronaru  do transportu bel,  ładowno-
ści (18500 kg). Jej konstrukcja jest przy-
stosowana do poruszania się z prędko-
ścią do 40 km/h, zaś nisko zawieszona 
na resorach parabolicznych platforma 

ładunkowa  o wyprofilowanych ran-
tach jest przystosowana do montażu 
kłonic umożliwiających transport ma-
teriałów dłużycowych.

  W skład wyposażenia stan-
dardowego przyczepy PRONAR 
T028KM wchodzą: rama podwo-
zia o zmiennym przekroju (wyko-
nana z profili otwartych i zamknię-
tych, przystosowana do montażu 
zaczepu tylnego oraz hydraulicz-
nych ścian bocznych), układ kiero-
wania z obrotnicą kulkową i  ramą 
obrotową, drabinki oporowe z re-
gulacją kąta pochylenia, wysuwa-

na rama tylna z przymocowaną tyl-
ną drabinką oporową zwiększają-
cą powierzchnię ładunkową, otwo-
ry na brzegach platformy do zacze-
piania pasów transportowych. Przy-
czepa T028KM wyposażona jest w 
instalację hamulcową pneumatycz-
ną dwuprzewodową, postojowy ha-
mulec ręczny z korbą oraz instalację 
oświetlenia 12V z bocznymi światła-
mi obrysowymi.

 Wyposażenie dodatkowe 
PRONAR T028KM to m.in.:

•	 hydrauliczne ściany boczne,
•	 kłonice do transportu drewna 

o wysokości 1200 mm z haka-
mi do mocowania pasów na-
pinających,

•	 dyszel typu Y z zaczepem 
sztywnym z okiem 40 mm,

•	 skrzynka narzędziowa,
•	 boczne zabezpieczenia na-

jazdowe wg normy 89/297/
EWG,

•	 instalacja hamulcowa pneuma-
tyczna dwuprzewodowa z ALB,

•	 instalacja hamulcowa hy-
drauliczna,

•	 koła z szerokim ogumieniem.
 
 Wyposażenie dodatkowe 

przyczepy PRONAR T028KM stano-
wią - wykonane z mocnego profi-
lu zamkniętego - hydrauliczne ścia-
ny boczne z pionowymi drabinkami 
oporowymi z przodu i z tyłu. Ściany 
zabezpieczają wzdłużnie i bocznie 
ładunek przed przemieszczeniem i 
wypadnięciem podczas jazdy. Za-
bezpieczenia boczne są hydraulicz-
nie przestawiane i unoszone do góry 
(w czasie załadunku) lub do dołu 
(podczas transportu). System hy-
draulicznego sterowania ścian bocz-
nych znakomicie, szybko, wygodnie 
i pewnie zabezpiecza ładunek oraz 
całkowicie eliminuje zagrożenia, ja-
kie mogą spowodować w ruchu dro-
gowym wypadające bele.

 Dane techniczne oraz in-
formacje o wyposażeniu standar-
dowym i dodatkowym przyczep 

Zaokrąglony profil w przyczepach belowych 
typu M

Pronaru są dostępne na stronie  
www.pronar.pl

    Krzysztof Małaszkiewicz
Autor jest zastępcą kierownika Wydziału 

Wdrożeń w Pronarze
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Przyczepa hakowa PRONAR T386 z kontenerem

Przyczepa hakowa PRONAR T286 z kontenerem KO04 PRONAR

Przyczepy hakowe PRONAR T286 i PRONAR T386   

pOtrzebNe przez cAły rOK  

 Przyczepy hakowe PRONAR T286 i PRONAR T386 to uniwersalne maszyny, które znajdą zastosowanie nie tyl-
ko w rolnictwie, lecz również w pracach budowlanych, komunalnych, leśnych czy w sadownictwie.

 T286 na zawieszeniu tandem 
i z resorami parabolicznymi umożli-
wia przewożenie kontenerów o we-
wnętrznej długości od 5000 do 6500 
mm, zaś T386 - najnowsza i najwięk-
sza przyczepa hakowa Pronaru - po-
zwala na przewóz kontenerów o wy-
miarach od 5000 do 7500 mm. Jest 
to duża rozpiętość, która wpływa na 
uniwersalność zastosowania tych 
przyczep. 

 Obydwa modele przyczep 
hakowych wyposażono w  hydrau-
licznie regulowane i amortyzowa-
ne dyszle, które umożliwiają płyn-
ne dostosowanie wysokości cięgien 
do zaczepu ciągnika. Zamontowane 
amortyzatory hydrauliczne zabez-
pieczają dyszel i ramy nośne przed 

drganiami oraz wstrząsami w trakcie 
pracy przyczepy, co wpływa na bez-
pieczeństwo i komfort użytkowania. 
Aby jeszcze bardziej poprawić te pa-
rametry, w przyczepach zastosowa-
no tylny zderzak wysuwany przy po-
mocy dwóch cylindrów hydraulicz-
nych. 

 Dolne ramy obydwu mode-
li przyczep zostały wykonane z bar-
dzo wytrzymałych, zamkniętych pro-
fili stalowych, dodatkowo wzmoc-
nionych płaskownikami zapewniają-
cymi trwałość i sztywność konstruk-
cji. Układ jezdny jest montowany 
bezpośrednio do ramy dolnej i skła-
da się z zawieszenia mechaniczne-
go, amortyzowanego sprawdzony-
mi w pracy w ciężkich warunkach re-

sorami stalowymi. Przyczepa PRO-
NAR T386 posiada trzy osie, z których 
pierwsza i trzecia są kierowane czyn-
nie, dzięki czemu zmniejsza się pro-
mień skrętu i zużycie opon. W PRO-
NAR T286 zastosowano zawieszenie 
tandem na resorach parabolicznych 
z rozstawem osi 1810 mm, z przed-
nią osią sztywną i tylną osią kierowa-
ną biernie z instalacją hydrauliczną 
blokady skrętu.

 System załadowczy w oma-
wianych przyczepach składa się z 
trzech współpracujących ze sobą 
ram, które - podobnie jak rama dol-
na - są wykonane ze stalowych pro-
fili zamkniętych. Proces załadunku i 
rozładunku (lub wywrotu - w zależ-
ności od trybu pracy) jest realizowa-

“

Wszystkie przyczepy hakowe 
Pronaru mogą być wykorzysty-
wane w dwojaki sposób - jako 
przyczepy do przewozu kon-
tenerów lub - po założeniu kon-
tenera - jako zwykłe wywrotki. 
Przełączenie pomiędzy tymi 
funkcjami następuje automaty-
cznie. 

ny za pomocą dwóch cylindrów hy-
draulicznych. Rozwiązanie takie sto-
suje się z powodzeniem w samo-
chodowych wersjach przyczep ha-
kowych. Dwa cylindry unoszą kon-
tener jednocześnie, dzięki czemu 
zdejmowanie, wyciąganie i rozładu-
nek kontenera przebiegają płynnie i 
bezproblemowo. Każdy z cylindrów 
wywrotu jest wyposażony w hamu-
lec, który w ostatniej fazie składa-
nia ogranicza prędkość przesuwu 
ram. Natomiast na tylnej ramie sys-
temu załadowczego zamontowa-
na jest hydrauliczna blokada konte-
nera, która zabezpiecza go podczas 
transportu na przyczepie.. Poszcze-
gólne cykle pracy przyczepy uległy 
skróceniu po zastosowaniu zbiorni-
ka oleju i wydajnej pompy olejowej 
zasilanej z WOM-u ciągnika. Rozwią-
zanie to zwiększa także moc siłow-
ników. 

 Standardowym wyposaże-
niem przyczepy jest rozdzielacz hy-
drauliczny, który steruje wszystki-
mi cylindrami,  połączonymi w je-
den centralny układ. Obsługa roz-
dzielacza odbywa się za pomocą 
elektrycznego pulpitu sterowni-
czego, wyposażonego w diody sy-
gnalizujące operatorowi położe-
nie i aktualne ustawienia ram przy-
czepy.  Zastosowanie  rozdzielacza 
sprawia, że do pracy z przyczepa-
mi mogą być wykorzystywane tak-
że starsze czy gorzej wyposażone 
modele ciągników (z niewielką licz-
bą wyjść systemu hydraulicznego).  
Wyposażenie dodatkowe, podno-
szące komfort użytkowania, stano-
wią: bezprzewodowy pilot sterują-
cy oraz centralny układ hydraulicz-
ny. 

 Poza T286 i T386, Pronar pro-
dukuje jeszcze inne przyczepy hako-

we:  T185, T285 i T285/1. Wszystkie 
przyczepy hakowe Pronaru współ-
pracują z wieloma rodzajami konte-
nerów o różnym zastosowaniu. Dzię-
ki temu mogą być wykorzystywane 
przez cały rok.

Jan Kukliński
Autor jest specjalistą  

ds. handlu zagranicznego w Pronarze
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Przyczepa niskopodwoziowa PRONAR RC2100/2   

NAjcHętNiej KupOwANA  

 Każdy, kto zajmuje się transportem ładunków wielkogabarytowych jest  świadomy trudności oraz kosztów, 
które są z tym wiązane. Sprzętem, który ułatwia i znacznie usprawnia transport tego rodzaju ładunków jest przyczepa 
niskopodwoziowa PRONAR RC2100/2, która jest bardziej ekonomiczną wersją przyczepy PRONAR RC2100. 

 RC2100/2 jest najczęściej ku-
powanym w kraju modelem wśród 
przyczep niskopodwoziowych. Niewąt-
pliwą tego przyczyną jest bardzo ko-
rzystna relacja między jakością a ceną. 
PRONAR RC2100/2 jest lżejsza i tańsza o 
25 proc. niż przyczepa RC2100, a jej ła-
downość - dzięki mniejszej masie - jest 
wyższa o 200 kg. Przyczepa RC2100/2 
jest równie solidna i wytrzymała jak 
RC2100,  a różnica w cenie wynika z wy-
eliminowania niektórych elementów 
wyposażenia dodatkowego. Przyczepa 
PRONAR RC2100/2 jest chętnie kupo-
wana nie tylko w Polsce, ale również w 
całej Europie.

 Na rynku maszyn rolniczych 
obserwuje się coraz większe zapo-
trzebowanie na produkty o wszech-
stronnym zastosowaniu. Przyczepa 
RC2100/2 doskonale sprawdza się w 
rolnictwie (pozwala na przewóz nie 
tylko maszyn, ale także bel słomy i 
siana), budownictwie oraz w branży 
transportowej.  

 Konstrukcja przyczepy PRO-
NAR  RC2100/2 zapewnia wygodny 
przewóz maszyn przy wykorzystaniu 
ciągników rolniczych. Dopuszczal-
na masa całkowita przyczepy wyno-
si 19 ton, a długość platformy zała-
dowczej - ponad 7 m, co pozwala na 
transport ładunków o znacznych ga-
barytach. Najazdy o długości 1,9 m 
umożliwiają bezpieczny załadunek 
oraz rozładunek przewożonych ma-
szyn, a dodatkowe wkładki na tylną 
pochyloną część podłogi wydłużają 

poziomą część ładunkową. 
 W przyczepie PRONAR 

RC2100 zastosowano osie  pozwala-
jące na poruszanie się z prędkością 
do 40 km/h oraz zawieszenie mecha-
niczne na resorach parabolicznych. 
Resorowany jest również zaczep. Zaś  
platforma załadunkowa oraz najaz-
dy są wykonane ze stali oraz elemen-
tów drewnianych. Nogi podporo-
we przyczepy są umiejscowione na 
opuszczanych najazdach, które gwa-
rantują bezpieczny załadunek bez 
konieczności agregacji przyczepy 
z ciągnikiem. Mechaniczny system 
opuszczania oraz podnoszenia na-
jazdów zabezpiecza je  przed przy-
padkowych otwarciem. Rama przy-
czepy została wykonana z profili o 
przekroju dwuteownika z gęsto usy-
tuowanymi belkami poprzecznymi. 
Pozwala to na przenoszenie dużych 
i złożonych obciążeń. 

 Jako wyposażenie dodatko-
we w RC2100 można zainstalować 
szerokie najazdy ułatwiające wjazd 
i wyjazd pojazdów na platformę za-
ładunkową. Dodatkowo można też 
zamówić hydrauliczny system ich 
opuszczania oraz podnoszenia, który 
znacznie ułatwia użytkowanie przy-
czepy. W ramach wyposażenia do-
datkowego do zagregowania przy-
czepy z ciągnikiem można wybrać 
kilka zaczepów: kulowy, obrotowy 
oraz stały o różnych średnicach, a 
takźe hydrauliczną prostą podporę 
dyszla zwiększającą bezpieczeństwo 
użytkowania urządzenia. 

 PRONAR produkuje również 
inne przyczepy niskopodwoziowe: 
RC2100/1, PC2300 oraz PB3100.

Katarzyna Kurasz
Autorka jest specjalistką  

ds. handlu zagranicznego w Pronarze 
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LIDER RYNKU PRZYCZEP

√ JEDNOOSIOWE

√ DWUOSIOWE

√ TRÓJOSIOWE

√ TANDEM

 √ OBJETOSCIOWE

√ NISKOPODWOZIOWE

√ WOZY ASENIZACYJNE
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√ HAKOWE

√ TRIDEM

√ SKORUPOWE

√ BUDOWLANE

√ ROZRZUTNIKI
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Zbiorniki sprężonego powietrza  

wySOKA jAKOść, KONKureNcyjNe ceNy  
 

 Wydział Pneumatyki i Hydrauliki Pronaru jest wiodącym europejskim producentem siłowników  tłokowych, 
nurnikowych, teleskopowych jedno- i dwustronnego działania, a także sztywnych oraz elastycznych przewodów hy-
draulicznych, końcówek, złączek i zbiorników sprężonego powietrza. 

 Produkowane w Pronarze 
zbiorniki posiadają znak bezpie-
czeństwa CE i są wytwarzane zgod-
nie z normą PN-EN 286-2:2001. 
Znajdują one zastosowanie w ukła-
dach hamulcowych produkowa-
nych w Pronarze maszyn. Są rów-
nież dostarczane klientom krajo-
wym i zagranicznym. Układy pneu-
matyczne, których elementami 
są zbiorniki sprężonego powie-
trza Pronaru,  są montowane m.in. 

w pojazdach ciężarowych, maszy-
nach rolniczych i  budowlanych. 

 Wydział PiH Pronaru produ-
kuje zbiorniki sprężonego powie-
trza o średnicach od 145 do 396 
mm oraz pojemnościach od 5 do 
100 dm3. Zbiorniki pracują w ukła-
dach  hamulcowych o maksymal-
nym ciśnieniu 12,5 bara i tempe-
raturze aż do 100˚C. Króćce przy-
łączeniowe są standardowo wyko-
nywane z gwintem M22x1,5 (na ży-

czenie klienta mogą być z gwintem 
G1/2”). Zbiorniki i pozostałe wyro-
by Wydziału PiH, są malowane w 
sposób zautomatyzowany. Powło-
ka lakiernicza jest nanoszona  tzw. 
metodą na mokro - zarówno od we-
wnątrz jak i na zewnątrz. Pozwa-
la to skutecznie zabezpieczyć po-
szczególne elementy przed działa-
niem korozji. 

 Produkcja zbiorników jest 
nadzorowana przez Transportowy 

Dozór Techniczny Jednostkę Noty-
fikowaną 1468 (TDT), który cyklicz-
nie sprawdza i akceptuje stosowa-
ną technologię. Potwierdzeniem 
zgodności stosowanej technologii 
są uzyskiwane co 10 lat Certyfikaty 
Badania Typu WE nadawane przez 
Jednostkę Notyfikowaną. Poświad-
czają one spełnienie wymagań Dy-
rektywy 2009/105/WE, odnoszącej 
się do prostych zbiorników ciśnie-
niowych. 

 Badanie typu WE jest pro-
cedurą, według której Jednost-
ka Notyfikowana bada i następ-
nie zaświadcza, że zgłoszony pro-
dukt całkowicie spełnia wymaga-
nia bezpieczeństwa. Badanie pole-
ga na tym, że jeden wybrany zbior-
nik jest spawany, a potem podda-
wany wewnętrznej kontroli, której 
dokonuje wyspecjalizowany perso-
nel Pronaru. Następnie, pod nadzo-
rem inspektora TDT, sprawdzane są 
parametry pojemnościowe i ciśnie-
niowe zbiornika. Inspektor oznacza 
wybrany zbiornik i wysyła do spe-
cjalistycznego laboratorium na ba-
dania nieniszczące i niszczące. 

 Operatorzy urządzeń spa-
walniczych w Pronarze, które słu-
żą do wytwarzania zbiorników, 
posiadają certyfikaty (wydawa-
ne przez Jednostkę Notyfikowaną 
1468) pozwalające na ich obsłu-
gę. Wyspecjalizowany i uprawnio-
ny personel kontrolny sprawuje 
nadzór nad całością poprawnego 
przebiegu produkcji. W Pronarze 
działa wewnętrzny Certyfikowany 
Ośrodek Szkoleniowy dla operato-
rów maszyn spawalniczych, co jest 
niezbędnym wymogiem do pro-
dukcji zbiorników sprężonego po-
wietrza.

 Stosowane w Pronarze pro-
cedury sprawiają, że zbiorniki pro-
dukowane przez Wydział Pneuma-
tyki i Hydrauliki charakteryzują się 

bardzo dobrą jakością oraz są kon-
kurencyjne cenowo.

 Wiodąca pozycja Pronaru 
wśród krajowych i zagranicznych 
producentów elementów  hydrau-
liki siłowej oraz pneumatyki obli-
guje do nieustannego ulepszania 

wyrobów, wdrażania nowych roz-
wiązań konstrukcyjnych i kreowa-
nia nowych trendów w tej branży.

Konrad Kłoskowski
Autor jest specjalistą  

ds. handlu zagranicznego  
Wydziału Pneumatyki i Hydrauliki w Pronarze
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Koła do maszyn budowlanych  

eurOpejSKie StANdArdy  
 

 Na rynku dostępnych jest wiele maszyn przemysłowo-budowlanych o różnym przeznaczeniu i zakresie wyko-
nywanych prac. Są to między innymi koparki kołowe, koparko-ładowarki, równiarki, ładowarki teleskopowe oraz wal-
ce drogowe. Podczas pracy maszyny stykają się z różnego typu podłożami, dlatego tak ważne jest wyposażenie ich w 
odpowiednie koła wraz z ogumieniem.

 Przy ich doborze musimy 
mieć również na uwadze rodzaj wy-
konywanej pracy, efektywność oraz 
ciągłość eksploatacji. Czynnikiem, 
który niewątpliwie ma wpływ na 
nasz wybór, jest także cena. Wydział 
Kół Tarczowych Pronaru produkuje 
koła stalowe do wielu maszyn prze-
mysłowo-budowlanych używanych 
w Polsce oraz za granicą w rozmia-
rach od 12 do 54 cali oraz szerokości 
od 4,25 do 36 cali. Produkcja kół w 
Pronarze  prowadzona jest wg stan-
dardów Europejskiego Stowarzy-
szenia Kół i Opon (ETRTO) oraz Sto-
warzyszenia ds. Kół Unii Europej-
skiej (EUWA).  

 Koła Pronaru, wraz z opona-
mi takich firm jak: Michelin/Kleber, 
Petlas, Trelleborg, Alliance i BKT, są 
dostarczane do producentów ma-
szyn oraz ich dilerów, m.in.: Am-
man i Hamm (walce drogowe) oraz 
Doosan i Bobcat (kompaktowe spy-
charko-ładowarki). Wykorzystywa-
ne są one również w wielu kopar-
ko-ładowarkach kołowych oraz ła-
dowaczach teleskopowych. 

 Wielkość koła i sposób jego 
produkcji są ściśle uzależnione od 
maszyny oraz warunków pracy. Te, 
zamontowane w maszynach bu-
dowlanych są narażone na znacz-
ne przeciążenia i poddawane skraj-

nym temperaturom, wilgoci oraz 
substancjom ścierającym i żrącym. 
Przez cały okres eksploatacji koła 
muszą spełniać wymagania produ-
centów maszyn oraz ich użytkowni-
ków. 

 Koła do maszyn budowla-
nych marki PRONAR są zbudowane 
z grubszych i bardziej wytrzymałych 
materiałów niż koła do maszyn wy-
korzystywanych w rolnictwie. 

 - Do produkcji kół wykorzy-
stujemy materiały o poprawionych 
właściwościach fizykochemicznych. 
Odpowiedniej grubości blacha ze 
stali niskostopowej zapewnia wła-
ściwą wytrzymałość kół, która jest 
niezbędna przy prawidłowej eks-
ploatacji, niezależnie od warunków 
pracy - twierdzi główny konstruktor 
Wydziału Kół Tarczowych Pronaru 
Jacek Wójcicki. 

 Nowoczesny park maszyno-
wy Pronaru pozwala na kształtowa-
nie obręczy z blach o grubości do 
10 mm. Centrum Badawczo-Rozwo-
jowe umożliwia przeprowadzanie 
kompletnych testów oraz przebada-
nie kół w jednym miejscu, co skraca 
czas badań oraz obniża koszty.

  Projekt kół do maszyn bu-
dowlanych musi uwzględniać spe-
cyfikę ich pracy nawet w ekstremal-
nych warunkach. Częstym wymo-
giem producentów takich maszyn 
jest wyposażenie koła w uchwyty 
(pierścienie wspawane w obrzeża 
koła), których celem jest wzmocnie-

nie wytrzymałości obrzeża koła oraz 
lepsze zabezpieczenie stopki opo-
ny. Dzięki temu elementowi, można 
również zamocować na kole łańcu-
chy ułatwiające poruszanie się zimą 
lub po grząskim terenie. Uchwy-
ty na kołach pozwalają na przenie-
sienie całej maszyny.  Innym, sto-
sowanym w maszynach budowla-
nych udogodnieniem jest osłona 
wentyla. Ten element może przybie-
rać wiele form - od specjalnie ufor-
mowanej blachy (przyspawanej w 
okolicy wentyla) do zapewniają-
cej pełną ochronę przed uszkodze-
niem rury z nakręcaną mufą. Te sto-

Koła tarczowe Pronaru są montowane w maszynach budowlanych czołowych europejskich firm (zdjęcia z  materiałów prasowych firm)

Pronar produkuje koła tarczowe, które bardzo dobrze sprawdzają się w maszynach  pracujących nawet 
w najcięższych warunkach (zdjęcia z  materiałów prasowych firm)

sunkowo proste rozwiązania chro-
nią przed uszkodzeniem wentyla 
i gwałtownym spadkiem ciśnienia 
powietrza w oponie podczas użyt-
kowania, co mogłoby spowodować 
unieruchomienie maszyny i kosz-
towny przestój. 

 Koła produkowane na Wy-
dziale Kół Tarczowych Pronaru są 
malowane  w dowolnym - wybra-
nym przez odbiorcę kolorze - z sze-
rokiej palety RAL, także na ten sto-
sowany przez producentów orygi-
nalnego wyposażenia (OEM). Do 
malowania kół używana jest jedno-
lita technologia, zapewniająca wy-

soką trwałość powłoki lakierniczej. 
 - Wstępne przygotowanie 

powierzchni metalowych poprzez 
poddanie jej odtłuszczaniu i na-
niesieniu na nią innowacyjnej war-
stwy nanoceramicznej zwiększa za-
bezpieczenie przed zużyciem i ko-
rozją. Kolejne procesy - kataforeza i 
malowanie proszkowe - utwardzają 
i chronią powłokę lakierniczą - tłu-
maczy kierownik Malarni Pronaru 
Jan Widomski.

Radosław Ziniewicz 
Autor jest specjalistą ds. handlu  

zagranicznego Wydziału Kół Tarczowych w Pronarze
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Centrum Badawczo-Rozwojowe Pronaru  

NiezbędNe przy wdrAżANiu  
NOwOczeSNycH prOduKtów  

 

 Aby być liderem na światowych rynkach, trzeba produkować dobrze, szybko i tanio. Należy się rozwijać, uno-
wocześniać i udoskonalać produkowane wyroby. Kto tego nie robi, cofa się i odpada z rywalizacji. 

 Pronar „od zawsze” kładł 
ogromny nacisk na wysoką jakość 
swoich wyrobów oraz ciągłe wpro-
wadzanie na rynek nowych produk-
tów. Innym priorytetem jest tworze-
nie jak najszerszej oferty produko-
wanych maszyn. Zanim produkt trafi 
na rynek, musi przejść szereg proce-
sów: projektowanie, tworzenie pro-
totypu, badanie wyrobu oraz nanie-
sienie zmian i  korekt na podstawie 
wniosków wyciągniętych z badań.  

 Wdrażanie do produkcji no-
wych wyrobów jest procesem długo-

trwałym i bardzo kosztownym. Aby 
ich jakość była jak najwyższa,  nie-
zbędne są specjalistyczne urządze-
nia badawcze oraz zespół wykwalifi-
kowanych specjalistów. 

 Dlatego Pronar uruchomił 
Centrum Badawczo-Rozwojowe, w 
którym kompleksowo bada i testuje 
przygotowywane do produkcji wy-
roby. Jest to jedyne tego typu labo-
ratorium w Polsce, a być może i w 
Europie, które prowadzi badania na 
własne potrzeby i świadczy usługi in-
nym firmom.

  Zdobyte przez CBR certyfika-
ty i akredytacje umożliwiają świad-
czenia usług badawczych innym fir-
mom. Wyposażenie Centrum stano-
wi kilkadziesiąt maszyn i urządzeń 
badawczo-pomiarowych. Znajdu-
ją się tam m.in.: urządzenia do ba-
dań przyczep, ciągników, siłowni-
ków hydraulicznych oraz kół tarczo-
wych. Laboratorium dysponuje rów-
nież specjalistycznymi urządzeniami 
służącymi do badań osi, np. urządze-
niem badawczym symulującym rze-
czywiste warunki pracy osi. W CBR badane są elementy składowe osi, 

np. hamulce, szczęki czy pręt nośny 
osi.

 Integralną jego częścią jest 
Prototypownia oraz Izba Pomia-
rów. W Prototypowni wytwarzane są 
nowe wyroby. Tu urzeczywistniają 
się pomysły konstruktorów oraz pro-
wadzone są badania eksploatacyjne 
maszyn, odzwierciedlające ich rze-
czywiste warunki pracy. Zadaniem 
Izby Pomiarów jest sprawdzenie 
podstawowych parametrów bada-
nych elementów, takich jak: wymia-
ry, skład chemiczny, wytrzymałość 
itp.. Wykorzystanie urządzeń symu-
lacyjnych stanowi doskonałe uzupeł-
nienie cyklu badań. Stanowiska sy-
mulują pracę wyrobów, co  pozwa-
la na znaczne skrócenie badań oraz 
zminimalizowanie ich kosztów.  

 Nowoczesna aparatura ba-
dawcza umożliwia prawidłowy do-
bór materiałów do nowych wyro-
bów oraz pozwala na prowadzenie 

prac nad udoskonalaniem już istnie-
jących. Dotychczas stosowane ma-
teriały konstrukcyjne są zastępo-
wane nowszymi, lżejszymi, o znacz-
nie podwyższonych właściwościach 
wytrzymałościowych. Po przebada-
niu wielu materiałów wyciągane są 

wnioski,  których celem jest optymal-
ny dobór materiałów i uzyskania naj-
korzystniejszego stosunku ceny do 
jakości. 

Andrzej Omelianiuk
Autor jest kierownikiem  

Wydziału Produkcji Osi w Pronarze
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Hurtownia Wyrobów Hutniczych  

SpecjAlNy gAtuNeK StAli dlA prONAru   
 

 Pronar jest największą w Polsce i jedną z największych w Europie firmą produkującą sprzęt rolniczy oraz ko-
munalny. W sześciu fabrykach wytwarzanych jest kilkaset modeli maszyn i różnego sprzętu. A biorąc pod uwagę ele-
menty i podzespoły, których Pronar również jest producentem, jest to ponad 4 tys. wyrobów. 

  W większości produktów Pro-
naru udział stali wynosi 80-90 proc. Za-
bezpieczenie produkcji oraz dostar-
czenie jej na czas stanowi nie lada wy-
zwanie. Pronar dysponuje nowocze-
sną halą magazynową o powierzch-
ni 10 tys. m2, w której stal jest maga-
zynowana i skąd jest dostarczana do 
poszczególnych fabryk. W firmie dzia-
ła specjalna jednostka organizacyj-
na (Hurtownia Wyrobów Hutniczych), 
której celem jest dbałość o prawidło-
we zaopatrywanie firmy w stal.  

 Do wyprodukowania tak du-
żej liczby produktów konieczne jest 
dysponowanie różnymi materiała-

mi z możliwością ich szerokiego wy-
boru. Dlatego w Hurtowni Wyrobów 
Hutniczych Pronaru jest magazyno-
wanych około 1000 pozycji. Można 
je podzielić na poszczególne katego-
rie:

•	 blachy,
•	 kształtowniki,
•	 pręty stalowe, 
•	 rury stalowe.

 Nie sposób wymienić całe-
go asortymentu hurtowni – samych 
tylko blach fabryki Pronaru wykorzy-
stują kilkadziesiąt rodzajów (gorąco-
walcowane, zimnowalcowane, kwa-

soodporne, cynkowane po blachy 
trudnościeralne).. Pronar współpra-
cuje z wieloma renomowanymi hu-
tami stali z  Unii Europejskiej. Wszyst-
kie materiały wykorzystywane w Pro-
narze do produkcji maszyn posiada-
ją certyfikaty jakości. Dzięki wielolet-
niej współpracy z dostawcami (np. 
przy produkcji felg) na potrzeby Pro-
naru powstał specjalny gatunek stali. 
Stawia to Pronar w roli równopraw-
nego partnera wśród największych 
europejskich firm.

Mariusz Grygoruk 
Autor jest specjalistą ds. handlu w Hurtowni 

Wyrobów Hutniczych Pronaru 

Konkurs plastyczny 

prONAr OczAmi dziecKA                                                            

 Przychodzi czas, kiedy trzeba się oderwać od codzienności, którą żyje większość firm. Handel, produkcję, nowe 
wdrożenia - tym razem odstawiliśmy na bok. 8 kwietnia postanowiliśmy zrobić coś zupełnie innego, coś skierowanego 
do najmłodszych fanów marki PRONAR.  Ogłosiliśmy konkurs plastyczny „Pronar oczami dziecka”.

 Do konkursu zgłosiło się po-
nad 150 osób, a każda przesłana praca 
była naprawdę wyjątkowa. Dzieci wy-
korzystały różne techniki plastyczne, od 
standardowych rysowanych kredkami 
lub malowanych farbami, po wyklejane 
z plasteliny oraz wycinanki. Otrzymali-
śmy kilka prac przestrzennych oraz wy-
konanych innowacyjnymi metodami, 
takich jak: wyklejanka z makaronu czy 
zapałek. Wybór najlepszych był trud-
ny. Doceniając starania, zaangażowa-
nie oraz talent uczestników postanowi-
liśmy, iż nagrody rzeczowe oraz dyplo-
my otrzymają wszyscy, a najlepsze pra-
ce - zgodnie z regulaminem konkursu 
- zdobędą nagrody główne. Wszystkim 
dziękujemy za udział w konkursie.

 Organizując konkurs chcieli-
śmy zobaczyć jak naszą firmę, nasze 
produkty widzą najmłodsi, a przede 
wszystkich chcieliśmy docenić i na-
grodzić utalentowane dzieci i mło-
dzież. Konkurs to początek naszych 
działań w tym kierunku. Pronar za-
wsze stawiał na rozwój, badania i 
edukację oraz na młodych uzdolnio-
nych ludzi, którzy w przyszłości mogą 
stanowić część naszej załogi.  Inwe-

stycja w edukację dzieci i młodzieży, 
w ich rozwój intelektualny i fizyczny 
już od najmłodszych lat, zaowocuje w 
kolejnych latach.  Musimy tak przygo-
towywać młodych, aby po ukończe-
niu szkoły czy studiów byli gotowi na 
wyzwania rynku pracy XXI wieku. 

 Laureaci konkursu „Pronar 
oczami dziecka” w poszczególnych 
kategoriach wiekowych:

•	 do lat 6 - Tymoteusz Makal (5 
lat),

•	 7-9 lat - Ewa Karczewska (7 
lat),

•	 10-12 lat - Kacper Wasiluk (10 
lat),

•	 Kategoria: największa liczba 
lajków na fanpage Pronar na 
Facebooku - Kornelia Hałusz-
ka (7 lat)

 Wszystkie prace konkursowe 
można obejrzeć na stronie interneto-
wej pod adresem: pronar.pl/konkurs
lub na fanpage na Facebooku:  
www.facebook.com/pronar.narew

Monika Rojewska
Autorka jest specjalistką ds. internetu  

i mediów społecznościowych 

Tymoteusz Makal (5 lat)

Ewa Karczewska (7 lat)

Kacper Wasiluk (10 lat)
Kornelia 
Hałuszka (7 lat)
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Dilerzy Pronaru

Od pAlet pO bele SłOmy
Często słyszę komplementy na temat maszyn Pronaru - mówi Krzysztof 
Bilski, dyrektor ds. handlowych firmy EWPA-Agri z Komornik (wojewódz-
two wielkopolskie).

co skłoniło firmę budowlaną do 
rozszerzenia działalności o maszy-
ny rolnicze? 
- Ponad 25 lat działalności firmy 
EWPA Maszyny Budowlane, pozwo-
liło na zdobycie doświadczenia biz-
nesowego, które przełożyło się na 
doskonałe wyniki sprzedaży nie tyl-
ko w Polsce, ale również w Europie. 
To doświadczenie oraz wiele zapytań 
o maszyny rolnicze skłoniło nas do 
powołania w 2014 spółki EWPA-Agri. 
Dziś wiemy, że była to dobra decyzja. 
Wśród produktów, które sprzedaje-
my są maszyny i urządzenia marki 
PRONAR.

dlaczego akurat Pronar? 
- Jest to czołowy polski producent 
maszyn i urządzeń rolniczych, które 
charakteryzuje dobra jakość przy za-
chowaniu niewysokiej ceny.

które z produktów marki Pronar 
cieszą się największą popularno-
ścią? 
- Największym zainteresowaniem 
cieszą się przyczepy o średniej ła-
downości od 8 do 10 ton. Sprawdza-
ją się one w małym i w dużym gospo-
darstwie. Można nimi przewozić róż-
ne produkty - od palet po bele słomy.  
Ludzie cenią ich uniwersalność. Bar-
dzo dobrą opinię mają m.in. przycze-
py: PRONAR T672, PRONAR T672/1 i 
PRONAR PT610. Dużą akceptację zy-
skuje również możliwość kompleto-

wania wyposażenia przyczepy w taki 
sposób, aby przy jej użyciu można 
było wykonywać jak najwięcej prac 
w gospodarstwie czy firmie.

czym kierują się kupujący przy-
czepę lub ciągnik? 
- Jakością, parametrami techniczny-
mi,  ceną i długością gwarancji. Dla 
moich klientów ważne jest też czy 
sprzedawca zapewnia serwis gwa-
rancyjny i pogwarancyjny.

a co pana klienci sądzą o maszy-
nach Pronaru? 
- Często słyszę komplementy na ich 
temat. Opinie są takie, że to maszy-
ny o  prostej i mocnej konstrukcji, co 
przekłada się na nieskomplikowaną 
i ekonomiczną eksploatację. Odwie-
dzający naszą firmę doceniają naj-
wyższą jakość oraz zauważają stałe 
udoskonalenia pod kątem ergono-
micznej obsługi. W przypadku ma-
szyn Pronaru ważna jest również bar-
dzo dobra relacja między ceną a ja-
kością.

czy ewPa bierze udział w targach 
lub pokazach? 
- Tak, cyklicznie bierzemy udział w 
imprezach targowych. W 2015 roku 
byliśmy obecni w Bednarach i na 
Wielkopolskich Targach Rolniczych 
Sielinko. W tym roku zaprezentujemy 
produkty na największych targach 
rolniczych Agro Show w Bednarach.

jakie ewPa ma plany na przy-
szłość? 
- Życzymy sobie jeszcze większego 
wzrostu sprzedaży. Chcemy cały czas 
ulepszać obsługę klienta. Mamy na-
dzieję, że już niebawem Dział Sprze-
daży Maszyn Rolniczych powięk-
szy się o kolejnych pracowników. Pa-
miętamy też, że sprzedaż to nie tylko 
przekazanie nowej maszyny, ale rów-
nież „opieka” nad klientem po sprze-
daży. Rozwijamy zatem intensywnie 
nasz serwis nie tylko stacjonarny, ale 
i mobilny oraz cały czas powiększa-
my ofertę części zamiennych. 

dziękuję za rozmowę. 

Tomasz Nakonowski 
Autor jest przedstawicielem handlowym  

Pronaru 

Inżynierskie Targi Pracy na Politechnice Warszawskiej 

reNOmA przyciągA z dAleKA                                                             
 

 W dniach 15-16 marca 2016 roku w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbyła  się kolejna 
edycja prestiżowych Inżynierskich Targów Pracy, na które został zaproszony także Pronar. W targach wzięło udział nie-
mal 100 firm i instytucji  najbardziej cenionych na rynku pracy.  Organizatorem imprezy  było Stowarzyszenie Studentów 
BEST Warszawa, działające na Politechnice Warszawskiej, a współorganizatorem - Biuro Karier Politechniki Warszawskiej.

 Podczas Inżynierskich Tar-
gów Pracy zarówno studenci, jak i 
absolwenci mieli idealną okazję do 
spotkania i rozmowy z przedstawi-
cielami pracodawców, zorientowa-
nia się w ofertach praktyk, staży, a 
także pracy. Stoisko Pronaru było 
jednym z najbardziej obleganych i 
przyciągało studentów oraz absol-
wentów z kraju oraz zagranicy.  Każ-
dy z nich był świetnie przygotowa-
ny do rozmowy z przedstawicielami 
Pronaru, którzy odpowiadali na setki 
interesujących pytań z zakresu tech-
nologii, przeprowadzanych badań 
i testów, a także możliwości zatrud-
nienia.  Największe zainteresowanie 
wzbudziło Centrum Badawczo-Ro-
zwojowe PRONAR, które jest inwe-
stycją dostrzeganą w całym kraju.  

 Wydarzeniami towarzyszą-
cymi imprezie  były liczne warszta-
ty i szkolenia o zróżnicowanej tema-
tyce - przeznaczone dla studentów 
wszystkich kierunków studiów. Jed-
no z takich wydarzeń przygotowali 
inżynierowie Pronaru. Ze względu na 
ogromne zainteresowanie i zaanga-
żowanie biorących w nim udział stu-
dentów musiało ono zostać przedłu-
żone. Według opinii studentów, był 
to jeden z najciekawszych warszta-
tów, w których wzięli udział. Inży-
nierskie Targi Pracy okazały się suk-
cesem Pronaru i zaowocowały  dużą 
liczbą przesłanych CV oraz zapytań o 
możliwość zorganizowania praktyk. 
Renoma Pronaru, jako miejsca przy-

jaznego studentom, okazała się sil-
niejsza od  ponad 200-kilometrowej 
odległości ze stolicy kraju, którą stu-
denci Politechniki Warszawskiej są 
gotowi pokonać, aby przez kilka ty-

godni uczyć się i nabierać pracowni-
czych doświadczeń. 

Helena Landowska
Autorka jest specjalistką  

ds. marketingu w Pronarze 
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Fabryczny Punkt Sprzedaży w Wasilkowie 

AKtywNe budOwANie  
relAcji                                                        

 
Fabryczny Punkt Sprzedaży w Wasilkowie od powstania aktywnie do-
ciera do rolników z ofertą wysokiej jakości maszyn w atrakcyjnych ce-
nach. Lokalizacja FPS przy obwodnicy Wasilkowa i stacji paliw PRO-
NAR została szybko dostrzeżona przez rolników i firmy komunalne, a 
łatwy dojazd sprzyja wizytom wszystkich zainteresowanych.

mArKetiNg

 W komfortowych warunkach 
mogą oni obejrzeć i porównać po-
szczególne modele maszyn, a na pyta-
nia i wątpliwości odpowiadają specja-
liści z profesjonalną wiedzą oraz wielo-
letnim doświadczeniem zawodowym. 
Ułatwieniem w podjęciu decyzji o za-
kupie są jazdy testowe ciągnikami po 
placu  i pokazy działania maszyn. 

 FPS oferuje wszystkie maszy-
ny produkowane przez Pronar, w tym 
m.in.: przyczepy, ciągniki, maszyny 
zielonkowe, ładowacze czołowe wraz 
z osprzętem i maszyny komunalne. 
Dostępne są również urządzenia i na-

rzędzia do uprawy roli i pielęgnacji ro-
ślin innych producentów: pługi, bro-
ny, siewniki, opryskiwacze oraz agre-
gaty uprawowe, uprawowo-siewne i 
podorywkowe. Kupić tu także można 
silosy zbożowe  BIN, zbiorniki na pali-
wo oraz części zamienne.

 Klientami FPS Pronaru w Wa-
silkowie są rolnicy z powiatów: biało-
stockiego, bielskiego, hajnowskiego,  
łomżyńskiego, monieckiego, sokól-
skiego, wysokomazowieckiego i za-
mbrowskiego. Lokalizacja FPS blisko 
Białegostoku jest wygodna dla firm 
komunalnych, urzędów gmin, spół-

dzielni mieszkaniowych i instytucji sa-
morządowych  nadzorujących drogi. 

 Przedsiębiorstwa świadczą-
ce usługi komunalne i dbające o prze-
jezdność i czystość dróg są najczęst-
szymi klientami Fabrycznego Punktu 
Sprzedaży Pronaru w Wasilkowie. Jed-
nak zamiatarki i pługi odśnieżne znaj-
dują nabywców również wśród rol-
ników i firm nie związanych z usługa-
mi komunalnymi. Wynika to nie tylko 
z potrzeby zapewnienia przejezdności 
dróg podczas zimy i zapewnienia po-
rządku na terenie firmy czy gospodar-
stwa, ale również z coraz bardziej za-
uważalnej dbałości o otoczenie, w któ-
rym przebywamy lub pracujemy.

 FPS w Wasilkowie, po siedmiu 
latach funkcjonowania, ma trwałe i 
ważne miejsce w świadomości lokal-
nych rolników oraz przedsiębiorców. 
Postrzegany jest jako miejsce, gdzie 
można zasięgnąć informacji na temat 
nowych technologii w rolnictwie i ku-
pić nowoczesne, solidne maszyny rol-
nicze i komunalne i w konkurencyj-
nych cenach.

 Pracownicy Fabrycznego 
Punktu Sprzedaży dbają o stałe pod-
noszenie kwalifikacji zawodowych 
gwarantujących lepszą jakość obsługi 
klienta. Priorytetem jest jak najszyb-
sza realizacja zamówień, sprawna ko-
munikacja i terminowe dostarczenie 
maszyn. Wiedza i fachowe doradz-
two zespołu z FPS w zakresie doboru 
maszyn - w zależności od prowadzo-
nej produkcji, powierzchni gospodar-
stwa i posiadanego już sprzętu - czę-
sto chroni przyszłych klientów przed 
nietrafionymi zakupami. 

 Buduje to bardzo dobre re-
lacje z klientami, którzy są najlepszą 
reklamą FPS w swoich środowiskach 
i przyczyniają się do popularyzacji 
marki PRONAR. Aby te relacje wzmac-
niać, pracownicy odwiedzają klien-
tów, sprawdzając działanie zakupio-
nych maszyn. Sąsiedzi i znajomi, kie-
dy zauważą przedstawiciela Prona-
ru, przychodzą do nabywcy maszy-
ny i wykorzystują okazję do zadawa-
nia pytań na temat produktów firmy. 
Sukces liczony dużą liczbą stałych i za-
dowolonych z usług klientów, nie był-
by możliwy do osiągnięcia bez wzo-

rowej i ścisłej współpracy z działami 
serwisu i części zamiennych oraz ko-
mórką odpowiedzialną za transport.  

 Rokrocznie w połowie maja 
organizowany jest Dzień Otwarty FPS. 
Jest to doskonała forma bezpośred-
niego kontaktu z klientami, którzy licz-
nie wówczas odwiedzają FPS Pronaru 
w Wasilkowie. W przyjemnej, pikniko-
wej atmosferze goście zapoznają się z 
nowymi produktami firmy, korzystają 
z jazd testowych  ciągnikami oraz do-
konują zakupów maszyn w specjalnej 
obowiązującej tego dnia cenie. 

Fabryczny Punkt sprzedaży Pronaru 
w wasilkowie 
ul. ks. rabczyńskiego 1, 
16-010 wasilków k. Białegostoku
tel. +85 719 42 50, 501 445 774, 501 
544 012, 512 368 525, 506 139 334
e-mail: fps.wasilkow@pronar.pl
godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
sobota: 9.00-14.00

Eugeniusz Leończuk
Autor jest kierownikiem Fabrycznego Punktu 

Sprzedaży Pronaru w Wasilkowie

Pracownicy Fabrycznego Punktu Sprzedaży w Wasilkowie (od lewej): Eugeniusz Leończuk, Łukasz Daniszewski, Anatol Budzisz, Adam Charytoniuk



Województwo dolnośląskie

agrarada sp. z o.o.
55-216 Domaniów, Brzezimierz 12
tel. 71 392 21 94, 71 394 70 25
gloBal sp. z o.o.
Wilków, ul. Głogowska 2; 
67-200 Głogów
tel. 76 833 51 04
jaskot spółka jawna
59-818 Siekierczyn 267
tel. 75 724 44 03
jaskot - oddział
59 - 430 Wądroże Wielkie, Budziszów Wielki 28 B 
jaskot - oddział
59-700 Bolesławiec, Dolne Młyny 34
osadkowski-cebulski sp. z o.o.
59-220 Legnica, ul. Nasienna 6
tel. 76 850 58 76
osadkowski-cebulski - oddział
59-700 Bolesławiec, ul. Dolne Młyny 42 B
osadkowski-cebulski - oddział
67-200 Głogów, ul. Rudnowska 78 A

Województwo kujawsko-pomorskie

Przedsiębiorstwo obsługi rolnictwa
87-300 Brodnica, ul. Podgórna 65a
tel. 56 697 07 65, 56 697 61 56
hurtownia olejów i Paliw „olkoP”
Frydrychowo, 87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. 56 684 01 70, wew. 35
narolco
87-500 Rypin, ul. Dojazdowa 11
tel. 668 189 762
Fh agroPol
87-707 Zakrzewo, ul. Kujawska 11
tel. 54 272 05 23, fax 54 272 02 19
Przedsiębiorstwo obsługi rolnictwa ProdeX
88-200 Radziejów Kujawski, ul. Rolnicza 16
tel. 54 285 36 43, fax 54 285 43 00
P.h.r.s. agroMa
89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. BoWiD 15
tel. 52 388 82 20, fax 52 388 57 02
PPhu zipagro
86-160 Warlubie, Kurzejewo 23
tel. 52 330 42 19, 52 332 67 15
Mark-rol Marek Piniarski sp.j.
85-790 Bydgoszcz, ul. Fordońska 288
tel. 52 524 65 75
agrarada - oddział
88-121 Chełmce, Chełmiczki 43
agromarket - oddział
88-400 Żnin, Gnieźnieńska 3
PPhu zip agro - oddział
89-200 Szubin, Kołaczkowo 8a
PPhu zip agro - oddział
87-126 Obrowo, Zębówiec 17A
Mark-rol Marek Piniarski sp.j. - oddział
88-400 Żnin, Żnin ul. Kl. Janickiego 28 B

Województwo lubelskie

P.h.u. Fino sp. z o.o.
22-100 Chełm, ul. Rampa Brzeska 7
tel. 82 565 51 32
“Vineta” spółdzielnia Pracy
21-500 Biała Podlaska, ul. Handlowa 3
tel. 83 343 51 32, fax 343 23 97
sprzedaż ciągników i Maszyn rolniczych
-janina komoń
21-302 Kąkolewnica, Turów 235
tel. 83 352 51 34
Mega zborowski M., gajowy P.   sp.j.
21-400 Łuków, ul. Warszawska 90
tel. 25 798 81 98
agronoM
21-200 Parczew, Jasionka 102
tel. 83 355 05 22
P.P.u.h. arPis sp. z o.o.
22-630 Tyszowce, ul. Wielka 96
tel. 84 661 93 80, 84 661 95 77 fax 84 661 93 8
savona sp. z o.o.
23-212 Wilkołoz, Rudnik Szlachecki 59
tel. 817 216 785
rolMaX
21-040 Świdnik, ul. Piasecka 208
tel. 81 721 67 85, 606 815 418
rolMech sp.zo.o - oddział
21-302 Kąkolewnica, Żakowola Poprzecz. 1
warPol-agro - oddział
21-400 Łuków, Żelechowska 21

PioMar agro-tech - oddział
21-400 Łuków, Gołaszyn 116 E
rolmax - oddział
21-300 Radzyń Podlaski, Białka 50C
rolmax - oddział
22-459 Miączyn, Miączyn 59
rolmax - oddział
23-212 Wilkołaz, Rudnik Kolonia 74
agromarket - oddział
22-400 Zamość, Szczebrzeska 19

Województwo lubuskie

agroVol-sulechów
66-100 Sulechów, ul. Kruszyna 11
tel. 68 455 50 57, fax 68 455 50 56
zawadzka
Radoszyn 78, 66-213 Skąpe
tel. 601 967 277, 683 419 370
zawadzka - oddział
73-110 Żagań, Bożnów 1
agroMa gorzów wielkoPolski
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Aleja 11 Listopada 156
tel. 95 722 53 59
osadkowski-ceBulski - oddział
66-200 ŚWIEBODZIN,  ul. Mała 1 /koło dworca PKP i PKS/

Województwo łódzkie

agroMa Polsad
99-300 Kutno, ul. Sklęczkowska 42
tel. 24 355 32 39, fax 24 355 32 06
agroMa Polsad - oddział
95-030 Rzgów, ul. Rudzka 35a
agroPlus
99-400 Łowicz, ul. Poznańska 158
tel. 46 837 47 85
rad-Masz
26-300 Opoczno, ul. Rzeczna 16
tel. 44 755 35 66
hYdro - Masz
98-275 Brzeźnio, Zapole 79/5
tel. 43 820 38 95
agroskład
97-225 Ujazd, Józefin 39
tel. 44 719 35, 44 719 20 29, 44 719 24 88 w.15
FarMasz
97-060 Brzeziny, Stare Koluszki 28
tel./fax 46 874 37 06
agros-wroŃscY
98-337 Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 3
tel. 34 311 07 82 , 608 6251 65
ziMeX
99-100 Łęczyca, Leszcze 29
tel. 24 721 43 83
rolsad 
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Katowicka 4
tel. 46 814 65 40
roltech BaBis sPółka jawna - oddział
26-332 Sławno, Kozenin 53B
agroskład - oddział
99-400 Łowicz, Popów 16A
agroskład - oddział
95-080 Tuszyn, ul. Świętokrzyska 20
FarMasz - oddział
99-100 Łęczyca, Marynki 69A
agros-wroŃscY - oddział
98-285 Wróblew, ul. Wróblew 8b
agromarket - oddział
99-320 Kutno, Sklęczkowska 45

Województwo małopolskie

urson  
32-642 Włosienica, ul. Lazurowa 56
tel. 33 843 61 32
sklep Firmowy ursus stanik zdzisław
34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 24c
tel.  608 657 901
centrum ogrodnicze Polger sp. z o.o.
32-126 Igołomia, Zofipole 144
tel. 12 287 33 23
F.h.u. traktor-serwis Marek krajewski
34-600 Limanowa, Stara Wieś 360
tel. 18 337 52 67, 668 256 712
wialan langer i wiatr sp. j
33-100 Tarnów, ul. Hodowlana 9
tel. 14 629 30 70, 603 814 401
www.wialan.com.pl
hurtownia artYkułów PrzeMYsłowYch Marian kracik
34-745 Spytkowice, Spytkowice 54

tel. 18 268 82 75
agro-stanek aleksander stanek
32-104 Koniusza,  Posądza 125
tel./fax 12 386 96 37, tel. kom. 502 402 581
Puh Madrocar
32-052 Radziszów,  ul. Podlesie 131
tel. 12 275 10 85
Fhu Maszrol
32-200 Miechów,  Poradów 42A
tel. 41 383 18 85
Fhu traktor-serwis Marek krajewski - oddziały
•	 34-600 Limanowa, ul. J.Marka 11
•	 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 22
•	 34-600 Limanowa, ul. Krakowska 4a
•	 33-314 Łososina Dolina, Łososina Dolina  377
Bio coMPleX - oddział
Olkusz  32-300, Przemysłowa 14
“kisiel” - oddział
32-200 Miechów, ul. Racławicka 36
rolMa - oddział
32-200 Miechów, ul. Racławicka 49a
rol-Mech - oddział
38-300 Gorlice, ul. Bielecka 78B
cheMPest s.a. - oddział
32-200 Jaksice, Jaksice 428   

Województwo mazowieckie

Fabryczny Punkt sprzedaży
07-305 Andrzejewo, Kolonie 67 A
tel. 86 271 92 05,
tel. kom 509 510 110, 509 777 551
agroMasz sp. z o.o.
07-411 Rzekuń, Kolonie 3
tel./fax 29 761 75 39
PPhu aldo sp.j.
07- 430 Myszyniec, ul. Stefanowicza
tel. 29 77 21 981
agroBard sp.j.
26-650 Przytyk, Oblas 25b
tel. 48 618 09 17,  fax. 48 618 00 14 
zakład usługowo-handlowy
krzysztof królik
08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 47
tel./fax 25 684 37 56
Pol-agra
09-100 Płońsk, ul. Sienkiewicza 8
tel./fax 23 661 33 69
rolMech sp. z o.o.
09-100 Płońsk, ul. 19 Stycznia 41b
tel. 23 662 52 98, fax 23 662 72 91
agroserwis Mazowsze
09-410 Goślice, Goślice 45A, 
tel. 24 366 66 93
warPol-agro
Przedsiębiorstwo obsługi rolnictwa
08-130 Broszków, Broszków 27B 
tel. 25 641 46 02, fax 25 641 46 51
agroPok Mazowsze
06-400 Ciechanów, Przążewo 
tel. 23 673 20 07
PioMar agro-tech
05-600 Grójec, ul. Worowska 3B
tel. 48 670 37 21
roltech
06-120 Winnica, Poniaty Wielkie 13
tel. 23 684 20 50, 23 684 40 20
agroMasz sp. z o.o. - oddziały
•	 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Lubiejewska 73
•	 06-300 Przasnysz, Leszno 50 b
•	 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Mazowiecka 20 
rolMech sp. zo.o - oddziały
1. 07-100 Węgrów, ul. Koścciuszki 153
2. 05-870 Błonie, ul. Sochaczewska 64C
agroserwis Mazowsze - oddział
09-300 Żuromin, ul. Lidzbarska 39
PioMar agro-tech - oddziały
1. 08-300 Sokołów Podlaski, Żanecin
2. 05-530 Góra Kalwaria, ul. Grójecka 27c 
“agroMa Polsad” -oddział
05-600 Grójec, Worów 42 A
a.r. chMielewski- oddziały
1. 05-640 Mogielnica, ul. Krakowskie Przedmieście 108
2. 26-634 Gózd, Gózd
rad-Masz - oddział
09-140 Raciąż, Druchowo 1
rolsad - oddział
05-850 Ołtarzew, ul. Ceramiczna 6
agrarada - oddział
05-860 Płochocin, ul. Poznańska 553

DILERZY
stoMil sanok dYstrYBucja - oddziały
1. 06-400 Ciechanów, ul. Mławska 1
2. 06-425 Karniewo, ul. Makowska 38

Województwo opolskie 
agro-as
49-200 Grodków, ul.  Otmuchowska 4E
tel. 77 424 17 90
agrocentruM
47-100 Strzelce Opolskie, Olszowa ul. Księży Las 1
tel. 77 405 68 00 - 20, fax 77 405 68 88
agrocentruM olesno
46-300 Olesno, ul. Rolnicza 2
tel./fax 34 358 37 86
agroMasz nYsa
48-303 Nysa, ul. Kruczkowskiego 5
tel. 77 435 89 81, 77 433 11 67
Badera
46-325 Rudniki, Dalachów 354
tel. 34 350 28 40
koMagro 
48-130 Kietrz, ul. Racibirska 109
tel. 77 471 16 65 do 67

Województwo podkarpackie

grzegorz Furdyna
39-451 Skopanie, Wola Baranowska, ul. Zachodnia 19
tel. 607 603 486
PPhu janiBaX
35-045 Rzeszów,  ul. Hetmańska 7/3
tel. 603 917 709
agroma rzeszów
35-206 Rzeszów,  ul. L. Okulickiego 14
tel. 17 863 35 15, fax 17 863 34 90
rol-Mech 
37-550 Radymno,  ul. Słowackiego 17
tel./fax 16 628 22 66
Fhu scandic-serVice s.c.
36-020 Tyczyn, ul. Hermanowa 11
tel.17 229 16 18
wialan langer i wiatr sp. j - oddział
37-200 Przeworsk, ul. Lwowska 106
a.r. chMielewski - oddziały
1. 38-500 Sanok, ul. Piastowska3
2. 37-522 Wiązownica, Szówsko, ul. Chmielewskiego 4
3. 39-220 Pilzno, ul. Legionów 22
“kisiel” - oddział
36-002 Jasionka, Jasionka 908F
grzegorz Furdyna - oddział
Widełka obok stacji Orlen przy drodze krajowej nr 9 (Rzeszów-
Kolbuszowa)
rol-Mech - oddział
37-600 Lubaczów, ul.Kraszewskiego 4
stoMil sanok dYstrYBucja - oddział
38-500 Sanok, ul. Lipińskiego 248

Województwo podlaskie

Fabryczny Punkt sprzedaży
17-120 Brańsk, ul. Armii Krajowej 2
tel. 85 655 06 46, 509 179 368
Fabryczny Punkt sprzedaży
17-315 Grodzisk, Jaszczołty 44
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
19-203 Grajewo, Koszarówka 38
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
P.h.u. MarPasz
18-420 Jedwabne
ul. Wojska Polskiego 46
tel./fax 86 217 25 70
agro rolnik sp. z o.o.
18-411 Śniadowo, ul. Kościelna 10
agrorolnik@lomza.com
tel. 86 217 61 23
agro-rolnik sp. z o.o. - oddziały
•	 16-423 Bakałarzewo, ul. Polna 3
•	 18-305 Szumowo, ul. 1 Maja 7
•	 15-959 Białystok, ul. Elewatorska 14

Województwo pomorskie

ceMarol
76-251 Kobylnica, ul. Główna 89

tel. 59 725 22 22, fax 59 842 85 58

ceMarol - oddziały
•	 77-100 Bytów, Drzymały 26A

•	 84-100 Puck, Wejherowska 5

roltoP
83-020 Cedry Wielkie, Cedry Małe ul. Wiślana 4

tel. 58 683 61 15, fax 48 58 683 63 22

roltoP - oddział
82-440 Dzierzgoń

agriPel sp. z o.o.
83-130 Pelplin, ul. Strzelnica 4

tel. 58 536 00 92,  fax 58 536 16 61

tj agros
83-120 Subkowy, ul. Wodna 6

tel./fax 58 536 81 18

agro kaszub
83-300 Kartuzy, ul. Kościerska 6

tel. 508 325 635

agroserwis
82-500 Kwidzyn, ul. Malborska 134

Województwo śląskie

chempest s.a.
47-411 Rudnik, ul. Kozielska 21
tel. 32 412 08 00
agrokoMPleks 
43-430 Ochaby Wielkie, Skoczów, ul. Główna 173
tel. 33 853 56 10
Przedsiębiorstwo agrosPec k.j. kłudka sp.j.
42-151 Waleńczów, ul. Częstochowska 49
tel. 34 318 71 31, fax 34 318 71 00
hbt roltrac
42-425 Kroczyce, ul. Armii Ludowej 76
tel./fax 34 315 21 20
agroMa
42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 36
tel. 32 284 48 62, fax 32 284 48 83
agros-wroŃscY - oddziały
1. 42-425 Kroczyce, Pradła, ul. Wyzwolenia 90, 
2. 47-411 Rudnik, Szonowice, ul. Słowackiego 30

Województwo świętokrzyskie

Bio coMPleX
28-130 Stopnica, Szczeglin 30
tel. 501 435 596
a.r. chmielewski
27-641 Obrazów, Kleczanów 155
tel. 15 836 60 38, fax 15 836 64 09
“kisiel” 
26-008 Górno, Górno 88
tel. 41 302 31 10
rolMa
Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe
29-100 Włoszczowa, Wola Wiśniowa 102 
tel. 41 39 42 543, tel. kom. 604 128 665
wialan langer i wiatr sp.j. - oddział
27-650 Samborzec, Samborzec 225
rol-Mech - oddział
33-230 Szczucin, ul. Kościuszki 56

Województwo warmińsko-mazurskie

aMarol
12-250 Orzysz, ul. Wierzbińska 411/46
tel. kom. 662 840 503
zakład usług Motoryzacyjnych
11-520 Ryn, ul. Partyzantów 16 
tel./fax 87 428 67 57
euro-agro invest
11-700 Mrągowo, ul. Przemysłowa 9
tel. 667 959 207
Przedsiębiorstwo romanowski
11-200 Bartoszyce, Sędławki 24
tel./fax 89 762 31 94, tel. 89 762 17 39
agroserwis
14-400 Pasłęk, Nowa Wieś 1B
tel. 55 248 10 64
Perkoz-Bis 
14-100 Ostróda, Lichtajny 1
tel. 56 49 34 057, 606 229 154
agromex
13-306 Kurzętnik, ul. Sienkiewicza 15
tel. 56 47 43 727

agromex - oddziały
•	 14-260 Lubawa, ul. Unii Europejskiej 5
•	 13-220 Rybno, ul. Lubawska 25
aldo - oddział
19-300 Ełk, Srebrna 12
roltoP - oddziały
1. 19-404 Wieliczki, ul. Lipowa 6
2. 11-520 Ryn, Głąbowo
agroserwis - oddział 
11-200 Bartoszyce, Sędławki 1

Województwo wielkopolskie

agroMarket 
62-023 Gądki, Jaryszki 4k
tel. 61 663 96 02
agro-raMi raniś i wspólnicy s.c.
63-322 Gołuchów, Kuchary 32
tel. 62 761 16 13
agro-raMi raniś i wspólnicy s.c. - oddział
64-600 Oborniki, ul. Mostowa 9
ewPa agri
62-052 Komorniki,  ul. Poznańska 152
tel.61 810 75 13 w 412
tadex P.h.u.P
62-860 Opatówek, ul. Helleny 10-12
tel. 62 761 84 45, fax 62 761 84 44
Przedsiębiorstwo handlowe “tad-oPal” tadeusz 
kałek
64-330 Opalenica, Sielinko ul. Parkowa 2
tel. 61 447 38 46
agro-Mig sp.j.
62-700 Turek, ul. Polna 4A
tel. 63 289 34 30, 63 289 28 10, fax 63 289 28 11
daMian F.h.u
63-200 Jarocin, ul. Poznańska 30A
tel./fax 62 74 78 460
toral
63-800 Gostyń, ul. Poznańska 65,
tel./fax 65 575 16 07
P.h. agroma wągrowiec
62-100 Wągrowiec, ul. Rogozińska 1
tel. 67 262 08 26, fax 67 268 55 60
elid Maszyny rolnicze sp. z o.o.
62-300 Września, Gutowo Wielkie 1a
tel./fax 61 436 39 30 
agro-serwis
63-700 Krotoszyn, Romanów 25
tel. 62 721 01 36
stoMil sanok dYstrYBucja - biuro
62-006 Kobylnica,  Gnieźnieńska 99
agroMa Polsad - oddziały
•	 63-460 Nowe Skalmierzyce, Fabianów, ul. Południowa 2
•	 62-571 Konin, Stare Miasto, ul. Ogrodowa 73
•	 62-600  Koło, ul. Toruńska 117
•	 62-006 Kobylnica, Bogucin, ul. Gnieżnieńska 99

Województwo zachodniopomorskie

agrolex 
74-200 Pyrzyce, ul. Głowackiego 22
tel. 91 570 42 09
PoMtor
72-200 Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 71
tel. 91 392 05 24
iMPort-eXPort halina kania
78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska 39 
tel. 67 250 07 30
rol-Mix 
75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 65
tel. 94 342-27-30
agrokoM sp. z o.o.
76-004 Sianów, Kłos 28C
tel. 94 318 50 22, fax 94 318 60 82
zawadzka - oddziały
1. 74-322 Mostkowo, Mostkowo 39
2. 73-110 Stargard, Rzemieślnicza 12
3. 78-213 Dygowo, Kołobrzeska 43A  
roltoP - oddział
62-306 Kołaczkowo, Krótka 3

Dział sprzedaży w Narwi 
tel./fax
85 681 63 29, 85 681 64 29
85 681 63 81, 85 681 63 82,
85 681 63 84
fax
85 681 63 83

www.pronar.pl
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