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Od wielu lat PRONAR jest
najpopularniejszą marką
przyczep rolniczych w Polsce.

MASZYNY KOMUNALNE
I RECYKLINGOWE
Zamiatarka ciągniona ZMC 3.1
i kompaktowy przesiewacz
bębnowy KPB 18.47.

ZŁOTY MEDAL MTP 
Na targach Pol-Eco System w 
Poznaniu Pronar otrzymał Złoty 
Medal MTP za hydrauliczną prasę 
kanałową HPBK-67HA.

Na największych na świecie targach 
rolniczych w Hanowerze Pronar 
zaprezentował wiele nowych modeli 
maszyn.
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Pierwsza kadencja rządów Prawa 
i Sprawiedliwości upłynęła pod znakiem 
znacznego wzrostu świadczeń socjalnych. 

Dzięki temu poprawił się byt wielu polskich 
rodzin, z czego oczywiście można się tylko 
cieszyć. Warto jednak pamiętać, że jednym 
z podstawowych obowiązków każdej ekipy 
rządzącej jest utrzymywanie równowagi między 
wydatkami a przychodami budżetu. 

Jeśli więc zwiększane są wydatki, to sztczególnie 
dbać trzeba o źródła przychodów. A olbrzymia 
ich część płynie z polskich przedsiębiorstw. To 
one płacą podatki dochodowe oraz odprowadzają 
środki w ramach VAT-u i akcyzy. Dlatego rolą 
każdego racjonalnie pracującego rządu jest 

tworzenie jak najlepszych warunków dla firm, 
bo tylko wtedy budżet państwa będzie w stanie 
zaspakajać nieustannie rosnące potrzeby - nie 
tylko te, które wynikają z polityki socjalnej, ale 
również związane z ochroną zdrowia, oświatą czy 
też bezpieczeństwem. 

Jeśli więc nasz kraj ma się rozwijać, to druga 
kadencja obecnie rządzącej ekipy, powinna 
prowadzić do sytuacji, w której polskie 
przedsiębiorstwa będą mogły działać w warunkach 
nie gorszych niż ich zagraniczni konkurenci. 
W przeciwnym razie strumień, jakim płyną do 
budżetu środki z polskich przedsiębiorstw, zacznie 
z czasem wysychać, a to wpłynęłoby negatywnie 
zarówno na funkcjonowanie państwa, jak i na 
poziom życia obywateli.

Prowadzona w ostatnich latach polityka 
gospodarcza doprowadziła do wzrostu kosztów w 
polskich firmach. Szybciej niż w innych krajach 
rosły u nas ceny energii oraz niektórych surowców. 
Do tego dochodzi wzrost pozapłacowych kosztów 
pracy. Niestety, to co widać na horyzoncie jest 
jeszcze bardziej pesymistyczne. Już wiemy, że w 
przyszłym roku ceny energii dla przedsiębiorstw 
wzrosną o kilkadziesiąt procent, wyższa też będzie 
opłata paliwowa, a tym samym pójdą w górę ceny 
paliw, co oznacza większe koszty transportu. 

Jest oczywiste, że firmy, które dają największy 
impuls rozwojowy polskiej gospodarce muszą jak 
najwięcej sprzedawać na rynkach zagranicznych. 
Jak jednak mają to robić, jeśli działania 
polskiego rządu powodują, że ich pozycja wobec 
zagranicznych konkurentów staje się coraz 
słabsza. Tak więc przyszły rok zapowiada się 
bardzo nieciekawie. 

Pozostaje tylko mieć nadzieję, że nastąpią 
istotne zmiany w polityce gospodarczej. I myślę, że 
tego będą dotyczyć świąteczne życzenia składane 
w domach wielu polskich przedsiębiorców. Ale 
też oczywiście nie tylko tego. A skoro nadszedł 
już ten piękny czas składania życzeń, to - proszę - 
Drodzy Czytelnicy, przyjmijcie je także ode mnie: 
dobrych, spokojnych i zdrowych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz wszystkiego, co najlepsze w 
nadchodzącym 2020 roku. 

 

Sergiusz Martyniuk
Prezes Rady Właścicieli Pronaru
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na podstawie: -art. 6 ust 1 lit a  ( zgoda) RODO – w przypadku osób samodzielnie zapisujących się na otrzymywanie kwartalnika i będą przechowywane do momentu odwołania zgody. -art. 6 ust 1 lit f RODO w przypadku 
danych pozyskanych z bazy stworzonej na podstawie wypełnionych kuponów gwarancyjnych klientów, którzy zakupili maszyny Pronar i będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, oraz firmom, którym zlecamy usługę wysyłki kwartalnika
5. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub odwołania zgody.
6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Wniosek odnośnie realizacji w/w praw należy złożyć do inspektora ochrony danych
8. Pani/Pana dane  osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego
9. Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane.
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Kolejny suKces na targach w Poznaniu
w dniach 9-11 listopada w poznaniu odbyły się targi ochrony środowiska pol-eco system. zaliczają się 
one do największych i najważniejszych imprez w naszej części europy, na których prezentowane są za-
awansowane technologie, rozwiązania techniczne i produkty wspomagające rozwój gospodarczy uwzględ-
niający dbałość o środowisko. także w tym roku pronar został nagrodzony na pol-eco system złotym 
medalem mtp, otrzymując go za hydrauliczną prasę kanałową hpbk-67ha.

impreza i towarzyszące jej wy-
stawy, w tym prezentacje pronaru, 
przyciągnęły uwagę przedstawicieli 
instytutów naukowo-badawczych, 
parków naukowo-technologicz-
nych, inkubatorów przedsiębiorczo-
ści, firm doradczych, uczelni wyż-
szych oraz wielu innych instytucji 
współpracujących z branżą ochro-
ny środowiska, a także samorzą-
dów, administracji rządowej, przed-

siębiorstw z sektora energetycznego, 
ciepłownictwa, budownictwa oraz 
odnawialnych źródeł energii. na 
targach byli również obecni przed-
stawiciele firm świadczących usługi 
komunalne. 

pronar, jako polski lider branży 
komunalno-recyklingowej, poka-
zał nowe maszyny i makietę instala-
cji sortowniczej do zagospodarowa-
nia odpadów komunalnych (zarów-

no zmieszanych, jak i pochodzących 
ze zbiórki selektywnej). makieta zo-
stała wyeksponowana w centralnej 
części stoiska. natomiast obok niej 
pokazano nowości firmy z narwi: 
kompaktowy przesiewacz bębnowy 
kpb 18.47 oraz zamiatarkę prze-
znaczoną do letniego utrzymania 
dróg - zmc 3.1. stoisko pronaru 
uatrakcyjniała wystawa modeli ma-
szyn recyklingowych, budowlanych 
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i rolniczych wykonanych techniką 
druku 3d. 

podczas poznańskiej imprezy od-
był się również premierowy pokaz 
hydraulicznej prasy kanałowej pro-
nar hpbk-67ha (szczegóły opi-
su na stronie 24.). zdobyła ona zło-
ty medal międzynarodowych tar-
gów poznańskich. prezes rady wła-
ścicieli pronaru sergiusz martyniuk 
odebrał go z rąk przewodniczące-

go kapituły konkursu „złoty me-
dal mtp” prof. marka sozańskiego 
(wydział budownictwa i inżynie-
rii środowiska politechniki poznań-
skiej) oraz przemysława trawy (pre-
zes zarządu międzynarodowych 
targów poznańskich).

stoisko pronaru cieszyło się 
dużą popularnością wśród zwie-
dzających. zostało też odwiedzo-
ne przez ówczesnego ministra śro-

dowiska henryka kowalczyka, wi-
ceministra środowiska (obecnie wi-
ceministra klimatu) sławomira ma-
zurka oraz przedstawicieli instytu-
tu ochrony środowiska. dla przed-
stawicieli pronaru targi pol-eco  
system były też okazją do licznych 
spotkań z krajowymi i zagraniczny-
mi partnerami handlowymi.

ed
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Minister środowiska Henryk Kowalczyk zwiedza stoisko Pronaru

Kompaktowy przesiewacz bębnowy KPB 18.47
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Makieta instalacji sortowniczej do zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki

Prezes Sergiusz Martyniuk odbiera nagrodę z rąk prezesa zarządu MTP Przemysława Trawy oraz przewodniczącego Kapituły Konkursu 
„Złoty Medal MTP” prof. Marka Sozańskiego 
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w europie zachodniej marka 
pronar jest identyfikowana z do-
brymi przyczepami o sprawdzonej 
wysokiej jakości, czego dowodem jest 
druga pozycja w zestawieniu liczby 
nowo rejestrowanych przyczep rolni-
czych w niemczech (dane niemiec-
kiego urzędu kraftfahrt bundesamt). 
aby ten trend mógł być utrzymany, 
pronar zaprezentował kolejne nowo-
ści, które wzmacniają jego pozycję na 
zachodnioeuropejskich rynkach i po-
prawiają wizerunek marki wśród od-
biorców.

wśród zaprezentowanych na sto-
isku pronaru nowych produktów zna-
lazł się rozrzutnik n262/2 (o ładowności 
18 ton). Jego premiera była bardzo ocze-
kiwana w niemczech - zarówno przez 
rolników, jak i firmy świadczące usłu-
gi na rzecz tego sektora gospodarki. w 
n262/2 zamontowano skrętną oś oraz 
wymienny adapter do rozrzucania obor-
nika (może być montowany z walcami 
w wersji pionowej lub poziomej). 

dużym zainteresowaniem cieszyła 
się - także prezentowana po raz pierwszy 
- przyczepa t046h do przewozu zwie-

rząt. zwiedzających bardzo interesowały 
nowe rozwiązania ułatwiające jej użyt-
kowanie, w tym: hydraulicznie opusz-
czana skrzynia (ułatwia wprowadzanie 
i wyprowadzanie zwierząt) oraz wielo-
funkcyjna wewnętrzna ściana przesuw-
na (pozwala odseparować poszczególne 
zwierzęta). 

kolejną zaprezentowaną przez pro-
nar nowością była dwuosiowa przycze-
pa burtowa t672eco. Jej konstrukcja jest 
efektem zapotrzebowania rynków euro-
py zachodniej. Jest to zmodernizowa-
na wersja przyczepy t672, która cieszy 

agritechnica w hanowerze 
w dniach 10-16 listopada w hanowerze odbyła się kolejna edycja największych na świecie międzynarodowych targów 
rolniczych agritechnica. w tym roku zgromadziły one 2819 wystawców z 58 krajów. pronar zaprezentował na  nich 
nowe modele maszyn, które zostały szybko dostrzeżone przez branżowych ekspertów i potencjalnych nabywców.
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się dużym uznaniem zwłaszcza wśród 
niemieckich nabywców. Ładowność 
t672eco wynosi 5720 kg, masa własna 
- 2280 kg, a wymiary skrzyni  - 4,50 m 
(długość) i 2,39 m (szerokość).

ogromne zainteresowanie właścicieli 
gospodarstw wielkoobszarowych wzbu-
dziła przyczepa na zawieszeniu typu tri-
dem t900Xl wyposażona w system 
przesuwnej ściany (power push) i wy-
mienny adapter do rozrzucania obor-
nika. elementy te pozwalają na jej ca-
łoroczną eksploatację przy rozrzucaniu 
nawozów (zarówno organicznych, jak 

i mineralnych) oraz jako środka trans-
portu. pojemność skrzyni ładunkowej 
t900Xl wynosi 49 m3 (bez nadstaw), 
co czyni ją jedną z największych przy-
czep marki pronar.  

następna nowość pronaru - przy-
czepa hakowa t185/1 - została wypo-
sażona w mechanizmy, które spełnia-
ją oczekiwania zachodnioeuropejskich 
rynków. w przyczepie zostały zasto-
sowane m.in.: system alb (automa-
tyczny regulator hamowania) i para-
boliczne resory. może być w niej rów-
nież zamontowany system blokady hy-

draulicznej lub mechanicznej (wg nor-
my din) dostosowujący się do różnej 
długości przewożonego kontenera (od 
4,1 do 4,9 m).  

na targach agritechnica pronar po-
kazał również przyczepę skorupową na 
zawieszeniu typu tandem t700m/1 o 
ładowności 18 ton z wywrotem lewo-
stronnym i do tyłu. także ten model 
był prezentowany po raz pierwszy. przy-
czepa t700m/1 jest wyposażona w tyl-
ną oś skrętną i 600-mm nadstawy, co 
umożliwia transport ładunku o pojem-
ności do 35 m3.  
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Stoisko Pronaru

Produkty Wydziału Kół Tarczowych oraz nowy model przyczepy PRONAR T900XL (w głębi)

kolejną nową maszyną na stoisku 
pronaru była kosiarka rozdrabniająca 
kpr500 o szerokości roboczej 5,20 m. 
Jest ona pierwszą z serii kosiarek ciągnio-
nych. pronar planuje powiększanie tej 
serii o kolejne modele, których szerokość 
robocza będzie dochodzić do 10 m. 

wielkim hitem pronaru na hano-
werskich targach okazała się przycze-
pa budowlana typu halfpipe t701hp. 
po raz pierwszy została ona zaprezen-
towana na targach agritechnica w 
2017 roku. w ciągu  dwóch lat sta-
ła się ona bardzo popularna zwłasz-
cza wśród polskich i zachodnioeuro-
pejskich użytkowników realizujących 
kontrakty budowlane. zastosowa-
na do produkcji przyczepy t701hp 
trudno ścieralna stal hardox zapew-
nia jej bardzo dużą wytrzymałość i 
sprawia, że jest niezawodnym środ-
kiem transportu gruzu, kamieni i in-
nych materiałów budowlanych.  
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Nowy model przyczepy PRONAR T046H

Kosiarka rozdrabniająca PRONAR KPR500

udział pronaru w targach agri-
technica potwierdził wysoką pozy-
cję firmy nie tylko w europie, ale i 
na innych kontynentach. zaintere-
sowanie maszynami z narwi wy-
raźnie wzrasta, a wielu gości odwie-
dzających firmowe stoisko dobrze 
zna produkowane w pronarze wy-
roby. zadawane przez nich pyta-
nia były na ogół bardzo szczegóło-
we i dotyczyły konkretnych modeli. 
część pytań dotyczyła też przedsta-
wianych na targach nowych mode-
li maszyn. zastosowane w nich roz-
wiązania techniczne były inspiro-
wane  m.in. spostrzeżeniami użyt-
kowników i partnerów handlowych. 
wszystkie zaprezentowane w hano-
werze maszyny pronaru znajdą się w 
sprzedaży w przyszłym roku. 

Łl
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eKobiznes w MosKwie
w październiku w moskwie odbyły się międzynarodowe targi sprzętu i technologii recyklingu wasma 2019. wy-
stawcy prezentowali maszyny, urządzenia i technologie za pomocą różnych technik multimedialnych, szablonów, 
makiet i modeli.

z takich metod skorzystał rów-
nież pronar, który pokazał pełną ofer-
tę mobilnych maszyn  recyklingo-
wych, w tym plan jednego z najnow-
szych produktów firmy - komplekso-
wej linii stacjonarnej do segregacji od-
padów komunalnych (zarówno zmie-
szanych, jak i pochodzących ze zbiór-
ki selektywnej). 

innowacyjne metody prezenta-
cji maszyn oraz ekspozycja obrazują-
ca ogromne możliwości produkcyjne 
firmy wzbudziły duże zainteresowanie 

stoiskiem pronaru ze strony odwiedza-
jących targi, w tym denisa butsaeva, 
generalnego dyrektora regionalnych 
operatorów - odpowiedzialnego za 
kształtowanie strategii gospodarki od-
padami w rosji.

stoisko pronaru było dobrze usy-
tuowane i widoczne z wielu miejsc hali 
(m.in. dzięki wysokim masztom z fir-
mowymi flagami). specjalnie zapro-
jektowana na to wydarzenie grafika 
skutecznie przyciągała uwagę i jasno 
ukazywała profil produkcji pronaru.

modele wykonane w skali 1:15, 
wraz z cyfrowym opisem, pozwala-
ły wszystkim zainteresowanym bły-
skawicznie sprawdzić parametry, prze-
znaczenie i możliwości oferowanych 
maszyn, w tym najnowszych osią-
gnięć inżynierów z narwi: prasy  do 
odpadów hpbk-67ha i jednowało-
wego rozdrabniacza szybkoobrotowe-
go mrs 1.53. przedstawiciele prona-
ru udzielali również szczegółowych 
informacji na wszystkie interesujące 
gości tematy.
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ekspozycja wzbudziła olbrzymie za-
interesowanie nie tylko licznych gości, 
ale także innych wystawców – gdyż nie-
wiele firm na świecie jest w stanie zaofe-
rować tak skomplikowane i komplekso-
we rozwiązania do segregacji odpadów, 
jakie przedstawił pronar. podczas uro-
czystego bankietu pronar otrzymał od 
organizatorów targów wasma 2019 na-
grodę za rozwijanie współpracy na are-
nie międzynarodowej. 

ks

Wystawa modeli maszyn wykonanych w technologii druku 3D

Stoisko Pronar cieszyło się ogromnym zainteresowaniem

Jednym z gości Pronaru był generalny dyrektor Regionalnych Operatorów Denis Butsaev
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na początku września w karlsru-
he odbyły się targi recyclingaktiV 
2019 połączone z pokazami pracy ma-
szyn, m.in. pronaru, do zagospodarowa-
nia odpadów zielonych. pronar reprezen-
towała firma kölsch z heimertingen. na 
jej stoisku pokazano rozdrabniacz jedno-
wałowy mrw 1.300 oraz jedyny w swo-
jej kategorii - przesiewacz bębnowy mpb 
20.55, który popularność zawdzięcza 
m.in. różnym typom podwozia - kołowe-
go (mpb 20.55) i gąsienicowego (mpb 
20.55g, mpb 20.55gh). mrw 1.300 jest 
najnowszą maszyną recyklingową prona-
ru wprowadzoną do sprzedaży na ryn-
kach zagranicznych. 

targi 
recyKlingaKtiv
w niemczech

mp

targi innov-agri
we FrancJi

w outarville odbyły się targi 
rolnicze innov-agri. impreza trwa-
ła od 8 do 10 września. głównym 
celem organizatorów było stworze-
nie warunków sprzyjających na-
wiązywaniu współpracy między jej 
uczestnikami. pronar z tej okazji 
skrzętnie skorzystał. na 160 hek-
tarach 30 tys. gości mogło obej-
rzeć maszyny 400 producentów 
oraz komponenty do ich produkcji. 
koła z narwi można było zobaczyć 
zamontowane w maszynach produ-
centów o globalnym zasięgu, któ-
rych pronar jest oficjalnym dostaw-
cą. koła tarczowe pronaru są obec-
ne na francuskim rynku od ponad 
15 lat. 

am
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targi 
werKtuigendagen 
w belgii

21 i 22 września w ordenaarde 
odbyły się targi maszyn rolniczych 
werktuigendagen 2019. należą one 
do największych tego typu imprez w 
belgii. uczestniczyli w nich liczący 
się w branży dystrybutorzy i produ-
cenci sprzętu rolniczego. wystawę 
odwiedziło ponad 70 tys. gości. 

wśród uczestników imprezy, jak 
co roku, było wiele osób zawodowo 
związanych z sektorem maszyn rol-
niczych. wyroby pronaru prezen-
tował belgijski diler. na jego sto-
isku pokazano m.in. przyczepy pro-
naru: hakowe t185, t285/1 i t286 
oraz niskopodwoziową rc2100/2 i 
z przesuwną ścianą. 

pc

targi rwM 
w wielkieJ brytanii

w pierwszej połowie września w 
birmingham odbyła się największa 
w anglii międzynarodowa wysta-
wa recyklingu i zarządzania odpa-
dami rwm. cieszy bardzo duża roz-
poznawalność marki pronar wśród 
kilkunastu tysięcy gości tej imprezy. 
na stoisku dilera pronaru, firmy glo-
bal recycling, pokazano największy 
40-tonowy rozdrabniacz wolnoobroto-
wy przedsiębiorstwa z narwi - mrw 
2.1010. w targach uczestniczył także 
inny diler pronaru - firma doyle ma-
chinery. zaprezentowała ona jedną z 
najnowocześniejszych maszyn recy-
klingowych pronaru - przesiewacz bęb-
nowy mpb 20.55gh. 

mp
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targi retech
w korei poŁudnioweJ

pronar uczestniczył w targach 
retech w seulu. Jego obecność 
nawet w tak odległych miejscach, 
potwierdza globalny zasięg firmy 
i pozwala na zwiększenie liczby 
partnerów handlowych. Jednym z 
kluczowych elementów ekspozy-
cji pronaru były modele maszyn - 
dzięki wykorzystaniu wyposażenia 
centrum badawczo-rozwojowego 
pronar - wydrukowane w tech-
nologii 3d. podczas targów pro-
nar zaprezentował szeroką ofertę 
maszyn i urządzeń - od mobilnych 
przesiewaczy przez rozdrabniacze, 
przenośniki taśmowe i przerzucar-
kę kompostu aż po stacjonarne li-
nie do przetwarzania odpadów. 

mp

targi agQuiP
w australii

w tym roku przedstawiciele wy-
działu kół tarczowych pronaru uczest-
niczyli targach rolniczych agQuip w 
tamworth, które są zaliczane do naj-
większych imprez tego typu na świecie. 
odwiedziło ją około 100 tys. gości, po-
kazano ponad 3 tys. produktów i usług 
skierowanych do nabywców z branży 
rolniczej. do produkcji wielu prezento-
wanych maszyn wykorzystywane są ele-
menty wytwarzane w pronarze, przede 
wszystkim koła tarczowe. udział przed-
stawicieli pronaru w targach był m.in. 
doskonałą okazją do podtrzymania do-
tychczasowych i nawiązania nowych 
kontaktów biznesowych.

am
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chód serwisowy pronaru. Jego załoga 
bardzo sprawnie operowała niezbęd-
nymi narzędziami, dzięki czemu wiele 
drużyn było w stanie dotrzeć do mety. 

pronar dziękuje organizatorom za 
przeprowadzenie tak niezwykłej im-
prezy, a wszystkich uczestnikom - za 
współzawodnictwo.

ed

duch Puszczy 2019
pronar po raz kolejny wsparł stowarzyszenie podlasie 4x4 w organizacji rajdu terenowego duch puszczy, m.in. fun-
dując nagrody. impreza odbyła się w okolicach miejscowości gródek (woj. podlaskie). wśród uczestników rajdu zna-
lazł się także team pronaru, który stanowili: tomasz kotowicz (kierownik działu sprzedaży krajowej sprzętu rolni-
czego) i leszek pecio (przedstawiciel handlowy Fabrycznego punktu sprzedaży w Łanach).

uczestnicy rajdu (170 załóg) ze-
brali się na parkingu stacji benzy-
nowej pronaru w waliłach-stacji 
(gmina gródek). rywalizacja od-
bywała się w pięciu klasach samo-
chodowych i jednej klasie quado-
wej. punkt startowy został wyzna-
czony niedaleko zalewu w gródku. 
licząca 46 kilometrów trasa była 
pełna krętych odcinków, wertepów, 

dołów, podjazdów i innych drogo-
wych wyzwań. 

podczas imprezy panowała kole-
żeńska atmosfera. było to szczególnie 
widoczne, kiedy podczas najcięższych 
przepraw uczestnicy rajdu nie szczę-
dzili sobie wzajemnej pomocy. podob-
nie jak podczas ubiegłorocznej edycji, 
nieoceniony okazał się doskonale wy-
posażony (m.in. w spawarkę) samo-



KWARTALNIK PRONAR NR 4(51)/201920

aKtualności

w ramach konkursu Żniwa z prona-
rem, który trwał od 23 lipca do 30 
września, napłynęło wiele zdjęć. au-
torzy dziesięciu najlepszych fotogra-
fii zdobyli atrakcyjne nagrody, nato-
miast wszyscy uczestnicy, otrzymali 
upominki firmowe.

zestaw nagród nr 1

zestaw nagród nr 2

Fot. Łukasz Janiszewski

Fot. Matěj Černý

Fot. Kacper Pacocha Fot. Kamil Burek

rozstrzygnięcie KonKursu 
Żniwa z PronareM
10 najlepszych zdjęć
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Fot. Karol Kowalczyk

Fot. Szymon Rojda

Fot. Adrian Kamiński

Fot. Wojciech Gliński 

Fot. Artyom Kazakevich

Fot. Radosław Matysiak
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maszyny Komunalne
i recyKlingowe
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kanałowa prasa belująca pro-
nar hpbk-67ha, która w naj-
bliższym czasie zostanie wprowa-
dzona do sprzedaży, jest kolejną ma-
szyną recyklingową pronaru wspo-
magającą gospodarkę odpadami w 
obiegu zamkniętym. zaangażowa-
nie firmy z narwi w jej propagowa-
nie nie polega jedynie na produkcji 
maszyn ją wspomagających, ale rów-
nież na dostosowaniu do jej założeń 
całej działalności firmy.  

dzięki prasie belującej hpb-
k-67ha objętość wsadowego ma-
teriału można zredukować nawet o 

90 proc. tak przygotowane kom-
paktowe kostki są łatwe do przewie-
zienia i składowania w oczekiwaniu 
na dalsze przetworzenie. głównym 
elementem prasy komorowej pro-
nar hpbk-67ha jest suwak po-
ruszający się w kanale, którego ruch 
wymusza cylinder hydrauliczny o 
maksymalnej sile zgniotu 635 kn. 
suwak ten zgniata materiał w komo-
rze, po czym jest z niej wycofywany 
i cykl powtarza się po jej ponownym 
zapełnieniu.  wymiary sprasowa-
nej i związanej beli wynoszą: szero-
kość 1100 mm, wysokość 750 mm 

oraz długość (można ją programo-
wać) od 600 do 1200 mm. po uzy-
skaniu żądanej długości beli, pro-
nar hpbk-67ha uruchamia au-
tomatyczny system czterokrotne-
go wiązania. związana bela jest wy-
pychana z komory poprzez mate-
riał tworzący kolejną belę. kostki o 
kompaktowych wymiarach są łatwe 
do przewiezienia w miejsce składo-
wania lub dalszego przetwarzania.

nagrodzona prasa pronar 
hpbk-67ha jest nie tylko nowo-
czesna, ale i bezpieczna. działanie 
maszyny nie wymaga bezpośredniej 

prasa beluJĄca pronar hpbk-67ha 

nagrodzona zŁotyM MedaleM MtP
kanałowa prasa belująca pronar hpbk-67ha otrzymała złoty medal międzynarodowych targów poznań-
skich. nagrodę przyznano za zastosowanie w niej unikatowych rozwiązań technicznych, wysoką jakość materiałów 
oraz nowoczesną technologię produkcji.
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obsługi (poza uzupełnianiem dru-
tu). zgniatanie odbywa się w sposób 
automatyczny, a drzwi do komory 
zgniotu są blokowane i zabezpieczo-
ne specjalnym zamkiem. parametry 
pracy ustawia się za pomocą dotyko-
wego ekranu o przekątnej 10,4 cala. 
obsługa prasy jest bardzo wygodna 
i nie wymaga zdejmowania rękawic 
ochronnych. 

złoty medal międzynarodo-
wych targów poznańskich przy-
znaje kapituła konkursu, w skład 
której wchodzą wybitni specjaliści. 
podczas jej obrad, spośród zgłoszo-

nych produktów, wyłaniane są te 
najbardziej nowoczesne i innowacyj-
ne. oficjalna gala wręczenia nagro-
dy odbyła się podczas październiko-
wych targów pol-eco system w po-
znaniu.

pronar może pochwalić się aż 
czterema złotymi medalami mtp. 
w poprzednich latach otrzyma-
ły je: mobilny przesiewacz bębno-
wy mpb 18.47, rozdrabniacz wol-
noobrotowy mrw 2.1010, przeno-
śnik taśmowy mpt 18g oraz jedno-
wałowy rozdrabniacz wolnoobroto-
wy mrw 1.300. to doskonałe po-

twierdzenie wysokiej jakości oraz in-
nowacyjności maszyn marki pro-
nar. kolejne trzy nagrody to rów-
nież złote medale, które przyzna-
no pronarowi  za maszyny w wyni-
ku głosowania internetowego.  zdo-
były  je maszyny ułatwiające zago-
spodarowanie odpadów komunal-
nych z największym uznaniem in-
ternautów: przesiewacz mpb 18.47, 
rozdrabniacz mrw 2.1010 i prze-
nośnik mpt 18g.

Mateusz Pietruszka
Autor jest menedżerem produktu w Pronarze



26

maszyny Komunalne i do recyKlingu

KWARTALNIK PRONAR NR 4(51)/2019

Jednym z parametrów różnicują-
cych przenośniki taśmowe pronar 
mpt jest ich długość, która w po-
szczególnych modelach wynosi 23, 18 
lub 15 m. istotny jest też maksymal-
ny kąt nachylenia taśmy transportowej, 
który - w zależności od modelu - wyno-
si od 25,2° do 27,2°. parametry te po-
zwalają na usypanie pryzmy o wysoko-
ści nawet 11,3 m. wszystkie przenośni-
ki mogą być wyposażone w pasy o sze-
rokości 900, 1000 lub 1050 mm, na-
pędzane hydraulicznym silnikiem tło-
kowym lub planetarnym. każdy z tych 
silników zapewnia transport materiału 
z prędkością do 2 m/s, co pozwala osią-
gnąć wydajność nawet 600 t/h.

dzięki wykorzystaniu przenośni-
ków, materiał może być przenoszony na 
krótkie odległości bez jego  wcześniej-

szego składowania. przy takim zasto-
sowaniu, maszyny te mogą służyć jako 
jedno z ogniw procesu obróbki mate-
riału (np. odpadów komunalnych) czy 
też wspomagać pracę w żwirowni lub 
porcie. przenośnik może być także wy-
korzystywany do usypania pryzmy o 
żądanej wysokości. daje to oszczęd-
ność czasu (nie trzeba używać ładowar-
ki), pieniędzy (koszt zatrudnienia ope-
ratora) i miejsca (pryzma wyższa niż 
w przypadku sypania bezpośrednio z 
przesiewacza lub rozdrabniacza).

niezwykle ważną cechą przeno-
śników taśmowych pronar są ich 
kompaktowe rozmiary. po złożeniu 
każdy z modeli bez problemu mie-
ści się w kontenerze 40’ high cube. 
waga każdego z nich nie przekra-
cza 16 t, co sprawia, że przenośniki 

mpt mogą być przewożone po dro-
gach publicznych wielu krajów bez 
zezwolenia.

szeroka oferta przenośników pro-
naru odpowiada na zapotrzebowanie 
przyszłych nabywców. każda z maszyn 
może zostać skonfigurowana zgodnie z 
życzeniem użytkownika. składając za-
mówienie klient wybiera m.in.: dłu-
gość przenośnika, szerokość taśmy, 
jej rodzaj, wielkość kosza zasypowe-
go oraz rodzaj układu hydraulicznego. 
natomiast szeroki wybór wyposażenia 
opcjonalnego i dodatkowego pozwala 
dostosować maszynę nawet do bardzo 
specyficznych warunków pracy.

Mateusz Pietruszka
Autor jest menedżerem produktu w Pronarze

przenośniki taśmowe pronar mpt 

sPrawne sKŁadowanie
pronar produkuje pięć modeli przenośników taśmowych serii mpt: 18g hd, 24g hd, 18/1g, 24/1g i 15g. maszy-
ny te służą do transportu żwiru, ziemi, kruszywa, węgla, kompostu i innych materiałów sypkich. można je spotkać 
w różnych krajach świata - m.in. w polsce, portugalii czy stanach zjednoczonych.
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12 x 2,35 x 2,7 (m) - długość/szerokość/wysokość

każdy z przenośników pronar 
po złożeniu mieści się w kontenerze

40' high cube
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maszyny recyklingowe z napędem elektrycznym 

z Korzyścią dla Portfela i środowisKa 
produkowane przez pronar mobilne rozdrabniacze wolnoobrotowe i mobilne przesiewacze bębnowe są dostępne nie 
tylko w wersjach napędzanych silnikiem diesla, ale również silnikami elektrycznymi. ten rodzaj ekologicznego napę-
du przynosi wymierne korzyści i zyskuje w wielu krajach coraz większą popularność.

do najważniejszych zalet napędu 
elektrycznego należą: atrakcyjna cena 
oraz niższe - w porównaniu z silnikiem 
spalinowym - koszty eksploatacji, po-
nieważ nie trzeba ponosić wydatków 
na wymianę filtrów oraz oleju, m.in. 
dlatego tańsze są okresowe przeglądy 
techniczne. tańsza eksploatacja wyni-
ka też z niższych kosztów energii elek-
trycznej niż oleju napędowego, którym 
zasilane są silniki spalinowe.

kolejną korzyścią zastosowania sil-
nika elektrycznego jest niski poziom 
hałasu pracujących maszyn. pozwala 
to wydłużyć czas ich pracy oraz zmi-
nimalizować potencjalnie niekorzystne 
skutki dla zdrowia operatora. właśnie 
dlatego takie rozwiązania są najczęściej 

wybierane do pracy w pomieszcze-
niach zamkniętych (np. hale przemy-
słowe). maszyny z napędem elektrycz-
nym zaprojektowano także z myślą o 
ekologii. brak emisji oraz cichsza praca 
sprawiają, że maszyny napędzane prą-
dem są przyjazne środowisku. Jest to 
bardzo często ważna przesłanka prze-
mawiająca za ich zakupem.  

przesiewacze i rozdrabniacze pro-
naru z napędem elektrycznym są stan-
dardowo wyposażane w zestaw kabli 
(o długości 15 m - przesiewacze, 10 
m - rozdrabniacze), które pozwalają na 
ich sprawne podłączenie do źródła za-
silania. Jedynym wymogiem jest odpo-
wiednie dostosowanie instalacji elek-
trycznej. 

użytkując maszynę z tym typem 
silnika należy pamiętać o utrzymaniu 
go w odpowiedniej czystości. czystość 
obudowy silnika oraz sąsiadujących 
z nią elementów pozwala zapobiec 
uszkodzeniom. codzienne czyszcze-
nie łatwo jest połączyć z kontrolą stanu 
pozostałych elementów maszyny.

napęd elektryczny jest montowa-
ny w trzech modelach maszyn recy-
klingowych pronar: w przesiewa-
czach mpb 18.47e i mpb 20.72e (naj-
większy w ofercie) oraz rozdrabniaczu 
mrw 2.85he. ich konstrukcje po-
zwalają na dostosowanie do wydajnej 
pracy przy obróbce różnych materia-
łów. w przypadku rozdrabniacza jest 
to drewno oraz odpady: komunalne, 
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zielone, przemysłowe, budowlane oraz 
wielkogabarytowe. natomiast przesie-
wacz świetnie sprawdza się w pracy z 
materiałami sypkimi (kruszywa, żwir), 
węglem, kompostem czy odpadami 
komunalnymi i zielonymi.

mobilne przesiewacze i rozdrab-
niacze pronaru z napędem elektrycz-
nym można wyposażyć w elemen-
ty dodatkowe (takie same jak monto-
wane w maszynach z napędem spali-
nowym), m.in.: wały rozdrabniające o 
różnej długości i liczbie noży oraz sita 
o wymaganej przez nabywcę wielkości 
oczek i grubości poszycia.

Mateusz Pietruszka
Autor jest menedżerem produktu w Pronarze

SIlNIK eleKtRycZy

Korzyści z zasilania
 silniKiem eleKtrycznym

Przyjazny dla 
środowiska

Niski poziom
hałasu

Niskie koszty
eksploatacji

Idealny do pracy w 
pomieszczeniach 

zamkniętych
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kompaktowy przesiewacz bębnowy pronar kpb 18.47 

oddziela drobną fraKcję
nowoczesna linia sortowania odpadów składa się z rozdrabniaczy, separatorów magnetycznych i pneumatycznych, 
przesiewaczy, kabin sortowania ręcznego, pras belujących oraz podajników i przenośników taśmowych, które łączą 
wszystkie składowe linii w całość. z odpadów (niekiedy trzeba je rozdrobnić) możemy oddzielić drobną frakcję. służą 
do tego m.in. produkowane przez pronar przesiewacze bębnowe.

dzięki odpowiedniemu zago-
spodarowaniu odpadów komu-
nalnych można pozyskać: surow-
ce do ponownego przetworzenia, 
odpady organiczne do komposto-
wania, biogaz oraz paliwa formo-
wane (dla ciepłowni i elektrocie-
płowni). zaawansowane techno-
logicznie instalacje sortownicze 
zapewniają wysoki stopień czy-
stości procesu i dużą sprawność 
odzyskiwania surowców. dzięki 
maszynom jakie produkuje pro-
nar można ograniczyć ilość skła-
dowanych odpadów, co pozwa-
la zmniejszyć koszty prowadzenia 
składowiska. Jedną z takich ma-
szyn jest przesiewacz pronar 
kpb 18.47, który może być wy-
korzystywany do przesiewania 
odpadów komunalnych, drzew-

nych, budowlanych, kompostu, 
ściółki, torfu, gruntu z wykopów 
ziemnych, gruzu, kamieni czy gli-
ny. na wysoką wydajność i jakość 
pracy przesiewacza wpływa odpo-
wiedni dobór sit bębnowych i ich 
perforacji do przesiewanych mate-
riałów.

zasypany do zbiornika pro-
nar kpb 18.47 materiał jest trans-
portowany przez przenośnik do 
bębna przesiewającego. Jego ruch 
obrotowy powoduje przesiewanie 
materiału, natomiast spiralnie uło-
żone prowadnice wewnątrz bęb-
na wymuszają ruch większej frak-
cji w kierunku przenośnika boczne-
go. szczotka wywierająca nacisk na 
bęben zapobiega zatykaniu otwo-
rów sita. efektywność przesiewa-
nia można zwiększyć przez zamon-

towanie w bębnie elementów wy-
posażenia dodatkowego: noży (roz-
rywają worki z odpadami) i progi 
(zwiększają skuteczność rozbijania i 
mieszania materiału). 

Frakcja podsitowa jest trans-
portowana za pomocą przenośnika 
wzdłużnego. oddzielony produkt 
z przenośnika bocznego i wzdłuż-
nego może trafić do kontenera, na 
pryzmę lub na zewnętrzny przeno-
śnik. dużą zaletą konstrukcji prze-
nośnika bocznego jest jej prostota, 
która pozwala na jego ustawienie 
do rozładunku po obu stronach 
maszyny. liczba przenośników zo-
stała ograniczona do niezbędnego 
minimum, co skutkuje mniejszym 
zapotrzebowaniem na moc napę-
dową, a w konsekwencji wpływa 
na niższe zużycie paliwa.
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przygotowanie kpb 18.47 do 
pracy lub transportu trwa bardzo 
krótko. dzięki systemowi sterowa-
nia elektrohydraulicznego można 
łatwo unieść lub opuścić na pod-
porach zarówno podajnik wzdłuż-
ny, jak i całą maszynę. system ten 
pozwala także regulować wysokość 
wysypu z podajnika wzdłużnego. 
wahliwa podpora przesiewacza zo-
stała wyposażona w osie z kołami 
ogumionymi, co umożliwia trans-
port maszyny po placu roboczym. 
zastosowana czasza kulowa pozwa-
la na przeciąganie maszyny z uży-
ciem wszelkiego typu ładowarek ko-
łowych. można też zamontować za-
czep do samochodów ciężarowych i 
większych wózków widłowych.

niewątpliwą zaletą przesie-
wacza kpb 18.47 są jego wy-
miary, które pozwalają na trans-
port w kontenerach morskich 
typu 45" high cube, na platfor-
mach oraz przyczepach (przy łącz-
nej wysokości zestawu przyczepy  
i ładunku nie wyższej niż 4 metry). 
na zamówienie maszyna może zo-
stać łatwo dostosowana do pra-
cy stacjonarnej jako część instalacji 
sortowniczej. przesiewacz jest wte-
dy wyposażany w podpory, które 
pozwolą np. ustawić go na boksach 
złożonych z prefabrykowanych blo-
ków betonowych. 

atutami kpb 18.47 są również 
rozwiązania konstrukcyjne stosowa-
ne w innych modelach przesiewaczy 
pronaru. są to m.in.: sita bębnowe 
(współzamienne ze stosowanymi w 
innych przesiewaczach, dlatego nie 
trzeba ponosić kosztów ich zaku-
pu przy nabyciu kolejnej maszyny), 
szczotka czyszcząca sito, klasyczne 
ucho dyszla oraz gniazdo do monta-
żu zaczepu kulowego. na potrzeby 
kpb 18.47 skonstruowano uprosz-
czony system sterowania.

prosta konstrukcja kpb 18.47 
pozwala szybko i wygodnie wyko-

nać czynności związane z codzien-
ną obsługą, na którą składają się 
m.in.: oględziny maszyny, kontro-
la poziomu płynów eksploatacyj-
nych (w razie potrzeby ich uzupeł-
nienie) oraz smarowanie, które jest  
ułatwione dzięki punktom smar-
nym zlokalizowanym w dostęp-
nych miejscach. ułatwieniem sma-
rowania jest - działający automa-
tycznie - układ centralnego sma-
rowania, który może być zamonto-
wany na zamówienie.

taśma w koszu zasypowym 
charakteryzuje się wysoką odpor-
nością mechaniczną (na uszkodze-
nia ostrymi elementami). w zależ-
ności od potrzeb nabywcy maszy-
nę można wyposażyć w taśmy od-
porne na promieniowanie uV lub 
na oleje i tłuszcze. w przypadku 
wyposażenia przesiewacza w pilot 
(element dodatkowy) - po przepro-
wadzeniu przez uprawnioną oso-
bę codziennej obsługi i ustawieniu 
maszyny do pracy - przesiewacz 
nadzorować może operator łado-
warki. zbędne jest angażowanie 
do tego dodatkowej osoby.

 
Tomasz Maksimiuk 

Autor jest konstruktorem na Wydziale 

Wdrożeń w Pronarze

Różne rodzaje perforacji kwadratowej

Kompaktowy przesiewacz taśmowy KPB 18.47

Różne rodzaje perforacji okrągłej

Bęben dostosowany do przesiewania odpa-
dów komunalnych jest wyposażony w noże uła-
twiające oddzielanie plastikowych toreb
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kompleksowa linia technologiczna 
pronaru jest przystosowana do segre-
gowania zmieszanych odpadów komu-
nalnych (ze śmieciarki) i jednoczesne-
go (lub oddzielnego) segregowania od-
padów poddanych wcześniejszej selek-
cji w pojemnikach lub workach (papier, 
szkło, kartony, folie, pet-y) oznacza 
to, że jednocześnie lub osobno można 
segregować dwa strumienie odpadów. 

linia technologiczna pronaru po-
zwala przedsiębiorstwom (m.in. komu-
nalnym) przystosować się do zmieniają-
cych się przepisów w zakresie zagospo-
darowania odpadów (przyszłe zmiany 

prawne w zakresie stosowania ujednoli-
conych pod względem fizykochemicz-
nym opakowań, np. kartonów, butelek 
pet-y, folii). linia pronaru jest przy-
gotowana do tych zmian dzięki opty-
malnej liczbie zamontowanych separa-
torów do selekcji odpadów. 

w obrocie handlowym jest kilka 
rodzajów butelek do napojów - pet, 
pp i inne. każdy z nich trzeba segre-
gować oddzielnie. Jeśli jednak - zgod-
nie z zaleceniem komisji europejskiej 
- zostaną ujednolicone standardy skła-
du chemicznego tych wyrobów, to li-
nia technologiczna pronaru (dzięki wy-

posażeniu m.in. w separator optopneu-
matyczny) dokona ich prawidłowej se-
gregacji, po której jest wymagane tylko 
tzw. doczyszczenie. 

inżynierowie pronaru projektują li-
nię (tworzą ją dwa ciągi technologicz-
ne) tak, aby jednocześnie była ona przy-
stosowana do sortowania zmieszanych 
odpadów komunalnych, których jest 
nadal najwięcej oraz frakcji zbieranych 
selektywnie, wstępnie posortowanych. 

aby optymalnie wykorzystać moż-
liwości dwóch ciągów wchodzących 
w skład linii, połączono je przenośni-
kami rewersyjnymi. zastosowane roz-

kompleksowa linia technologiczna do recyklingu odpadów 

dochody z segregacji 
pronar projektuje i uruchamia kompleksowe linie technologiczne do recyklingu odpadów. pracują one w obiegu 
zamkniętym. ich konstrukcja i maszyny stanowiące elementy składowe pozwalają na możliwie największy odzysk 
materiałów.
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wiązania łączą nowoczesne i zaawanso-
wane technologicznie urządzenia (po-
zwalają zautomatyzować i przyspieszyć 
proces segregacji) z umiejętnym wyko-
rzystaniem sortowania ręcznego, któ-
re ma wpływ na wysoką jakość efek-
tu końcowego. takie rozwiązania gwa-
rantują też utrzymanie właściwych pro-
porcji między efektem ekologicznym a 
wielkością zaangażowanych środków i 
kosztów zagospodarowania odpadów. 
są one zgodne z systemem bat (naj-
nowocześniejsze dostępne techniki). 

przygotowywane przez konstruk-
torów pronaru projekty komplekso-

wych linii technologicznych są dosto-
sowywane do indywidualnych wyma-
gań. linia zagospodarowująca odpady 
może pracować z wydajnością od 15 
do 80 tys. ton rocznie i zapewnia prze-
tworzenie około 80 proc. odpadów. 
tylko 20 proc., po obróbce mecha-
nicznej, trafia na składowisko. wysoki 
poziom zautomatyzowania sterowania 
poszczególnymi zespołami i maszy-
nami linii pozwala maksymalnie wy-
korzystać ich możliwości oraz osiągać 
optymalną wydajność. 

zmieszane odpady komunalne 
przechodzą na początku przez rozry-

warkę do worków lub rozdrabniacz 
wstępny. po czym trafiają do kabiny 
wstępnej, w której ręcznie wybierane 
są opakowania szklane i odpady tara-
sujące przenośnik, a reszta trafia do sita 
bębnowego. następnie odpady, w za-
leżności od wielkości, są transportowa-
ne trzema podajnikami: pierwszym - te 
wyodrębnione przez separator o wiel-
kości frakcji do 60 lub 80 mm prze-
znaczone do procesu biostabilizacji, 
drugim - odpady o wielkości powyżej 
300 mm (rdF - paliwo alternatywne i 
prerdF - odpady wysokoenergetyczne 
wymagające dodatkowej obróbki) tra-
fiają do kontenerów, trzecim - wyod-
rębniona przez separator Fe (ferroma-
gnetyczny) i separator metali nieżela-
znych frakcja o wielkości 80-300 mm 
kierowana jest do separatora balistycz-
nego. separator ten dzieli odpady na 
frakcje: podsitowe (miałką i lekką) oraz 
nadsitową (ciężką). 

kolejnymi etapami jest wydzielenie 
z tych frakcji, za pomocą separatorów 
optycznych, odpadów 3d (tocznych, 
przestrzennych, np. pet-y, opakowa-
nia po środkach chemicznych, karto-
ny) i 2d (płaskich, np. folia, gazety). 

pozostałości odpadów 2d i 3d tra-
fiają do kabin, w których są doczysz-
czane ręczne. wysortowane surowce 
trafiają do boksów pod kabiną sortow-
niczą na ciąg przenośników do below-
nicy. reszta balastu kierowana jest do 
produkcji paliwa alternatywnego lub 
prerdF. 

kompleksowa linia technologicz-
na pronaru pozwala uzyskiwać wy-
magane prawem (a nawet wyższe) 
wskaźniki odzyskiwania materiałów, 
które mogą być następnie sprzedawa-
ne jako surowce do powtórnego uży-
cia w produkcji i stanowić źródło do-
chodu przedsiębiorstwa.

Sławomir Matyśkiewicz
Autor jest menedżerem sprzedaży

sprzętu komunalnego w Pronarze
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mba jest skrótem od mobil-
nego bramowego aeratora (na-
powietrzacza), natomiast lite-
ra g oznacza podwozie gąsieni-
cowe. przerzucarkę do kompostu 
pronar mba 4512g napędza 
218-konny silnik diesla spełniają-
cy normy emisji spalin eu stage 
iV. maszyna może formować pry-
zmy o szerokości 4,5 m i wysoko-
ści 2,2 m. stąd w oznaczeniu mo-
delu występuje wartość 45, nato-
miast liczba 12 informuje o śred-
nicy wału roboczego równej 1200 
mm. noże wału, lemiesze i śli-
zgi skrzydeł zgarniających są wy-
konane ze stali trudno ścieralnej. 
kierunek obrotów wału może być 
zmieniony w dowolnym momen-
cie przez operatora - także pod-
czas obciążenia kompostem. 

zastosowany w maszynie 
układ zraszania zwilża przerzu-
cany materiał. zapewnia to opty-
malne warunki dojrzewania masy 
kompostowej. zasilanie postojo-
we pozwala na wykonanie czyn-
ności serwisowych i konserwa-
cyjnych przerzucarki bez urucha-
miania silnika. pracę mba 4512g 
w trudnych warunkach umożli-
wiają: układ podgrzewania oleju 
hydraulicznego w niskich tempe-
raturach i system automatycznego 
oczyszczania chłodnic cleanfix 
(szczególnie przydatny przy pracy 
w dużym zapyleniu). 

konstruktorzy pronaru za-
dbali też o komfort operatora. w 

znaczący sposób poprawia go fo-
tel na pneumatycznym zawiesze-
niu z automatycznym pozycjono-
waniem i tłumieniem drgań. wy-
sokie osadzenie  kabiny maszy-
ny zapewnia dobrą widoczność, a 
klimatyzacja i system ogrzewania 
umożliwiają prace zarówno w bar-
dzo wysokiej, jak i w bardzo ni-
skiej temperaturze otoczenia. na-
tomiast kabinowy układ oczysz-
czania zapewnia czyste powietrze 
bez pyłów i zapachów z zewnątrz. 
elementami, które ułatwiają pra-
cę oraz podnoszą poziom jej bez-
pieczeństwa są: tylne i przednie 
oświetlenie (umożliwiają pracę po 
zmroku) oraz kamera przekazują-
ca obraz z tyłu przerzucarki.

Funkcjonalność mba 4512g 
poprawiają także elementy wypo-
sażenia dodatkowego: instalacja 
pneumatyczna (umożliwia czysz-
czenie maszyny), cb-radio (za-
pewnia kontakt z obsługą kom-
postowni) i lusterka boczne. prze-
rzucarka zazwyczaj pracuje na 
niewielkich placach komposto-
wych, które nie zawsze są utwar-
dzone lub dojazd do nich (np. z 
innego placu kompostowego) od-
bywa się po nierównej nawierzch-
ni. dlatego konstruktorzy prona-
ru zdecydowali się na zastosowa-
nie podwozia gąsienicowego. w 
porównaniu z podwoziem koło-
wym wersja gąsienicowa zapew-
nia większą zwrotność, jest bar-
dziej stabilna i charakteryzuje się 

przerzucarka do kompostu mba 4512g 

nowoczesna, wydajna, 
w atraKcyjnej cenie  
dzięki stałemu poszerzaniu oferty maszyn recyklingowych, pronar zysku-
je coraz silniejszą pozycję na rynku. rozdrabniacze, przesiewacze, podajni-
ki oraz - wprowadzona niedawno do sprzedaży - przerzucarka do kompo-
stu mba 4512g.
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podwozie
 gąsienicowe

układ zraszanianapowietrzanie 
materiału

hydraulicznie 
regulowana wysokość
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mniejszymi naciskami jednostko-
wymi na podłoże. 

projektując mba 4512g, kon-
struktorzy pronaru zdecydowali 
się na stałe osadzenie kabiny, do 
której prowadzą wygodne i bez-
pieczne schodki umieszczone po 
lewej stronie maszyny. trzy naj-
niższe stopnie są podnoszone i 
opuszczane za pomocą siłowni-
ków hydraulicznych, zasilanych 
pompą napędzaną elektrycznie, 
dzięki czemu, aby wejść do ma-
szyny nie trzeba uruchamiać sil-
nika. zastosowanie stałego osa-
dzenia kabiny eliminuje ryzyko 
przestoju związane z ewentualną 
usterką układu podnoszenia. na-
tomiast w przypadku awarii ope-
rator nie musi wychodzić „w kom-
post”, bo drabinka zawsze znajdu-
je się z boku pryzmy. 

sukcesywnie wzrasta popyt na 
kompost, jest to związane m.in. z 
większą dbałością o ogrody i oto-
czenie przedsiębiorstw. rośnie 
także liczba firm, które produ-
kują kompost - są to już nie tyl-
ko gospodarstwa ogrodnicze, ale 
także przedsiębiorstwa zajmujące 
się zagospodarowaniem odpadów 
komunalnych. przerzucarka mba 
4512g jest przez nie bardzo cenio-
na. charakteryzuje się ona nowo-
czesną, przemyślaną konstrukcją, 
dużą wydajnością (do 3000 t/h), a 
jej cena jest bardzo atrakcyjna. za 
kupnem tej maszyny przemawia 
też znakomicie działający serwis 
Fabryczny pronar i rozwinię-
ta sieć serwisowa dilerów, zapew-
niająca szybkie usunięcie ewentu-
alnej usterki oraz łatwy dostęp do 
części zamiennych.

Sławomir Matyśkiewicz
Autor jest menedżerem sprzedaży

sprzętu komunalnego w Pronarze

Hydraulicznie otwierane osłony silnika ułatwiają serwisowanie przerzucarki

Intuicyjny panel sterowania pozwala na łatwą obsługę maszyny
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mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy pronar mrw 1.300 

jeden waŁ, wysoKa wydajność
pronar wprowadził do sprzedaży wysokowydajny mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy mrw 1.300. rozdrabniacz 
znajduje zastosowanie m.in. przy produkcji kompostu, rozdrabnianiu zielonych odpadów organicznych i drewnianych, 
biomasy, papieru, tworzyw sztucznych, plastiku, folii oraz drobnego złomu. 

rozdrabniacz pronar mrw 
1.300 jest wyposażony w jeden trzyme-
trowy wał, który obraca się z prędkością 
do 27 obr./min. w zależności od prze-
rabianego materiału dostępne są róż-
ne typy noży: łamiące (do drewna, pla-
stiku, odpadów zielonych i komunal-
nych), tnące (do gumy, folii, plastiku, 
tkanin) i kruszące (do korzeni, kłód, 
podkładów kolejowych). wał wyposa-
żony jest w 42 gniazda do mocowania 
noży. za żywotność układu rozdrab-
niającego odpowiada system uchylnej 
belki z przeciwnożami, który powo-
duje wyrzucenie dużego, nie dającego 
się rozdrobnić materiału, chroniąc roz-
drabniacz przed uszkodzeniem. 

standardowo montowany elek-
tryczny rewers pozwala na obracanie 
wału w dowolnym kierunku (bez uru-
chamiania silnika spalinowego). dzięki 

temu rozwiązaniu można usunąć zato-
ry, powodujące zaklinowanie elemen-
tu roboczego. bezpośrednie przeniesie-
nie napędu z silnika na wał rozdrabnia-
jący powoduje mniejsze zużycie paliwa. 
dla zabezpieczenia silnika, elementów 
przeniesienia napędu, wału i noży roz-
drabniających w układzie zastosowano 
sprzęgło hydrokinetyczne, które amor-
tyzuje uderzenia powstające w układzie 
przeniesienia napędu. 

elementami podnoszącymi kom-
fort pracy operatora i zwiększającymi 
bezpieczeństwo eksploatacji są m.in.: 
układ centralnego smarowania (zapew-
nia prawidłowe smarowanie najważ-
niejszych punktów maszyny), system 
automatycznego oczyszczania chłodnic 
(umożliwia pracę w dużym zapyleniu) 
oraz kontroler bezprzewodowego stero-
wania (reguluje parametry pracy silni-

ka). w mrw 1.300 można zamonto-
wać wiele elementów wyposażenia do-
datkowego (m.in. zęby tnące, grzebie-
nie, belki, sita rozdrabniające, przeciw-
noże). pozwalają one dostosować ma-
szyny do indywidualnego zapotrzebo-
wania nabywców. 

rozdrabniacz mrw 1.300 jest osa-
dzony na podwoziu kołowym, któ-
re umożliwia jego szybki transport bez 
zezwoleń na poruszanie się po drogach 
publicznych i stosowania specjalistycz-
nego sprzętu. dzięki systemom abs 
i kontroli trakcji, znacząco podnoszą-
cym bezpieczeństwo, rozdrabniacz 
może być transportowany z prędkością 
do 100 km/h. 

Konad Gryc
Autor jest przedstawicielem handlowym Pronaru
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stopień ostrości już w czasie ich wytwa-
rzania.

Łączenie noży z wałem to proces, za 
który także odpowiada zautomatyzowa-
ny robot. wykonywany jest on w nie-
zwykle precyzyjny sposób. robot, dzięki 
szeregowi czujników, samodzielnie kon-
troluje jakość całego procesu oraz prawi-
dłowy przebieg spoiny.

właśnie precyzja wykonania ele-
mentów pronar mrw2.1010 po-
woduje skuteczne rozdrabnianie metalo-
wego złomu do frakcji o wielkości około 
15 cm z wydajnością 25 ton na godzinę. 
maszyna doskonale sprawdza się w uty-
lizacji całych karoserii aut osobowych 
(po uprzednim zdemontowaniu silnika 
i elementów osi). 

bardzo ważnym podzespołem roz-
drabniacza, który zapewnia prawidłowy 
przebieg procesu utylizacji, jest separator 
frakcji żelaznych. pozwala on je wyod-
rębnić z elementów z tworzyw sztucz-
nych, jakich jest dużo w samochodach 
osobowych.  

Paweł Zubrycki
Autor jest specjalistą ds. handlu

zagranicznego w Pronarze

duża sprawność i moc oraz dłu-
gie 2,5-metrowe wały robocze mrw 
2.1010 pozwalają na wydajne rozdrab-
nianie nie tylko dużych karp i korze-
ni drzew czy odpadów wielkogabaryto-
wych, ale również nietypowych, trud-
nych do utylizacji elementów, np. złomu 
karoserii samochodowych i innych ele-
mentów metalowych. 

Jednym z najważniejszych podze-
społów gwarantujących rozdrabniaczo-
wi mrw 2.1010 bardzo dużą funkcjo-
nalność jest silnik Volvo penta o pojem-
ności 16,1 litra i mocy aż 768 km. wy-
soka wydajność i siła rozdrabniania nie 
byłyby możliwe, gdyby nie odpowied-
nie technologie produkcji, zwłaszcza naj-
ważniejszych elementów - obydwu wa-
łów roboczych. 

każdy wał mrw 2.1010 składa się 
z dziesięciu sekcji, na których zamon-
towano po dziesięć noży, które szyb-
ko i sprawnie rozdrabniają rożne mate-
riały. istotnym etapem produkcji noży 
jest ich wycinanie za pomocą wycinar-
ki wodnej o dużej dokładności. podczas 
tego procesu nie wydziela się ciepło, co 
pozwala zachować twardość noży w peł-
nym przekroju i nadać im odpowiedni 

dwuwaŁowy rozdrabniacz 
wolnoobrotowy mrw 2.1010

Maszyna wielKiej Mocy
pronar mrw 2.1010 jest dwuwałowym rozdrabniaczem wolnoobroto-
wym wielkiej mocy. Jest jednocześnie jednym z największych mobilnych roz-
drabniaczy dostępnych na krajowym rynku. 

silnik o pojemności 
16,1 litra 

i mocy 768 KM

wydajność 
rozdrabniania  

25 ton na godzinę

wały rozdrabniające 
o długości 2,5 m
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(typu fast track) oraz na innych no-
śnikach (np. maszyny budowlane). 
pronar oferuje szeroki asortyment ko-
siarek wysięgnikowych pozwalający 
wybrać najbardziej odpowiednie do 
zadań związanych z prawidłowym 
utrzymaniem otoczenia drogowego. 

wysięgniki wielozadaniowe pro-
naru mogą być montowane z przo-
du lub z tyłu nośnika. wysięgniki se-

rii wwt są montowane na tylnym 
tuz-ie ciągnika, a zasięg roboczy ich 
ramion wynosi (w zależności od mo-
delu) od 4,2 do 7 m. lekka konstruk-
cja, kompaktowa budowa oraz możli-
wość agregacji z każdym ciągnikiem 
(bez konieczności stosowania skom-
plikowanych systemów przyłączenio-
wych) sprawiają, że wysięgniki serii 
wwt znakomicie sprawdzają się w 

długość czasu poświęconego na 
pielęgnację poboczy zależy od stan-
dardu drogi (drogi krajowe, woje-
wódzkie, powiatowe, gminne) oraz 
stanu poboczy. do tego celu wyko-
rzystuje się kosiarki wysięgnikowe. 
mogą być to kosiarki montowane za-
równo na ciągnikach rolniczych, sa-
mochodach wielofunkcyjnych (np. 
typu unimog) czy też pojazdach Jcb 

wieloFunkcyJne kosiarki wysięgnikowe z osprzętem

do sKutecznej Pielęgnacji sKarP, 
rowów i Poboczy
wykaszanie skarp, rowów oraz poboczy dróg powinno się wykonywać co najmniej dwa razy w roku - na przełomie 
kwietnia i maja oraz września i października. koszenie ma na celu poprawę widoczności, ograniczenie rozsiewania i 
rozrastania niepożądanych roślin w pasie drogowym, utrzymanie jego estetyki oraz zachowanie bezpieczeństwa ruchu. 
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wysokowytrzymałej stali, konstrukcję 
wysięgników wwt cechuje duża 
sztywność oraz niewielka masa.

natomiast wysięgniki pronar 
serii wwp są montowane z przo-
du nośnika. zasięg ramienia z głowi-
cą koszącą waha się od 5,5 do prawie 
7 m. wysięgniki tej serii są zasilane 
z przedniego wom-u nośnika (mu-
szą być wówczas wyposażone w nieza-
leżny układ hydrauliczny) lub z ukła-
du hydraulicznego pojazdu, z którym 
współpracują (np. wielozadaniowy 
pojazd unimog). 

pomiędzy wysięgnikami obydwu 
serii występują różnice konstrukcyj-
ne. ramiona hydrauliczne wysięgni-
ków z serii wwp (przednich) poru-
szają się na szynach, co zwiększa pre-
cyzję koszenia. dodatkowo w maszy-
nach serii wwp montowana jest blo-
kada przedniej osi, która - przy maksy-
malnym wychyleniu - zapewnia stabil-
ność zestawu pojazd-wysięgnik. 

sterowanie wszystkimi funkcjami 
roboczymi wysięgnika montowanego 
na tył nośnika może być mechanicz-
ne (linkowe) bądź elektryczne w po-
staci joysticka umieszczonego w kabi-
nie nośnika. w wysięgnikach przed-
nich stosowane jest tylko sterowanie 
elektryczne.

aby zestaw do koszenia był kom-
pletny, napędzane przez system hy-
drauliczny ramię musi współpraco-
wać z głowicą. wszystkie wysięgni-
ki są przystosowane do agregowania 
z głowicami roboczymi (kosiarka bi-
jakowa, piła do gałęzi, głowica noży-
cowa, trymer do żywopłotu, głowi-
ca odmulająca, szczotka myjąca, frez 
do poboczy). 

pronar produkuje również kosiar-
ki bijakowe o różnych szerokościach 
roboczych (od 0,8 do 1,4 m), któ-
re są przeznaczone do agregowania 
z wysięgnikami wielozadaniowy-
mi. głowice koszące można podzie-
lić na lekkie (montowane na mniej-
szych wysięgnikach i przeznaczone 

firmach świadczących usługi związa-
ne z utrzymaniem dróg. 

głównym przeznaczeniem 
wysięgników pronaru serii wwt 
jest pielęgnacja poboczy drogowych, 
przycinanie gałęzi i konarów 
drzew oraz oczyszczanie rowów 
melioracyjnych. duży zasięg ich 
ramion roboczych umożliwia koszenie 
wysokich skarp, a nawet poboczy za 

rowem. wysięgniki są wyposażone 
w niezależny układ hydrauliczny 
napędzany z tylnego wom-u 
ciągnika. bezpiecznik mechaniczny 
chroni maszynę przed uszkodzeniem 
w przypadku zaczepienia w trakcie 
pracy o przeszkodę. sterowanie 
maszyną odbywa się za pomocą 
dźwigni umieszczonych w kabinie 
operatora. dzięki zastosowaniu 
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przezroczystego tworzywa, zabezpie-
cza przed nadmiernym rozpryskiwa-
niem wody i chroni przed wirującymi 
szczotkami osoby przebywające w po-
bliżu obszaru roboczego. głowicę my-
jącą można połączyć z cysterną pro-
nar r1000, której zadaniem jest do-
prowadzenie wody do myjki.

innym narzędziem współpracują-
cym z wysięgnikiem jest głowica od-
mulająca pronar go800, dzięki 
której można udrożniać koryta kana-
łów czy rowów melioracyjnych (oczysz-
czając je z zalegającej ziemi, roślinności 
lub błota). najważniejszym elementem 
maszyny jest dysk roboczy o średnicy 
80 cm. w głowicy można regulować 
kierunek wyrzutu urobku, co - w po-
łączeniu z wysięgnikiem - daje możli-
wość oczyszczania szczególnie trudno 
dostępnych cieków wodnych.

natomiast piła do cięcia pro-
nar gp200, która także współpra-
cuje z wysięgnikami wielofunkcyjny-
mi pronaru, służy do przycinania ga-
łęzi drzew, krzewów i innej roślinno-
ści. Jest ona zbudowana z czterech pił 
tarczowych umocowanych na ramie. 
przytwierdzona do ramy belka mocu-
jąca łączy głowicę z wysięgnikiem hy-

draulicznym. szerokość robocza gło-
wicy wynosi 2 m. narzędzie sprawdza 
się szczególnie w pracach, mających na 
celu utrzymanie zieleni przy drogach, 
ścieżkach i przejazdach. mocowanie 
głowicy na wysięgniku pozwala pra-
cować na znacznej wysokości, udraż-
niając przejazd nawet największym 
pojazdom. 

oprócz wymienionych głowic ro-
boczych, pronar oferuje również try-
mer (o szerokości roaboczej 1,5 m) 
oraz głowicę nożycową (2 m). dosko-
nale nadają się one do przycinania nie 
tylko gałęzi drzew, ale także krzaków i 
żywopłotów - w płaszczyźnie pionowej 
i poziomej. natomiast głowica frezują-
ca gF100s służy do prac związanych 
z wyrównaniem poboczy i zachowa-
niem estetyki pasa drogowego. 

głowice pronaru wraz z wybra-
nym modelem wysięgnika wielofunk-
cyjnego tworzą bardzo przydatny ze-
staw narzędzi dla firm oferujących 
usługi komunalne oraz gospodarstw 
sadowniczych i leśnych.

 
Arkadiusz Kidrycki

Autor jest specjalistą ds. handlu

sprzętem komunalnym w Pronarze

do lżejszych prac) i ciężkie (współ-
pracujące z ciągnikami o większym 
ciężarze i stosowane w trudniejszych 
warunkach).

głównym zadaniem głowic koszą-
cych jest wykaszanie przydrożnych ro-
wów i poboczy oraz innych trudno do-
stępnych miejsc. głowice koszące są 
wykonane ze stali trudnościeralnej, ich 
wały - z rur grubościennych opartych 
na łożyskach, a noże koszące - z wy-
sokogatunkowej stali. dzięki temu, że 
wszystkie elementy charakteryzują się 
wysoką wytrzymałością, narzędzia te 
są bardzo trwałe i niemal bezawaryjne, 
co pozwala na ich długą eksploatację.

kolejnym narzędziem, umożliwia-
jącym sprawną i skuteczną dbałość o 
utrzymanie w czystości infrastruktu-
ry drogowej, jest głowica myjąca pro-
nar gm500. służy ona do mycia 
przydrożnych znaków drogowych, ta-
blic informacyjnych, barierek lub słup-
ków drogowych. dzięki zastosowaniu 
dwóch wałów (napędzanych przez sil-
niki hydrauliczne), do których przy-
mocowane są szczotki poruszające się 
w przeciwnych kierunkach, czyszcze-
nie może odbywać się obustronnie. 
osłona głowicy gm500, wykonana z 

PRONAR WWT620D do ruchu lewostonnego
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podstawowym warunkiem ra-
cjonalnego jej przeprowadzenia 
jest przestrzeganie przez użyt-
kownika kilku podstawowych za-
sad. z uwagi na ekstremalne wa-
runki w jakich pracują posypywar-
ki (m.in. mróz, sól drogowa i bło-
to pośniegowe) - należy o nie dbać 
przez cały czas eksploatacji, a kon-
serwację posezonową trzeba rozpo-
cząć od razu po zakończeniu prac 
związanych z zimowym utrzyma-
niem dróg.

przeprowadzenie posezonowej 
konserwacji posypywarek zapew-

nia nie tylko sprawne działanie w 
kolejnej kampanii, ale pozwala tak-
że uniknąć w przyszłości opóźnień 
w pracy i wszelkich związanych z 
nią nieprawidłowości. ze szczegól-
ną uwagą należy sprawdzić syste-
my rozrzucające środki zmniejsza-
jące śliskość.

najczęściej stosowanym i będą-
cym zarazem najtańszym rodza-
jem soli drogowej stosowanej do 
zmniejszenia śliskości dróg, jest 
roztwór zawierający w 90 proc. 
chlorek sodu oraz maksymalnie 8 
proc. substancji nierozpuszczal-

nych w wodzie (najczęściej piasek). 
maksymalna dopuszczalna zawar-
tość wody w soli drogowej na bazie 
chlorku sodu wynosi 3 proc. więk-
sza zawartość wody w soli drogo-
wej powoduje zmianę jej klasyfika-
cji na tzw. solankę drogową. poza 
powyższymi składnikami niemal 
zawsze dodawany jest środek zapo-
biegający zbrylaniu w proporcji 20 
mg na 1 kg soli. 

minusem nadmiernego sto-
sowania soli drogowej w posta-
ci chlorku sodu jest ryzyko koro-
zji elementów metalowych posypy-

konserwacJa posypywarek po sezonie zimowym 

o tyM trzeba PaMiętać 
przegląd posypywarek, polegający m.in. na ich oczyszczeniu i zabezpieczeniu przed korozją, przygotowuje je do prac 
w sezonie zimowym. szczególnej uwagi wymagają elementy narażone na korozję, które powinny zostać poddane od-
powiedniemu przeglądowi. Jednak po zakończeniu sezonu także niezbędna jest konserwacja maszyn.
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Konserwacja elementów metalowych

warek. oprócz tego, sól w kontak-
cie z wilgocią niszczy również in-
frastrukturę drogową (krawężniki, 
kostkę brukową i płyty chodniko-
we). nawet jeżeli używane są mniej 
szkodliwe jej rodzaje (droższe) lub 
piasek, to nawierzchnie dróg i ich 
infrastruktura charakteryzują się 
większym lub mniejszym wskaźni-
kiem obecności chlorku sodu. Jest 
on odpowiedzialny za korozję ma-
szyn komunalnych, szczególnie w 
przypadku, gdy są one nieużywa-
ne przez dłuższy czas, a topniejący 
śnieg lub lód ułatwiają dostanie się 

szkodliwego roztworu do większo-
ści ich elementów. negatywnych 
skutków można jednak uniknąć, 
dzięki odpowiednio przeprowa-
dzonej konserwacji maszyn (przy-
pominają o tym zapisy w instruk-
cjach obsługi dołączanych do każ-
dej z maszyn pronaru).

podstawową czynnością, jaka 
powinna być wykonana po sezo-
nie prac zimowych, jest mecha-
niczne czyszczenie z błota, kurzu 
i soli drogowej. można ją wyko-
nać za pomocą skrobaków, szczo-
tek oraz sprężonego powietrza, na-

leży jednak uważać, aby nie uszko-
dzić powłok malarskich. przy wy-
dmuchiwaniu zanieczyszczeń przy-
datna jest sprężarka oraz specjalny 
pistolet. 

później powinno się umyć po-
sypywarkę z zewnątrz ciepłą lub 
zimną wodą, np. przy użyciu do-
skonale nadającej się do tego myjki 
wysokociśnieniowej. mycie nale-
ży wykonywać strumieniem o pa-
rametrach: zimna woda - ciśnienie  
3 mpa, temperatura 20oc, cie-
pła - 3 mpa, 70-80oc, mieszani-
na parowo-wodna: 3 mpa, 130oc. 
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zalecane jest przechowywa-
nie sprzętu w pomieszczeniach za-
mkniętych lub zadaszonych (chłod-
nych i suchych), w których maszyny 
nie są narażone na działanie promie-
ni słonecznych i z dala od urządzeń 
grzewczych. właściwie zakonserwo-
wana i przechowywana maszyna jest 
odpowiednio przygotowana do ko-
lejnego sezonu roboczego.

Krzysztof Siemienkowicz
Autor jest specjalistą ds. serwisu w Pronarze

Skorodowana cewka regulacji obrotów

Skorodowane siłowniki

Skorodowane okucia przewodów 
oraz elementy hydrauliki

Skorodowane okucia przewodów 
oraz elementy hydrauliki

nie doPuść do tego!

trzeba jednak pamiętać, aby dysza 
myjki była utrzymywana w odle-
głości nie mniejszej niż 30 cm od 
oczyszczanej powierzchni. po osu-
szeniu, należy jak najszybciej uzu-
pełnić wszystkie ubytki powłok 
malarskich, uprzednio usuwając 
rdzę, jeżeli takowa występuje. sto-
sowane są do tego odpowiednie 
farby, przed których naniesieniem 
powinien być zastosowany spe-
cjalny preparat służący do zabez-
pieczenia metalu przed rdzą oraz 
- koniecznie - podkład. po napra-
wie malatury i utwardzeniu się la-
kieru warto również użyć specjal-
nego wosku, który na ramie i in-
nych elementach metalowych ma-
szyn utworzy dodatkową warstwę 
ochronną. następnie trzeba wy-
czyścić i skontrolować stan szczo-
tek taśmy przenośnika.

po całościowym oczyszczeniu 
posypywarka powinna być pod-
dana wnikliwej kontroli, przede 
wszystkim oględzinom stanu tech-
nicznego poszczególnych pod-
zespołów. zużyte lub uszkodzo-
ne elementy trzeba naprawić lub 
wymienić na nowe. należy bez-
względnie pamiętać też o filtrze so-
lanki, którego wyczyszczenie wy-
maga ustawienia zaworu w pozy-
cji „napełnianie/opróżnianie”, od-
kręcenia obudowy filtra, wyjęcia 
wkładu filtrującego i przemycia go 
w wodzie. następnie trzeba zało-
żyć wkład i zakręcić obudowę fil-
tra, po czym ustawić zawór w po-
zycji „zraszanie solanką”.

elementy gumowe powinny być 
myte ciepłą wodą z mydłem lub w 
10-proc. mieszaninie spirytusu gli-
cerynowego. można również uży-
wać płynnego amoniaku, należy 
jednak pamiętać, aby pod żadnym 
pozorem nie używać do mycia ole-
ju napędowego, benzyny, terpenty-
ny lub podobnych rozpuszczalni-
ków.

Łańcuchy oczyszczamy szczot-
ką i naftą, konserwuje się je smarem 
grafityzowanym rozcieńczonym naf-
tą lub benzyną ekstrakcyjną, który na 
ogniwa łańcucha najwygodniej na-
nosić jest pędzlem. panel sterowania 
trzeba odłączyć od maszyny, wymon-
tować akumulator i okresowo spraw-
dzać jego stopień naładowania (w razie 
potrzeby doładować i nie dopuszczać 
do całkowitego rozładowania). ostat-
nią czynnością jest przesmarowanie 
wszystkich elementów i to bez wzglę-
du na termin, w jakim ostatnio czyn-
ność tę przeprowadzano.
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zamiatarki pronar w parku maszynowym powiatowego zarzĄdu dróg 
w częstochowie

czystość wPŁywa na bezPieczeństwo
utrzymanie ulic i infrastruktury drogowej w optymalnym stanie to kwestia nie tylko szeroko rozumianej estetyki prze-
strzeni miejskiej, ale także bezpieczeństwa pieszych i kierowców. - utrzymanie w dobrym stanie infrastruktury drogo-
wej należy do najważniejszych zadań władz powiatu - mówi zastępca dyrektora powiatowego zarządu dróg w często-
chowie roman pakuła. - dlatego we wrześniu kupiliśmy trzy zamiatarki pronaru zmc 3.0.
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chodowy jest tam niewielki, dla-
tego zanieczyszczenia nie są uno-
szone i nie ulegają tzw. wymiata-
niu.  

dlaczego zamiatanie jest tak 
ważne? głównie z powodu bezpie-
czeństwa. piasek na ulicach wydłu-
ża drogę hamowania pojazdów i 
zwiększa prawdopodobieństwo po-
ślizgów. ponadto jego duże ilości, 
wraz z liśćmi i innymi odpadami, 
sprzyjają zatykaniu odpływów oraz 
studzienek, co przy znacznych opa-
dach deszczu może przynieść spore 
szkody. prozaiczny powód, dla któ-
rego warto zamiatać, to też wnosze-
nie piasku z ulicy do pomieszczeń 
(sklepów, biur, mieszkań). dlatego 
samo zamiatanie to za mało. - efek-
tywne sprzątanie można zapewnić 
tylko wtedy, kiedy brud i piasek są 
zbierane i wywożone, a tak właśnie 
działa pronar zmc 3.0 - pod-
sumowuje dyrektor pakuła.

Mateusz Rubinkiewicz
Autor jest specjalistą ds. handlu sprzętem 

komunalnym w Pronarze 

mnogość elementów infrastruk-
tury drogowej, szczególnie w po-
wiatach na południu kraju i ich 
różny stan techniczny wymaga wy-
trzymałego sprzętu komunalnego. 
dlatego powiatowy zarząd dróg 
w częstochowie zdecydował się na 
zakup trzech zamiatarek elewatoro-
wych zmc 3.0.

każda zamiatarka zmc 3.0 jest 
wyposażona w dwie szczotki tale-
rzowe i główną szczotkę walcową, 
która pozwala na oderwanie pia-
sku od podłoża i przetransporto-
wanie go pasem transmisyjnym do 
zbiornika o pojemności 3 m3. sys-
tem składający się z sześciu zrasza-
czy oraz zbiornika wody o pojem-
ności 1150 litrów chroni przed nad-
miernym zakurzeniem terenu. er-
gonomiczna i prosta w obsłudze za-
miatarka wymaga jednego operato-
ra, który z kabiny - za pomocą pul-
pitu sterującego - nadzoruje jej pra-
cę. zmc 3.0 jest wykorzystywa-
na nie tylko w lecie do zamiatania 
ulic i chodników, ale też zimą do 
usuwania świeżych opadów śniegu. 
system hydrauliczny zapewnia ła-
twy wyładunek nieczystości bez ko-

nieczności opuszczania kabiny cią-
gnika przez operatora. 

- zamiatarki pronaru zmc 3.0 
pomagają nam w zapewnieniu czy-
stości w trzech miejskich obwodach 
drogowych: w koniecpolu, rudni-
kach oraz poczesnej. wysoki sto-
pień trudności zadań do wykona-
nia w tych obwodach wymagał za-
kupu maszyn o dużej funkcjonal-
ności - mówi dyrektor pakuła. 

w każdej zamiatarce kupio-
nej przez pzd w częstochowie za-
montowano elementy wyposażenia 
dodatkowego, m.in. szczotkę bocz-
ną oraz układ wibratora ułatwia-
jący opróżnianie kosza. dodatko-
wa szczotka zamiata brud z boku 
lub z innej płaszczyzny niż szczotki 
podstawowe, co przyspiesza pracę i 
zwiększa jej dokładność. 

przedsiębiorstwom odpowie-
dzialnym za porządek w przestrze-
ni miejsko-wiejskiej wiele trudności 
sprawia sprzątanie wąskich uliczek 
i zaułków, gdzie nie mogą wjechać 
wszystkie maszyny. te często trud-
no dostępne miejsca są szczególnie 
narażone na długotrwałe zaleganie 
pyłu, kurzu i piasku. ruch samo-

powiat częstochowski wyróżnia się w województwie śląskim naj-
większą powierzchnią. długa sieć dróg powiatowych (578 km) wy-
nika z faktu, iż w jego skład wchodzi 16 gmin. od początku istnie-
nia powiatu jego władze stale zwracają dużą uwagę na stan technicz-
ny administrowanych dróg oraz poprawę bezpieczeństwa ich użyt-
kowania. dzięki pomocy unii europejskiej oraz władz centralnych 
wyremontowano całą sieć administrowanych dróg oraz przebudowa-
no jezdnie i wybudowano chodniki w miejscowościach o najwięk-
szym natężeniu ruchu drogowego. na przebudowanych odcinkach 
dróg wprowadzono również nowe i czytelne oznakowanie pionowe 
oraz poziome.  

od 2000 roku - w ramach porozumienia zawartego z urzędem 
marszałkowskim województwa śląskiego - w gestii powiatu często-
chowskiego znajduje się także utrzymanie 141 km dróg wojewódz-
kich. 

zobacz jaK Pracuje 
zamiatarKa zmc 3.0
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maszyny do zimowego utrzymania 
ciĄgów komunikacyJnych

aby byŁo bezPiecznie
okres zimowy wymusza na firmach dbających o przejezdność dróg, ścieżek rowe-
rowych i innych ciągów komunikacyjnych wybór takiego sprzętu, który sprosta 
postawionym przed nimi zadaniom. oferta pronaru zapewnia największy i naj-
bardziej zróżnicowany na krajowym rynku wybór sprzętu do zimowego utrzyma-
nia dróg i zmniejszenia śliskości.

pługi do odśnieżania pronaru moż-
na podzielić na: maszyny przeznaczone 
do agregacji z pojazdami wolnobieżny-
mi służące do odśnieżania wąskich uli-
czek czy chodników (tam gdzie trud-
no dotrzeć większymi maszynami) oraz 
na samochodowe do odśnieżania więk-
szych powierzchni (drogi ekspresowe, 
autostrady). nabywca może wybrać 
standardowe wyposażenie pługu: le-
miesz gumowy lub metalowy. 

do ośnieżania wąskich ciągów ko-
munikacyjnych najlepiej nadają się płu-
gi: pu-1400, puV-1400 i puV-1600. 
montowane mogą być one na ładowa-
czach czołowych, ładowarkach, nośni-
kach wyposażonych w tzw. a-ramę i 
ciągnikach rolniczych.

najbardziej cenionymi na polskim 
rynku pługami pronaru są pługi łama-
ne: puV-2600, puV-2800, puV-3000 
i puV-3300. ich konstrukcje pozwala-
ją na pracę w 4 pozycjach roboczych: 
w prawo, w lewo, na boki lub w pozy-
cji y (do nagarniania śniegu). każdy z 
tych modeli pługów jest wyposażony 
w system amortyzujący listwę, który za-
bezpiecza ją przed uszkodzeniem pod-
czas najechania na ukrytą pod śniegiem 
przeszkodę lub nierówności terenu. ele-
mentem wyposażenia opcjonalnego 
pługów łamanych jest system amorty-
zacji hydraulicznej, który w przypadku 
uderzenia w przeszkodę - chroni skrzy-
dła przed uszkodzeniem. 

do odśnieżania szerszych po-
wierzchni można wykorzystać pługi sa-
mochodowe pu-s25h, pu-s32h i pu
-s35h. ich konstrukcja jest wykona-

na z tworzywa sztucznego, co przyczy-
nia się do zmniejszenia wagi maszyny  
i uzyskania wysokich parametrów robo-
czych.

odśnieżona nawierzchnia dróg wy-
maga działań zmniejszających jej śli-
skość. w tym celu wykorzystywane są 
różne środki, w rozrzucaniu których bar-
dzo dobrze sprawdzają się posypywar-
ki pronaru mocowane na tuz-ie kat. i 
lub ii (o napędzie hydraulicznym), napę-
dzane z wom-u, jak również ciągnione. 

posypywarka ciągniona pronar 
kct07 współpracuje z ciągnikami 
o mocy nie mniejszej niż 20 km. 
maszyna doskonale nadaje się do pracy 
na wąskich drogach osiedlowych czy 
chodnikach. 

większą wydajnością charakteryzu-
ją się posypywarki samochodowe, m.in. 
spt 40. sterowanie parametrami posy-
pywania odbywa się za pomocą pakie-
tu elektrohydraulicznego bosch rexroth. 
posypywarka wyposażona jest w plan-
dekę zabezpieczającą ładunek, układ do-
zowania solanki i czujnik posypywania 
(optyczny lub dotykowy). Jako wyposa-
żenie dodatkowe dostępne są podpory 
magazynowe do załadunku i rozładunku 
maszyny z pojazdu.

w maszynach serii pt, w zależności 
od modelu, zainstalowane są mechani-
zmy, które stanowią źródło napędu (sil-
nik spalinowy, koło wleczone) lub wy-
korzystują układ nośnika (hydrauliczny 
albo elektryczny). 

Rafał Syczewski



50

maszyny Komunalne i do recyKlingu

KWARTALNIK PRONAR NR 4(51)/2019

nowośĆ

zaMiatarKa ciągniona Pronar zMc 3.1
trwają testy zmierzające do uruchomienia produkcji zamiatarki ciągnionej zmc 3.1 przeznaczonej do współpracy z ciągnika-
mi rolniczymi. Jest to nowa maszyna skonstruowana na bazie zamiatarki zmc 3.0, w której konstruktorzy wydziału wdrożeń 
wprowadzili wiele zmian, m.in. w oparciu o opinie użytkowników.

najbardziej dostrzegalną zmianą 
- w porównaniu do jej poprzedniczki 
- jest inny wygląd zewnętrzny. dzięki 
zastosowaniu odchylanych zbiorników 
wody (o łącznej pojemności 1120 litrów) 
oraz uchylnej osłony tylnej, zamiatarka 
zyskała bardziej opływowy kształt. 
Jednak w konstrukcji nowej maszyny 
inżynierowie pronaru uwzględniali nie 
tylko aspekty wizualne, ale również 
ergonomię jej obsługi - operator uzyskał 
bardzo łatwy dostęp do przenośnika 
transportującego zanieczyszczenia i 
do szczotki walcowej. dzięki temu 
czynności eksploatacyjne, takie jak: 
mycie, kontrola działania mechanizmów 
czy wymiana zużytych elementów stały 
się jeszcze łatwiejsze. zmc 3.1 została 
wyposażona w tzw. krańcówki, które 
zwiększają zabezpieczenie operatora 
przed poruszającymi się mechanizmami 
(nie pozwalają na uruchomienie 

zamiatarki, gdy otwarte są zbiorniki 
wody lub tylna pokrywa). 

zmieniono również budowę 
szczotki walcowej. walec z tworzywa 
sztucznego z nabitym włosiem 
zastąpiono wymiennymi pierścieniami 
(wieńcami) nakładanymi na wał nośny. 
rozwiązanie takie powoduje, że zamiast 
całej szczotki wymienia się jedynie 
jej poszczególne elementy (wieńce). 
możliwość wstawiania poszczególnych 
wieńców (z różnych materiałów i o wielu 
klasach twardości) pozwala dostosować 
szczotkę do określonych zadań. 
nowa konstrukcja szczotki sprawia, 
że zmniejsza się zapotrzebowanie na 
powierzchnię magazynową, gdyż 
składuje się tylko wieńce. zyskuje także 
środowisko naturalne, ponieważ zbędne 
są tuleje wytwarzane z tworzywa 
sztucznego. w tylnej części zamiatarki 
zmc 3.1 została dodana belka 

chroniąca lampy drogowe i osłony przed 
uszkodzeniem w przypadku najechania 
na przeszkodę podczas cofania. 

w znacznym stopniu zmodyfikowa-
no także układ hydrauliczny zamiatarki. 
składa się on z dwóch pomp hydraulicz-
nych: jedna odpowiada za ruchy elemen-
tów ustawczych (siłowników hydraulicz-
nych), a druga - za mechanizmy napę-
dowe (silniki hydrauliczne) oraz chłod-
nicę oleju. zamiatarka została także wy-
posażona w mechanizm umożliwiają-
cy składanie przednich szczotek talerzo-
wych w taki sposób, że nie wystają one 
poza jej obrys. pozwoliło to zmniejszyć 
szerokość maszyny podczas transportu. 

nowym elementem, nieobecnym 
w zamiatarce zmc 3.0, jest myjka 
wysokociśnieniowa (do 150 barów) 
wyposażona w bęben ze zwijaczem 
oraz lancę myjącą, której montaż był 
możliwy dzięki modyfikacji układu 

n
o
w
o
ś
ć
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hydraulicznego. myjka pobiera wodę ze 
zbiorników układu zraszania, a dzięki 
lancy z 15-metrowym wężem, można 
jej używać nie tylko do mycia samej 
maszyny, ale również znaków, barierek 
czy innych elementów infrastruktury 
drogowej.  

zamiatarkę zmc 3.1 można wy-
posażyć w dodatkowe lampy błyskowe 
led montowane na górnej osłonie. za-
stosowanie ich znacząco zwiększa moż-
liwość szybszego dostrzeżenia maszy-
ny podczas prac nocą lub w warunkach 
ograniczonej widoczności. możliwość 
zamontowania dodatkowych lamp do-
świetlających strefę pracy szczotek tale-
rzowych nie tylko podnosi komfort pra-
cy operatora, ale jest szczególnie ważne 
przy prowadzeniu szczotek obok kra-
wężników. 

konstruktorzy pronaru szczególnie 
dużo uwagi poświęcili opracowaniu 
nowego systemu sterowania maszyny. 
odpowiada on nie tylko za uruchamianie 
odpowiednich elementów roboczych, ale 
pozwala także na diagnozowanie usterek 
i wprowadzanie zmian w parametrach 
ich pracy, np., szybkości obrotowej 
szczotki walcowej. wszystkie informacje 
dotyczące pracy maszyny są dostępne 
na kolorowym wyświetlaczu pulpitu 
sterowniczego. pulpit jest wyposażony 
w uchwyt montażowy z przyssawkami, 
pozwalającymi umieścić go na szybie w 
kabinie operatora. najczęściej używane 
funkcje są uruchamiane bezpośrednio 
za pomocą przycisków, a używane 
okresowo (np. dotyczące wyboru dysz 
zraszających lub ciśnienia zraszania) - 
wybierane w menu wyświetlacza. 

wyposażenie zmc 3.1 stanowi 
również wielofunkcyjny joystick, 
który zapewnia intuicyjne sterowanie 
skrętem dyszla, wywrotem kosza, 
pochyleniem szczotek talerzowych czy 
też pracą dodatkowej szczotki bocznej. 
na wyświetlaczu dostępne są także 
informacje o poszczególnych czasach 
pracy: całej maszyny, szczotek oraz myjki 
ciśnieniowej. informacje te ułatwiają 

planowanie przeglądów zamiatarki 
i mogą posłużyć do rozliczenia 
wykonanych prac. 

bodźcem do wprowadzenia 
nowych rozwiązań konstrukcyjnych w 
zamiatarce pronar zmc 3.1 była 
chęć oferowania przez firmy komunalne 
coraz szerszego zakresu usług. nowa 
zamiatarka zachowuje wszystkie zalety 
zmc 3.0, ale charakteryzuje się wyższą 
wydajnością i niezawodnością oraz 
łatwiejszą obsługą i serwisowaniem.

Marcin Kuliś
Autor jest konstruktorem na Wydziale Wdrożeń 

w Pronarze

Odchylane zbiorniki ułatwiają dostęp podczas obsługi przenośnika i szczotki walcowej

Myjka ze zwijadłem umieszczona 
w przedniej części maszyny

Pulpit sterowniczy
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maszyny do zbioru zieloneK

przetrzĄsacze pokosów

ugruntowana Pozycja
roztrząsanie pokosu (słomy, trawy, siana) przyspiesza proces jego suszenia. bardzo przydają są do tego celu karuzelowe 
przetrząsacze pronaru. składają się one z modułowej ramy, do której przymocowane są wytrzymałe przekładnie karu-
zelowe. na każdej z nich zamontowano sześć lub siedem ramion roboczych, zakończonych jednym podwójnym sprę-
żystym palcem przetrząsającym.

powodują, że zajmuje on niewiele 
miejsca, co ułatwia jego przecho-
wywanie po zakończeniu sezonu. 

pronar pwp530 jest prze-
trząsaczem o szerokości roboczej 
5,3 m, wyposażonym w cztery ka-
ruzele z siedmioma ramionami ro-
boczymi na każdej z nich. głów-
nym podzespołem maszyny jest 
rama nośna połączona z układem 
mocowania za pomocą przegubu 
kulowego. dlatego maszynę mo-
żemy agregować z każdym ciągni-
kiem wyposażonym w układ zawie-
szenia kategorii i lub ii. rama no-
śna jest amortyzowana za pomo-
cą dwóch amortyzatorów drgań 

w ofercie pronaru znajdują się 
następujące przetrząsacze: cztero-
wirnikowe pwp460 i pwp530, sze-
ściowirnikowy pwp770 oraz naj-
większy ośmiowirnikowy pwp900. 
pwp460 to maszyna o szerokości 
roboczej 4,6 m, masie 600 kg i za-
potrzebowaniu na moc ciągnika nie 
mniejszą niż 30 km. Jest adreso-
wana do małych i średnich gospo-
darstw. konstrukcję przetrząsacza 
pwp460 osadzono na zawieszeniu 
aktywnym z wahliwą głowicą, co 
przy jego małej szerokości zapewnia 
efektywne przetrząsanie (4,6 ha/h) 
oraz płynną pracę na zakrętach i ob-
szarach pagórkowatych.

przetrząsacz pwp460 jest stan-
dardowo wyposażony w amorty-
zatory stabilizujące ustawienie ma-
szyny w stosunku do ciągnika. Jego 
modułową ramę wyposażono w 
cztery karuzele, a w każdej z nich 
zamontowano sześć ramion robo-
czych zakończonych jednym po-
dwójnym sprężystym palcem. każ-
da przekładnia jest wsparta na kole 
osadzonym w zespole zawieszenia 
jezdnego. mała odległość pomię-
dzy wirnikami pwp460, przy jed-
noczesnym skróceniu ramienia pal-
ców, zapewnia sprawne rozrzuca-
nie pokosu. natomiast stosunkowo 
niewielkie wymiary przetrząsacza 
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nak wzmocniona. maszyna najle-
piej sprawdza się w średnich i du-
żych gospodarstwach. Jej masa wła-
sna wynosi 1200 kg. osiąga dużą 
wydajność - około 9 ha/h. przetrzą-
sacz może współpracować z ciągni-
kami średniej mocy (około 70 km) 
wyposażonymi w układ zawiesze-
nia kategorii i i ii.

dzięki wysokiej jakości wykona-
nia, dużej wydajności, mocnej kon-
strukcji, współpracy z wieloma cią-
gnikami, niskim kosztom eksplo-
atacji, nieskomplikowanej obsłudze 
oraz 36-miesięcznej gwarancji prze-
trząsacze pronaru mają ugruntowa-
ną pozycję w kraju oraz zagranicą  
i ciągle znajdują nowych nabywców. 

Dariusz Szymański 
Autor jest przedstawicielem handlowym 

Fabrycznego Punktu Sprzedaży Pronaru

w Wasilkowie

umiejscowionych pomiędzy ramą 
a układem mocowania do tuz-a 
ciągnika. amortyzowane zawiesze-
nie zapewnia komfort pracy oraz 
dokładne kopiowanie. maszyna re-
aguje nawet na najmniejsze zróżni-
cowanie terenu, przez co praca jest 
bardziej efektywna - mimo niewiel-
kich rozmiarów osiąga wydajność 
5,3 ha/h. 

przetrząsacz pwp770 o szero-
kości roboczej 7,7 m składa się z 
sześciu pracujących przeciwbieżnie 
karuzel z siedmioma ramionami 
roboczymi na każdej karuzeli. ze-
wnętrzne karuzele są zamocowane 
na wychylnych modułach ramy no-
śnej, które umożliwiają optymalne 
dopasowanie maszyny do nierów-
ności podłoża, przez co praca jest 
bardziej wydajna. masa maszyny 
wynosi 915 kg. można ją agregować 
z ciągnikiem o mocy nie mniejszej 

niż 50 km i z układem zawiesze-
nia kategorii i lub ii. sześć karuzel 
pozwala osiągnąć dużą wydajność 
- około 7,7 ha/h. szerokie koła za-
pewniają spokojną jazdę, nawet na 
nierównym i niestabilnym gruncie. 
powodują one również mniejszy na-
cisk na podłoże, które dzięki temu 
nie ulega zniszczeniu, a skoszo-
ny pokos nie jest wgniatany w zie-
mię. prosta i niezawodna konstruk-
cja przetrząsacza umożliwia bardzo 
wygodną obsługę.

pwp900 (o szerokości roboczej 
9 m) to największy przetrząsacz w 
ofercie pronaru. Jest to wydajniej-
sza wersja przetrząsacza pwp460, 
rozbudowana do ośmiu wirników  
i sześciu ramion na każdym z nich. 
przekładnia wirników i przekład-
nia centralna są takie same jak w 
modelu pwp460. konstrukcja 
przetrząsacza pwp900 została jed-

Przetrząsacz PRONAR PWP770



56 KWARTALNIK PRONAR NR 4(51)/2019

maszyny do zbioru zieloneK

nowośĆ

zgrabiarKa dwuKaruzelowa Pronar zKP690
pronar, jedyny w polsce producent oferujący pełną linię maszyn do zagospodarowania zielonek oraz przygotowania i 
zadawania pasz, wprowadził na rynek nową zgrabiarkę dwukaruzelową zkp690 przeznaczoną dla średnich i dużych 
gospodarstw, których właścicielom zależy na usprawnieniu i zwiększeniu wydajności pracy.

budowa ramion zgrabiarki zapewnia 
płynną regulację szerokości roboczej 
w zakresie od 6,4 do 7,2 m. regulując 
szerokość roboczą - regulujemy tym sa-
mym szerokość zgrabianego wałka.

po zakończeniu pracy zgrabiar-
kę zkp690 można złożyć do pozycji 
transportowej. ramiona nośne wraz 
z karuzelami unoszone są synchro-
nicznie przez siłowniki hydraulicz-
ne. wysokość zgrabiarki w położeniu 
transportowym wynosi 3,5 m, a sze-
rokość - 2,8 m, więc zgrabiarka bez 
problemu może poruszać się po dro-
gach publicznych.

pronar, oprócz zgrabiarki dwukaru-
zelowej zkp690, produkuje także zgra-
biarki karuzelowe: zkp300, zkp350, 
zkp420, zkp460t, zkp800.

 
Marek Kożuchowski  
Autor jest konstruktorem 

na Wydziale Wdrożeń w Pronarze

zkp690, podobnie jak wcześniej 
wprowadzona do produkcji zgrabiar-
ka zkp800, składa się z dwóch zgra-
biarek karuzelowych o średnicach ro-
boczych 3,1 m umieszczonych na 
wspólnej ramie nośnej. zgrabiarki ob-
racają się przeciwbieżnie, co umożliwia 
układanie zgrabianego materiału w je-
den centralnie zlokalizowany wałek. 
zkp690 jest maszyną półzawieszaną. 
rama nośna z jednej strony zakończo-
na jest zaczepem i zawieszona na tuz
-ie ciągnika, a z drugiej - oparta na kie-
rowanych kołach jezdnych. zamonto-
wany obrotowo zaczep jest sprzęgnięty 
przy pomocy drążka z kołami jezdny-
mi ramy nośnej. takie rozwiązanie za-
pewnia skręcanie kół jezdnych zależ-
nie od położenia zaczepu, a co za tym 
idzie - bardzo dobrą zwrotność, pomi-
mo dużych gabarytów maszyny. dlate-
go można w wygodny sposób manew-
rować maszyną w ciasnych zakrętach, 
wjazdach na posesję, czy na uwrociach.

każda z dwóch zgrabiarek two-
rzących zkp690 jest wyposażona w 
podwozie typu tandem i sprzęgnięta 
z ramieniem nośnym poprzez krzy-
żowy układ przegubowy, który stabi-
lizuje maszynę w pozycji transporto-
wej. tak skonstruowane zawieszenie 
gwarantuje idealne kopiowanie pod-
łoża nawet w trudnym terenie. w 
zgrabiarkach zamontowano po 11 ra-
mion roboczych, a na każdym ramie-
niu po cztery podwójne palce grabią-
ce powstałe z bardzo wytrzymałego 
sprężynowego drutu. rozwiązania 
techniczne zastosowane w układzie 
roboczym zapewniają bardzo czyste i 
dokładne grabienie, a zgrabiany wa-
łek jest ułożony precyzyjnie.

regulacja szerokości roboczej 
zkp690 odbywa się przy pomocy śru-
by rzymskiej. Funkcja ta może być re-
alizowana przez zsynchronizowane si-
łowniki hydrauliczne (montowane jako 
wyposażenie opcjonalne). teleskopowa 
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Proszę opowiedzieć o swoim gospodarstwie.
- zajmuje ono powierzchnię 40 ha. w większości są to użytki zielone. prowadzę 
hodowlę mieszaną - bydła mlecznego, opasów oraz koni, które są moim hobby.

co może Pan powiedzieć o prasie Pronar z500K? 
- kończę trzeci sezon pracy tą prasą. poza sezonowymi pokosami, w okresie 
wypasania łąk, co drugi dzień przywożę nią niezwiązaną belę do dokarmiania 
bydła. prasa ma niskie zapotrzebowanie na moc, a pracując na torfowych 
łąkach nie grzęźnie w podłożu. sprasowanie balotu jest na wysokim poziomie 
i to niezależnie od materiału. nie ma z nią żadnego problemu przy prasowaniu 
siana, kiszonki czy słomy. 

dlaczego zdecydował się pan na prasę Pronaru?
- powodów było wiele - sąsiedztwo Fabrycznego punktu sprzedaży w sztabinie 
(5 minut jazdy samochodem), dostępność części i jej prosta konstrukcja. 
ponadto posiadam łąki nad biebrzą i widziałem kilka razy prasę z500g na 
podwoziu gąsienicowym pracującą na podmokłych terenach biebrzańskiego 
parku narodowego. doszedłem do wniosku, że jeżeli prasa pracuje w tak 
ciężkich warunkach, to tym bardziej poradzi sobie i w moim gospodarstwie. 

czyli jest Pan zadowolony z pracy z500K?
- Jak najbardziej. nie miałem żadnej awarii, prasa mnie jeszcze nie zawiodła. 
muszę wymienić kilka palców podbieracza, ale są to elementy eksploatacyjne, 
które się zużywają. 

czy poleci pan prasę Pronar z500K potencjalnym nabywcom?
- polecałem i będę polecał dalej. miałem kilka zapytań od rolników i  wiem, że 
dwóch z nich dokonało zakupów. 

dziękuję za rozmowę
Anatol Budzisz

Autor jest kierownikiem Fabrycznego Punktu Sprzedaży Pronaru w Sztabinie

prasa beluJĄca pronar z500k

nie Ma z nią Żadnego ProbleMu 
artur Juchniewicz prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości horodnianka (gmina suchowola, woj. podlaskie), 
którego dominującą część zajmują użytki zielone. dlatego jedną z najważniejszych maszyn usprawniającą pracę w 
gospodarstwie jest prasa belująca pronar z500k.

Wyładunek balotu z komory 
prasowania

Prasa belująca 
PRONAR Z500K
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kopiowanie terenu
od -250 do 350

moc przekładni 
250KM

zakres wysokości 
koszenia 

od 25 do 400mm

zawieszenie 
amortyzowane 
hydraulicznie
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kosiarka pronar kpr500

doKŁadnie wyKasza  
i rozdrabnia
pronar, dzięki długoletniemu doświadczeniu produkcyjnemu, kompetentnej ka-
drze pracowników i doskonałemu zapleczu naukowo-badawczemu, wytwarza 
nowoczesne maszyny rolnicze i recyklingowe. wdrażanie do produkcji nowych 
wyrobów jest poprzedzone m.in. starannymi analizami i badaniami ich nie-
zawodności oraz potrzeb rynku. zakończonym sukcesem przykładem takiego 
działania jest wdrożenie do produkcji kosiarki rozdrabniającej kpr500.

kres wysokości koszenia kpr500 mie-
ści się w granicach od 25 do 400 mm. 
regulacji dokonuje się bez dodatko-
wych narzędzi - poprzez zmianę licz-
by płyt dystansowych ograniczających 
skok siłownika odpowiedzialnego za 
unoszenie kosiarki. dzięki temu zmia-
na wysokości koszenia przebiega bardzo 
sprawnie i nie wymaga wysiłku fizycz-
nego operatora kosiarki.

transport kosiarki rozdrabniającej 
kpr500 odbywa się na czterech kołach 
ze złożonymi hydraulicznie skrzydłami. 
szerokie ogumienie zapewnia jej dobrą 
amortyzację podczas szybkiego poru-
szania po drogach. podczas transpor-
tu zalecane jest maksymalne podnie-
sienie kosiarki do góry, co pozwala uzy-
skać duży prześwit maszyny. szerokość 
oraz wysokość maszyny przygotowanej 
do transportu nie przekracza trzech me-
trów. dodatkowo kosiarka jest wyposa-
żona w tablice ostrzegawcze oraz oświe-
tlenie pozwalające na swobodne i bez-
pieczne poruszanie się po drogach pu-
blicznych.

kosiarka kpr500 dostępna jest z 
dwoma wariantami zaczepów: stały o 
średnicy 40 mm oraz obrotowy o śred-
nicy 50 mm. maszyna może być także 
wyposażona w dodatkową amortyzację 
hydrauliczną polepszającą komfort szyb-
kiego transportu maszyny po drogach. 

Konrad Sienicki
Autor jest konstruktorem

na Wydziale Wdrożeń w Pronarze

kosiarka ta charakteryzuje się masą 
2800 kg oraz zapotrzebowaniem na 
moc ciągnika nie mniejszą niż 120 km 
(88 kw). zamontowano w niej trzy 
głowice tnące, pozwalające na uzyska-
nie aż pięciometrowej szerokości robo-
czej. na każdej z głowic zamocowane 
są trzy solidne noże, gwarantujące pew-
ne cięcie i dokładne rozdrobnienie sko-
szonego materiału. kosiarka kpr500 
jest uniwersalną maszyną, która znaj-
duje zastosowanie przy wykaszaniu i 
rozdrabnianiu traw, chwastów, trzciny, 
ściernisk czy nawet krzaków i zarośli.

Jej konstrukcja składa się z pokładu 
głównego z dwoma skrzydłami (prawe i 
lewe) oraz układu zawieszenia połączo-
nego z dyszlem. skrzydła kpr500 pod-
czas koszenia mogą wychylać się wzglę-
dem pokładu głównego do 25o w dół, 
co - w połączeniu ze specjalnym ukła-
dem zawieszenia - zapewnia doskona-
łe kopiowanie terenu. konstrukcja w 
strefie mulczowania materiału, skrzy-
dła oraz pokład główny są wzmocnione 
blachami odpornymi na uderzenia oraz 
ścieranie. 

podczas pracy kosiarka porusza się 
na sześciu szerokich kołach, pozwalają-
cych równomierne rozkładać nacisk na 
podłoże. dzięki temu może ona praco-
wać nawet na podmokłym i grząskim 
terenie, nie tworząc przy tym głębokich 
kolein. głowice tnące kosiarki są na-
pędzane przez mocne przekładnie oraz 
wały, gwarantując bezawaryjny napęd 
nawet w najcięższych warunkach. za-
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jąc szerokość roboczą, ustawiamy 
jednocześnie szerokość formowa-
nego wałka w zakresie 0,9-1,9 m. 

pronar pracuje nad wdroże-
niem do produkcji kolejnych mo-
deli zgrabiarek dwukaruzelo-
wych. pozwoli to poszerzyć ofertę 
maszyn do zagospodarowania zie-
lonek, których firma z narwi jest 
największym producentem w pol-
sce. pronar oferuje również uni-
wersalne zgrabiarki jednowirni-
kowe: zkp300 (o szerokości ro-
boczej 3 m), zkp350 (3,5 m), 
zkp420 (4,2 m) oraz ciągnioną 
zkp460t (4,6 m). 

Norbert Morzy
Autor jest kierownikiem Fabrycznego Punktu 

Sprzedaży Pronaru w Jaszczołtach 

uzyskanie optymalnej wydaj-
ności zgrabiarki dwukaruzelowej 
pronar zkp800 wymaga jej 
współpracy z ciągnikiem o mocy 
nie mniejszej niż 80 km. pozwala 
to w ciągu godziny zgrabić zielon-
kę nawet na powierzchni 8 hek-
tarów.

dwie karuzele zgrabiarki 
zkp800 są zamocowane na ma-
sywnej ramie wyposażonej w 
układ jezdny z osią skrętną. ob-
racają się one w przeciwnych kie-
runkach tworząc pośrodku je-
den wałek. obie karuzele (każ-
da o szerokości 3,1 m) pracują na 
sztywnym układzie jezdnym, któ-
ry opcjonalnie może być wyposa-
żony w koła skrętne, co poprawia 
kopiowanie terenu oraz komfort 
pracy. na każdej przekładni ka-

ruzelowej umieszczono 11 ramion 
grabiących, a na każdym ramieniu 
- 4 podwójne palce grabiące, któ-
re mogą być wyposażone w zabez-
pieczenie przed zgubieniem. wy-
sokość grabienia jest regulowana 
mechanicznie. korby do ustawie-
nia tego parametru są usytuowa-
ne nad każdą karuzelą. tak skon-
struowane zawieszenie pozwala 
na dokładne, szybkie i bezpieczne 
grabienie materiału nawet w trud-
nym terenie. 

regulacja szerokości roboczej 
zkp800 odbywa się przy pomo-
cy zsynchronizowanych siłowni-
ków hydraulicznych. siłowniki te 
wysuwają i składają ramiona no-
śne, dając w efekcie płynną regu-
lację szerokości roboczej zgrabiar-
ki w zakresie od 7 do 8 m. regulu-

zgrabiarka dwukaruzelowa pronar zkp800

zysKuje uznanie
przy zwiększających się areałach użytków zielonych, intensyfikacji produkcji rolniczej, rosnącej liczbie gospodarstw z dużą 
obsadą zwierząt oraz anomaliach pogody coraz ważniejsza staje się wysoka wydajność maszyn, które gwarantują szybkie 
wykonywanie prac polowych. maszyną spełniającą ten warunek jest oferowana przez pronar zgrabiarka zkp800, która 
zdobywa duże uznanie rolników nie tylko w kraju, ale i zagranicą.
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śnik podłogowy. składa się on z czte-
rech łańcuchów ogniwowych o średni-
cach ogniw wynoszących 14 mm. Łań-
cuchy powiązane są ze sobą wzmocnio-
nymi listwami zgarniającymi.

w herkulesie n262/2 standardo-
wo montowana jest wzmocniona zasu-
wa oddzielająca skrzynię ładunkową od 
mechanizmu rozrzucającego. o jej do-
kładnym położeniu informuje czytelny 
wskaźnik podniesienia umieszczony na 
przedniej ścianie rozrzutnika.

standardowe wyposażenie stanowi 
również tylna, otwierająca się do góry, 
klapa osłaniająca montowana wraz z 
adapterem szerokiego rozrzutu. nato-
miast w wersji rozrzutnika z adapterem 
dwubębnowym pionowym są to dwie 
klapy otwierane na boki.

na zamówienie rozrzutnik 
n262/2 może być także wykonany:
•	 z kierowaną biernie tylną osią 

nowy herkules pozwala na rozrzu-
canie obornika, torfu, kompostu i wap-
na z wydajnością do 4 m3/min. osią-
gnięcie optymalnej wydajności maszy-
ny wymaga mocy ciągnika nie mniej-
szej niż 150 km. skrzynię ładunkową 
herkulesa wykonano w formie skoru-
py przyspawanej na stałe do ramy dol-
nej, co stanowi bardzo sztywną i nieza-
wodną konstrukcję. całość spoczywa 
na zawieszeniu tandem z resorami pa-
rabolicznymi. 

rozrzutnik wyposażono w hydrau-
licznie regulowany i amortyzowany 
dyszel. takie rozwiązanie minimalizu-
je przenoszenie uderzeń i drgań na ma-
szynę oraz na ciągnik. dyszel zapewnia 
również możliwość regulacji wysokości 
cięgna.

rozrzutnik można wyposażyć w je-
den z dwóch typów adapterów rozrzu-
cających:

•	 aV20 - dwubębnowy ślimakowy 
pionowy z wymiennymi nożami 
wykonanymi z wysokiej jakości 
stali, który pozwala na rozrzuca-
nie nawozu na szerokość do 12 m;

•	 ah20 - składa się z dwóch po-
ziomych walców rozdrabniają-
cych (frezują podawany materiał) 
oraz z mechanizmu szerokiego 
rozrzutu, w skład którego wcho-
dzą dwie tarcze z przykręconymi 
do nich łopatkami. taki zestaw 
rozrzucający bardzo precyzyjnie i 
równomiernie dozuje różnego ro-
dzaju nawozy organiczne na sze-
rokość od 12 do 25 m.

ważnym zespołem rozrzutnika her-
kules n262/2 jest niezawodny me-
chanizm podający z płynną regula-
cją prędkości posuwu. elementem no-
śnym tego mechanizmu jest przeno-

nowośĆ

rozrzutniK herKules n262/2 
stały wzrost w polskich gospodarstwach pogłowia bydła mlecznego zwiększa zapotrzebowanie rynku na rozrzutni-
ki obornika o dużej wydajności i ładowności. pronar przewidział tę tendencję i sukcesywnie rozszerza ofertę o ko-
lejne maszyny, wśród których jest przygotowywany do produkcji rozrzutnik herkules n262/2 o ładowności 18 ton. 
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Perforowana osłona zapewnia dobrą widoczność mechanizmu przenośnika

skrętną i hydrauliczną instalacją 
blokady skrętu, 

•	 z elektronicznym płynnym stero-
waniem prędkością przenośnika 
podłogowego bezpośrednio z ka-
biny ciągnika, 

•	 z nadstawami zwiększającymi 
pojemność skrzyni ładunkowej.

duża wydajność, ładowność i pre-
cyzja dozowania nawozów przyczy-
nia się do rosnącego zainteresowania 
rozrzutnikiem herkules n262/2.

Wojciech Bartoszuk
Autor jest konstruktorem na Wydziale 

Wdrożeń w Pronarze

Parametry techniczne standardowej wersji rozrzutnika 
herkules n262/2

Ładowność konstrukcyjna
pojemność ładunkowa z nadstawami
masa własna
wysokość ścian skrzyni (z nadstawami)
wymiary gabarytowe (dł./szer./wys.)
rozstaw kół jezdnych
zawieszenie
rozmiar ogumienia
obroty wom-u
szerokość rozrzutu:
adapter aV20
adapter ah20

18000 kg
18 m3

7300 kg
1265 mm (1505 mm)
8840 mm/2550 mm/3740 mm 
1940 mm
tandem na resorach parabolicznych
600/55-22,5
1000 obr./min

do 12 m
do 25 m

Regulowany hydraulicznie dyszel 
doskonale amortyzuje maszynę

Rozrzutnik N262/2 wyposażony w adapter AV20

Hydrauliczna stopa podporowa
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ny rozładunek płodów oraz produk-
tów rolnych. otwór szybra pozwa-
la też na zamontowanie przenośnika 
ślimakowego przydatnego do obsłu-
gi siewników podczas siewu zbóż. 
ściany wywrotki zbudowane są z 
wytrzymałych profili, wykonanych 
za pomocą zaawansowanej techno-
logii profilowania blach i spawania 
laserowego. 

kolejnymi elementami stano-
wiącymi wyposażenie standardowe 
są: dwa kliny do kół (umieszczone 
w ocynkowanych kieszeniach), kor-
bowy hamulec ręczny, błotniki obu 
osi, osłony lamp tylnych, drabinki 

wszystkie wywrotki pronar 
są tak skonstruowane, aby spro-
stać wysokim wymaganiom użyt-
kowników w zakresie uniwersalno-
ści, trwałości, funkcjonalności i wy-
trzymałości. podobnie jest ze zmo-
dernizowaną wersją przyczepy t672 
- pronar t672eco.

Jedną z wersji nowej przyczepy 
jest model, w którym zamontowa-
no dyszel z hamulcem najazdowym 
(jego zastosowanie wymagało obni-
żenia masy przyczepy). takie wy-
posażenie spełnia zapotrzebowanie 
rynku niemieckiego i austriackie-
go. w tej wersji dopuszczalna masa 

całkowita (dmc) przyczepy wyno-
si 8 ton. natomiast ze zwykłym dy-
szlem i z zamontowanym systemem 
hamulców pneumatycznych lub hy-
draulicznych ładowność wynosi 
8 ton. w przyczepie t672eco po-
większono także rozstaw punktów 
wywrotu, co przy jej rozładunku 
zmniejsza ryzyko kolizji ramy górnej 
z ogumieniem oraz umożliwia zasto-
sowanie szerszych opon.

t672eco wyposażono w mecha-
nizm centralnego ryglowania ścian. 
standardowo jest w niej montowa-
ny szyber zsypowy w tylnej ścianie, 
który umożliwia łatwy i precyzyj-

nowośĆ

PrzyczePa dwuosiowa Pronar t672eco  
pronar produkuje wiele modeli dwuosiowych wywrotek wyposażonych w trójstronny system wywrotu. znajdu-
ją one zastosowanie nie tylko w rolnictwie, ale też - coraz częściej - w branży komunalnej i innych gałęziach gospo-
darki. nowością wśród tej kategorii jest przygotowywana do produkcji przyczepa t672eco.
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torem siły hamowania i zabez-
pieczeniem podczas zerwania się 
przyczepy. 

bogata oferta wywrotek dwuosio-
wych pronar serii t (t672, 
t672/1, t672/2) jest stale powięk-
szana i modernizowana, co daje na-
bywcom możliwość dostosowania 
do posiadanego parku maszynowe-
go i potrzeb gospodarstwa lub firmy.

Piotr Stasieńko
Autor jest konstruktorem na Wydziale 

Wdrożeń w Pronarze

i stopnie burtowe (ułatwiają dostęp 
do skrzyni ładunkowej). w pro-
nar t672eco oprócz dyszla z ha-
mulcem najazdowym, opcjonalnie 
może być zastosowany dyszel trój-
kątny z okiem 40 lub 50 mm lub 
typu y z okiem 40 mm (ułatwia ma-
newrowanie ciągnikiem z przyczepą 
na ostrych zakrętach).

wyposażenie dodatkowe stano-
wią: stelaż z plandeką rolowaną, bal-
kon do obsługi plandeki oraz błotni-
ki osi przedniej. w wywrotce mogą 
być też montowane różnego rodzaju 
zaczepy tylne od prostych manual-
nych po automatyczne.

na zamówienie przyczepa 
t672eco może być wyposażana w 
różnego typu instalacje hamulco-
we:
•	 najazdową, 
•	 pneumatyczną dwuprzewodową 

z ręcznym regulatorem siły ha-
mowania,

•	 pneumatyczną jednoprzewodo-
wą z ręcznym regulatorem siły 
hamowania,

•	 pneumatyczną dwuprzewodową 
z automatycznym regulatorem 
siły hamowania alb,

•	 hydrauliczną,
•	 hydrauliczną z ręcznym regula-
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przyczepy, której objętość bez nadstaw 
wynosi 23 m3. zastosowanie telesko-
powego cylindra (o skoku 3000 mm) 
zapewnia bezproblemowe unoszenie 
skrzyni przyczepy maksymalnie do 
kąta 35° przy bocznym wywrocie oraz 
55° przy wywrocie tylnym.

Jedną z najważniejszych zalet przy-
czepy jest konstrukcja skrzyni ładun-
kowej, która umożliwia boczny wywrót 
przewożonych materiałów. Jest to szcze-
gólnie przydatne w halach, gdzie tylny 
wywrót jest ograniczony poprzez wyso-
kość konstrukcji dachu. standardowo 
w pronar t700m/1 są montowane 
mechanizmy wywrotu na prawą stronę 
i do tyłu, a jako wyposażenie dodatko-
we - także na lewą. taka wersja z trój-

Jest to przyczepa na zawieszeniu 
typu tandem, o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej 24000 kg i ładowno-
ści 16900 kg, amortyzowana cztere-
ma stalowymi resorami. w przycze-
pie standardowo są montowane osie 
stałe o przekroju 150 mm. opcjonal-
nie jedną z osi (tylną) można wypo-
sażyć w system sterowania biernego, 
co znacząco ułatwia manewrowanie 
przyczepą. t700m/1 jest połączona z 
ciągnikiem za pomocą amortyzowa-
nego dyszla. stanowi on standardowe 
wyposażenie przyczepy, a jego dwie 
sprężyny - przejmując siłę uderzenia 
oddziaływującą na ciągnik - zmniej-
szają jej wpływ na operatora. takie 
rozwiązanie eliminuje nieprzyjemne 

szarpnięcia, chroni zarówno kierow-
cę, jak i maszynę. 

istnieje możliwość regulacji wy-
sokości cięgna, dzięki temu moż-
na podłączyć przyczepę do ciągni-
ków różnych producentów. dyszel 
przystosowany jest do przykręcenia 
cięgien zaczepowych z okiem Ø40,  
Ø50 lub kulowym k80 o pionowym 
obciążeniu 4000 kg.

system zwieszenia i dyszel przy-
czepy skorupowej t700m/1 są zamo-
cowane na ramie dolnej, wykonanej z 
prostokątnych kształtowników ze stali 
o podwyższonej wytrzymałości. profile 
zamknięte zastosowano również w ra-
mie skrzyni ładunkowej. dzięki temu 
uzyskano sztywność i wytrzymałość 

nowośĆ

PrzyczePa sKoruPowa 
z wywroteM bocznyM t700M/1  
przyczepy skorupowe są przeznaczone do przewozu materiałów sypkich. w rolnictwie są one wykorzystywane do 
transportu zbóż, roślin okopowych oraz zielonki. w skrzyniach skorupowych tradycyjnie otwierane są jedynie ścia-
ny tylne. Jednak utrudnia to rozładunek w niższych budynkach gospodarskich. z tego powodu pronar opracował i 
wdrożył do produkcji nową przyczepę skorupową z tylnym i obustronnym wywrotem bocznym - t700m/1.

n
o
w
o
ś
ć



69

PrzyczePy

KWARTALNIK PRONAR NR 4(51)/2019

stronnym wywrotem pozwala wyłado-
wać przyczepę w dowolnym miejscu, a 
więc bez uciążliwego manewrowania. 

skrzynię t700m/1 wyposażono w 
nowy system hydraulicznego domyka-
nia klap bocznych z zaworami zabezpie-
czającymi, umiejscowionymi na siłow-
nikach hydraulicznych. system ten gwa-
rantuje pewne zaryglowanie (bez możli-
wości nieoczekiwanego otwarcia). pod-
czas transportu dolne klapy służą jako 
bezpieczne ryglowanie, a gdy są otwar-
te stanowią rynnę zsypową podczas wy-
ładunku. we wszystkich klapach za-
stosowano gumowe uszczelki, które za-
pewniają właściwą szczelność skrzy-
ni. trapezowy kształt skrzyni przycze-
py t700m/1 oraz jej gładkie wnętrze 

maksymalnie zwiększają zabezpiecze-
nie przed uszkodzeniem produktów rol-
nych oraz przyspieszają rozładunek.

elementy wyposażenia dodatko-
wego zwiększają komfort użytkowa-
nia przyczepy. są to m.in.: różnego typu 
przykręcane zaczepy dyszla, dwie wersje 
jego podpór (nożycowa z systemem hy-
draulicznym i teleskopowa), opony ra-
dialne i diagonalne (o szerokościach od 
385 do 700 mm), nadstawy o różnej 
wysokości (300, 400, 500 lub 600 mm) 
z plandeką i balkonem oraz tylna rynna 
zsypowa do materiałów sypkich.

 
Michał Sosnowski 

Autor jest konstruktorem na Wydziale Wdrożeń 

w Pronarze

Parametry techniczne 
standardowej wersji przyczepy 

Pronar t700M/1

dopuszczalna masa całkowita
24000 kg

16900 kg

wymiary skrzyni ładunkowej 
(wysokość/szerokość/długość)

1500/2300/6700 mm

1450 mm
wysokość platformy od podłoża

rozmiar ogumienia
550/60-22.5

Ładowność
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posażenie opcjonalne dostępna jest 
podpora mechaniczna z przekład-
nią ułatwiającą dopasowanie wyso-
kości cięgna przyczepy do wysokości 
zaczepu w ciągniku podczas jej agre-
gowania.

przyczepa może być wyposażona 
w pneumatyczny, hydrauliczny lub 
pneumatyczno-hydrauliczny (kom-
binowany) układ hamulcowy. w 
przyczepie z pneumatycznym ukła-
dem hamulcowym można zamonto-
wać automatyczny regulator siły ha-
mowania. stosowany w t185 regu-
lator ręczny pozwala ustawić jeden 
z trzech wariantów załadunku przy-
czepy (pusta, półpełna, pełna). na-

rama dolna t185/1 oraz pozosta-
łe ramy mechanizmu załadowczego, 
podobnie jak w t185, są wykonane z 
wytrzymałych profili zamkniętych, 
które zapewniają przyczepie trwałość 
i stabilność. w pronar t185/1 
zastosowano sprawdzone zawiesze-
nie mechaniczne z czterema resora-
mi parabolicznymi o rozstawie osi 
1325 mm.

blokada osi tylnej (przy pomo-
cy siłowników hydraulicznych) pod-
czas załadunku i rozładunku konte-
nera zabezpiecza resory tej osi przed 
uszkodzeniem. siłowniki wysuwa-
ją i chowają się automatycznie, kiedy 
operator uruchamia siłownik główny 

mechanizmu załadowczego. spięcie 
ze sobą dwóch układów hydraulicz-
nych pozwala ograniczyć zapotrze-
bowanie na przyłącza hydrauliczne 
ciągnika, a jednocześnie ułatwia za-
ładunek i wyładunek.

dyszel przyczepy jest integralną 
częścią ramy dolnej. w zależności od 
potrzeb nabywcy, możliwe jest za-
stosowanie różnych cięgien (sztywne 
Ø40, obrotowe Ø50, kulowe k80), 
które są montowane na wysokości 
dopasowanej do zaczepu ciągnika.

przyczepa jest standardowo wy-
posażona w hydrauliczną stopę pod-
porową zasilaną z układu hydraulicz-
nego ciągnika. natomiast jako wy-

przyczepa hakowa pronar t185/1

jeden nośniK dla wielu PrzyczeP   
duże zainteresowanie rynku i pozytywne opinie nabywców o przyczepie t185 skłoniły pronar do dalszego rozwoju 
tej konstrukcji i wprowadzenia na rynek jej nowej wersji - t185/1. Jest to kolejny model wśród przyczep hakowych 
pronaru, które z roku na rok zyskują większą popularność. ich funkcjonalność - szczególnie ceniona w europie za-
chodniej - jest wynikiem konstrukcji, która pozwala obsługiwać wiele przyczep przez jeden nośnik.
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w przyczepie można zastosować 
rozdzielacz hydrauliczny (wyposaże-
nie dodatkowe) sterowany elektrycz-
nie przy pomocy pulpitu sterujące-
go. zastosowanie rozdzielacza po-
zwala agregować przyczepę z ciągni-
kami posiadającymi mniej niż trzy 
pary wyjść hydraulicznych, a jedno-
cześnie ułatwia obsługę przyczepy.

podobnie jak t185, przyczepa 
t185/1 jest standardowo wyposażo-
na w regulowane - w zależności od 
długości przewożonego kontenera - 
tylne urządzenie przeciwnajazdowe 
z zamontowanymi na nim światła-
mi. umieszczenie ich w tym miejscu 
sprawia, że są one doskonale widocz-
ne bez względu na długość przewo-
żonego kontenera.

resorowane zawieszenie, rozbu-
dowany układ hydrauliczny oraz 
trwałość i niezawodność - to ce-
chy, które sprawiają, że przyczepa 
pronar t185/1 sprawdza się bez 
względu na to, czy jest wykorzysty-
wana do prac w rolnictwie, usługach 
komunalnych czy transporcie.

Grzegorz Gabrysiak
Autor jest konstruktorem na Wydziale 

Wdrożeń w Pronarze

tomiast w t185/1 automatyczny re-
gulator „wnioskuje” o poziomie ob-
ciążenia przyczepy ze stopnia ugię-
cia resorów parabolicznych. dzię-
ki temu dopasowuje on właściwe ci-
śnienie w układzie hamulcowym do 
wszystkich pośrednich stanów ob-
ciążenia.

aby zapewnić w czasie transpor-
tu bezpieczne połączenie przewożo-
nego kontenera z przyczepą, przycze-
py i kontenery są wyposażone w sys-
temy współpracujących ze sobą blo-
kad. w przyczepie t185/1 standar-
dowo jest montowana blokada me-
chaniczna. w wersji wyposażenia 
opcjonalnego może zostać założo-
na blokada hydrauliczna, składają-
ca się z siłownika hydraulicznego i 
dwóch stalowych suwaków, przy po-
mocy których siłownik - rozsuwając 
się - rygluje kontener na przyczepie. 
uniwersalne umiejscowienie bloka-
dy na ramie umożliwia przewoże-
nie kontenerów o długości zewnętrz-
nej od 4,1 do 4,9 m, a regulowana 
wysokość położenia haka - przewo-
żenie kontenerów wyposażonych w 
ucho zaczepowe położone na wyso-
kości 1450 lub 1570 mm. dodatko-
wo hak przyczepy jest wyposażony 
w zapadkę, która automatycznie za-

bezpiecza ucho zaczepowe kontenera 
przed niekontrolowanym wysunię-
ciem z haka.

częstą przyczyną uszkodzeń me-
chanicznych przyczep hakowych jest 
stosowanie niewłaściwej kolejności 
uruchamiania poszczególnych ele-
mentów mechanizmu załadowczego, 
np. próba zdjęcia kontenera przed 
zwolnieniem blokady lub zmiana 
funkcji pracy z hakowca na wywrot-
kę (albo odwrotnie), kiedy elemen-
ty mechanizmu są rozłożone. dlate-
go t185/1 jest wyposażona w system 
sygnalizacji i zabezpieczeń elektrycz-
nych oraz hydraulicznych, aby w jak 
największym stopniu wyeliminować 
możliwość uszkodzenia przyczepy 
przez niewłaściwą obsługę wynikają-
cą z niewiedzy, zmęczenia lub roztar-
gnienia operatora. 

lampki kontrolne na tablicy infor-
macyjnej sygnalizują operatorowi po-
szczególne funkcje pracy przyczepy. 
układ hydrauliczny (blokady kontene-
ra i przełączania trybu pracy hakowiec-
wywrotka) posiada system czujników, 
które wymuszają na operatorze właści-
wą kolejność pracy elementów urządze-
nia załadowczego, blokując ruchy, któ-
re w danej sytuacji mogłyby doprowa-
dzić do uszkodzenia przyczepy.

Operator z kabiny ciągnika przy użyciu hydraulicznego układu przełączającego dostosowuje T185/1 do trybu pracy jako przyczepy 
hakowej lub wywrotki 
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zbożem między polem a magazynem. 
duża pojemność skrzyni jest też atu-
tem przy transporcie zielonek, buraków 
czy ziemniaków. przesuwna ściana 
ogranicza potrzebę podnoszenia przy-
czepy podczas jej opróżniania. spraw-
dza się to  bardzo dobrze w obiektach o 
niskiej zabudowie. 

natomiast po zastosowaniu w przy-
czepie t900Xl adaptera rozrzucające-
go obornik znacząco wzrosły jej walo-
ry użytkowe, ponieważ może być teraz 
wykorzystywana także jako rozrzutnik 
obornika. osiągnięcie optymalnych 
parametrów wydajności przyczepy wy-
maga jej współpracy z ciągnikiem o 
mocy nie mniejszej niż 260 km.

Krzysztof Smoktunowicz
Autor jest kierownikiem Sekcji Przyczep

Wydziału Wdrożeń w Pronarze

zamontowanie w przyczepie pro-
nar t900Xl z przesuwaną ścianą 
jednego dodatkowego elementu spra-
wia, że zyskuje ona nowe cechy użyt-
kowe umożliwiające jej wykorzysta-
nie w rolnictwie przez niemal cały rok. 
inżynierowie pronaru opracowali dla 
niej wymienny adapter do rozrzucania 
obornika. Jest on wyposażeniem opcjo-
nalnym, które można łatwo i szybko 
zamontować po zdjęciu tylnej klapy 
przyczepy.

adapter składa się z dwóch piono-
wych walców rozrzucających, które 
są wyposażone w noże rozdrabniają-
ce wyprodukowane z trudnościeralnej 
stali. dzięki takiej konstrukcji adaptera 
obornik jest prawidłowo rozdrobniony 
i dozowany na szerokości wynoszącej 
nawet do 12 metrów. równomierność 
rozrzutu zapewniona jest dzięki auto-

matycznej regulacji prędkości posuwu 
ściany przesuwnej przyczepy.

adapter jest wyposażony w hydrau-
licznie wysuwaną zasuwę, która chro-
ni przed zasypaniem walców rozrzuca-
jących podczas załadunku przyczepy. 
kolejnym ważnym elementem adapte-
ra rozrzucającego są dwie hydraulicz-
nie otwierane klapy tylne  (deflektory), 
które osłaniają walce rozrzucające, ale 
mogą służyć również jako ograniczniki 
rozrzutu obornika podczas przejazdów 
na skraju pola. 

przyczepa z przesuwną ścianą pro-
nar t900Xl z adapterem rozrzuca-
jącym doskonale sprawdza się w wiel-
kich gospodarstw rolnych. dzięki 
skrzyni ładunkowej o pojemności 60 
m3 (z nadstawami stanowiącymi wy-
posażenie dodatkowe) możemy zna-
cząco zmniejszyć liczbę przejazdów ze 

przyczepa pronar t900Xl z adapterem rozrzucaJĄcym obornik

Pracuje oKrągŁy roK  
wieloletnie doświadczenie w produkcji i wysokie kompetencje kadry inżynierskiej pozwalają pronarowi na konstru-
owanie  i stałą modernizację  już wprowadzonych na rynek maszyn. modernizacje mają na celu zwiększenie  funk-
cjonalności nie tylko w taki sposób, żeby maszyna pozwalała na wykonywanie poszczególnych czynności szybciej i 
dokładniej, ale aby też mogła być przeznaczona do innych zadań.
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dwuprzewodowa instalacja hamulco-
wa. konstrukcja ramy pozwala przy-
łączyć dyszel na dolny lub górny za-
czep ciągnika i zastosować dowolny 
zaczep transportowy (możliwy jest 
również montaż dyszla najazdowego). 

- korzystam z przyczepy pro-
nar t654/2 przez cały rok - mówi 
dariusz szymura. - zimą służy mi 
do wywozu śniegu, a także trans-
portu piasku oraz soli potrzebnych 
w utrzymaniu przejezdności dróg 
i zmniejszenia ich śliskości. nato-
miast w pozostałe pory roku pozwa-
la mi ona pielęgnować tereny zielo-
ne oraz dbać o porządek na placach 
zabaw, ulicach i osiedlach. wywożę 
nią m.in.: liście, duże konary i gałęzie 
drzew oraz skoszoną trawę - wylicza 
dariusz szymura.

Arkadiusz Bachryj
Autor jest przedstawicielem handlowym

Pronaru

przyczepy jednoosiowe prona-
ru są często wykorzystywane w fir-
mach świadczących usługi komu-
nalne. wysoka funkcjonalność i bar-
dzo dobra jakość tych przyczep oraz 
36-miesięczna gwarancja - to argu-
menty przekonujące kolejnych na-
bywców do ich zakupu. kompakto-
we wymiary przyczep jednoosiowych 
zapewniają łatwość poruszania się po 
terenach zielonych. ich ładowność 
wynosi od 2 do 5 ton ( t655 - 2 tony, 
t654 - 2,5 tony, t654/1 - 3,5 tony, 
t654/2 i t671 - 5 ton) i jest optymal-
na przy poruszaniu się np. po zieleń-
cach czy ogrodach.

pronar t654/2 - to uniwersal-
na przyczepa, która powstała w wy-
niku modernizacji t654/1. przyczepa 
t654/2 charakteryzuje się  zmienioną 
konstrukcją ramy górnej i dolnej, co 
sprawia, że pomimo masy zbliżonej 
do t654/1, jej ładowność jest więk-
sza. zachowane są również wszystkie 

podstawowe parametry wytrzymało-
ści i stabilności oraz bardzo atrakcyj-
na cena poprzedniego modelu.

t654/2 spełnia potrzeby nabyw-
ców, którzy poszukują przyczepy ta-
niej, funkcjonalnej, a zarazem posia-
dającej bogate wyposażenie dodat-
kowe. istotnym udogodnieniem w 
przyczepie t654/2 jest nisko poło-
żona skrzynia ładunkowa, co umoż-
liwia łatwy rozładunek i załadunek. 
skrzynia ma funkcjonalne systemy: 
otwierania ścian oraz ich centralnego 
ryglowania (tył, lewa, prawa). ściany 
są wykonane z wysokiej jakości moc-
nych profili burtowych pF500 mm 
(przestrzenie zamknięte profili łączo-
ne są ciągłą spoiną laserową). 

w skład standardowego wyposa-
żenia przyczepy pronar t654/2 
wchodzą m.in.: mechanizm trój-
stronnego wywrotu, prosta podpo-
ra dyszla ze składanym kółkiem sta-
lowym, szyber zsypowy do ziarna i 

przyczepa pronar t654/2 

sPrawdza się w agloMeracji śląsKiej   
pronar jest niekwestionowanym krajowym liderem w produkcji przyczep rolniczych z niemal 50-procentowym 
udziałem w rynku. wśród wielu wytwarzanych w narwi przyczep można wyróżnić modele osadzone na zawiesze-
niu jednoosiowym. przyczepy te są bardzo popularne wśród firm świadczących usługi komunalne. Jednoosiową 
przyczepę pronar t654/2 zakupił dariusz szymura, właściciel przedsiębiorstwa rajgras, świadczącego usługi ko-
munalne na terenie aglomeracji śląskiej.
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spodarowaniu odpadami komunalny-
mi. Jest ona liderem na polskim ryn-
ku w przetwarzaniu odpadów i pro-
dukcji paliwa alternatywnego (rdF), 
wykorzystywanego m.in. w cemen-
towniach. w każdym z dwóch zakła-
dów prowadzonych przez novago - w 
kosinach (woj. mazowieckie) i różan-
kach (woj. warmińsko-mazurskie) - 
pracują przyczepy pronar t700m. 
są one wykorzystywane do transpor-
towania na terenie zakładów odpadów 
oraz paliwa rdF. pracują 24 godziny 
na dobę i dziennie przewożą po oko-
ło 400-500 ton ładunku. pojemność 
skrzyń pozwala na załadowanie oko-
ło 11 ton ładunku, co znacznie przy-
spiesza proces produkcji paliwa alter-

pronar t700m jest przyczepą 
skorupową typu tandem o pojemno-
ści 35,1 m³ i dopuszczalnej masie cał-
kowitej 23 ton, przeznaczoną do pra-
cy w ciężkich warunkach. zastosowa-
nie w t700m nowej konstrukcji ścia-
ny bocznej sprawia, że środek cięż-
kości skrzyni ładunkowej - w porów-
naniu z poprzednią wersją przycze-
py t700 - znajduje się niżej. zwięk-
sza to znacznie jej stabilność. standar-
dowe wyposażenie przyczepy stanowi 
amortyzowany resorem stalowy dy-
szel, który ułatwia pracę przy dużym 
obciążeniu i podnosi komfort opera-
tora. kolejnym elementem montowa-
nym w t700m standardowo jest hy-
draulicznie podnoszona klapa z auto-

matycznym ryglowaniem i dociskiem, 
która pozwala na szybki wyładunek 
bez konieczności wysiadania operato-
ra z kabiny ciągnika. w przyczepie za-
stosowano zawieszenie typu tandem 
na czterech resorach parabolicznych, z 
wahaczami wyrównawczymi, co daje 
duży komfort użytkowania i znaczą-
co podnosi bezpieczeństwo transpor-
tu podczas poruszania się po różno-
rodnym terenie składowiska odpa-
dów. Jako wyposażenie opcjonalne 
może być zamontowana oś skrętna, 
która znacząco poprawia stopień ma-
newrowania przyczepą. 

w tym roku dwie przyczepy 
t700m kupiła firma novago, któ-
ra specjalizuje się w nowoczesnym go-

przyczepy pronaru na mazowszu i mazurach

Pracują dla lidera   
t700m jest zmodernizowaną wersją jednej z największych w ofercie pronaru - przyczepy tandem t700. t700m to 
najlepiej standardowo wyposażona przyczepa w ofercie firmy.
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kowało dalszą współpracą - podkreśla 
arkadiusz wronka, zastępca kierow-
nika oddziału zakładu w kosinach.

Paweł Żerański
Autor jest przedstawicielem handlowym 

Pronaru

natywnego i pracę przy składowaniu 
odpadów.

zastosowanie w t700m nowe-
go typu zawieszenia i osi z hamulca-
mi o wysokiej nośności zapewnia bez-
pieczny i szybki transport. przycze-
pa t700m na terenie zakładu w ko-
sinach kiprowana jest średnio 30-50 
razy na dobę. dzięki zamontowaniu 
w niej wysokiej jakości teleskopowego 
siłownika wywrotu na zawiesiu prze-
gubowym nie ma żadnych problemów 
z wywrotem skrzyni ładunkowej. 

novago, oprócz dwóch t700m, 
posiada również - kupioną w 2012 
roku dla oddziału w kosinach - przy-
czepę t700. była to pierwsza przycze-
pa skorupowa w tej firmie. bezawaryj-
ność pronar t700, mimo jej in-
tensywnego użytkowania, przyczyniła 
się do podjęcia decyzji o kolejnym za-
kupie maszyn marki pronar. 

przyczepa t700 jest użytkowa-
na od 7 lat, nosi ślady użytkowania, 
ale poza kilkoma wizytami u wulka-
nizatora (spowodowane najechaniem 

koła m.in na wystające pręty i szkło) 
nie miała żadnej awarii i nadal służy 
firmie. powłoka lakiernicza o wysokiej 
odporności antykorozyjnej jest w do-
brej kondycji. - Łatwa obsługa przy-
czep pronaru, ich wysoka jakość i bez-
awaryjność dają powód do zadowo-
lenia, więc na pewno będzie to skut-
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przyczepy do transportu drewna

bezPieczne i wydajne
współczesna efektywna gospodarka leśna jest silnie uzależniona od nowoczesnej techniki - nie sposób planować roz-
miaru produkcji leśnej bez uwzględnienia jej organizacji, techniki pozyskiwania drewna czy zarządzania flotą trans-
portową. dodatkowym bodźcem do rozwoju transportu leśnego jest coraz lepsza infrastruktura drogowa. w ostat-
nich latach da się zauważyć wzrost nakładów na budowę dróg dojazdowych do lasów, a to pozwala szybciej i efek-
tywniej transportować drewno. dlatego wśród produkowanych przez pronar ponad 120 modeli, znajdują się także 
przyczepy przystosowane do transportu drewna i prac leśnych. 

rowanie pośród gęsto rosnących 
drzew, znacznie zmniejszając pro-
mień skrętu zestawu nośnik-przy-
czepa. system sterowania ładowa-
czem (tworzą go: zbiornik na olej, 
pompa i multiplikator) jest bar-
dzo ergonomiczny i funkcjonalny. 
w przyczepie t644/1 zastosowano 
również szerokie ogumienie, które 
usprawnia pracę w trudnych wa-

taką przyczepą jest pronar 
t644/1 umożliwiający transport 
nawet 6-m dłużycy. standardowo 
jest ona wyposażona w hydraulicz-
nie wysuwaną ramę, która zwięk-
sza pojemność ładunkową z 8,5 
do 10,5 m3. bardzo ważnym atu-
tem przyczepy jest zastosowanie 
hydraulicznie „łamanego” dyszla. 
pozwala on na łatwiejsze manew-

runkach leśnych. ten model przy-
czepy staje się coraz bardziej popu-
larny nie tylko w kraju, ale rów-
nież na rynkach zachodnioeuro-
pejskich (zwłaszcza w niemczech). 

transport drewna jest znacznie 
kosztowniejszy niż np. przewozy sa-
mochodów. zestawy transportowe 
poruszające się po leśnych drogach 
potrzebują więcej paliwa, a przycze-
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szybki i łatwy sposób mon-
towania specjalnych sztywnych 
kłonic, umożliwia ich adaptację 
do transportu wielu rodzajów ła-
dunków. każda z kłonic (dostęp-
ne na zamówienie) jest wykonana 
z profilu zamkniętego o przekroju 
kwadratowym i ma 1,2 m wyso-
kości (mierząc od podłogi), co - w 
powiązaniu z szeroką na 2,5 me-

py zużywają się szybciej i wymaga-
ją częstszych remontów. sezon pra-
cy w lesie trwa tylko od września 
do kwietnia, dlatego pronar oferuje 
także uniwersalne przyczepy belo-
we (platformowe) oznaczone sym-
bolem km: pronar t025km 
oraz pronar t026km, które są 
przystosowane nie tylko do pracy w 
leśnictwie, ale także w rolnictwie.

tra platformą - daje większe moż-
liwości załadunku. 

kłonice można w łatwy spo-
sób montować za pomocą jednej 
śruby, a po ich demontażu otwo-
ry zakryć zaślepką. wyposażenie 
przyczepy w 22 kłonice (4 z przo-
du, 4 z tyłu i po 7 z każdego boku 
przyczepy) zamiast drabinek opo-
rowych pozwala na solidne za-
bezpieczenie ładunku, np. kłód 
drewna. integralną częścią każdej 
kłonicy są specjalne ucha do za-
czepienia pasów spinających. 

platformy załadowcze przyczep 
t025km i t026km są wzmoc-
nione, a ich ranty boczne (co jest 
ważne w przypadku prac rolni-
czych) - zaokrąglone. ten sposób 
wyprofilowania rantów zabezpie-
cza folię owijającą bele przed prze-
tarciem oraz zapobiega zsunięciu 
ładunku. regulowana za pomocą 
wysuwanej tylnej ramy powierzch-
nia ładunkowa umożliwia prawi-
dłowe dopasowanie długości ram-
py ładunkowej dzięki temu moż-
liwy jest transport materiałów o 
długości ponad 7 metrów. 

platformy załadowcze w oby-
dwu modelach są wykonane z 
4-mm blachy ze stali o wysokich 
parametrach wytrzymałościo-
wych. konstrukcja przyczep jest 
sztywna i odporna na przeciąże-
nia. platformy są pozbawione spa-
wów na rantach bocznych, któ-
re mogłyby stanowić dodatkowe 
ogniska korozji. osadzono je na 
wzmocnionych osiach, dzięki cze-
mu przyczepy mogą być ciągnione 
z prędkością do 40 km/h. 

drabinki oporowe przyczep 
również mają zaokrąglone krawę-
dzie. do ich mocowania zastoso-
wano śruby z wpuszczonymi łba-
mi, dzięki czemu wyeliminowa-
no wystające elementy, które mo-
głyby uszkodzić ładunek lub na-
razić użytkownika na skalecze-
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nie. wpłynęło to też na poprawę 
estetyki platform. podczas posto-
ju przyczepę można zabezpieczyć 
klinami (wyposażenie standar-
dowe) przed niekontrolowanym 
przesunięciem.

pronar produkuje również 
zmodernizowaną wersję przy-
czepy belowej z kłonicami - 
t028km. Jej najistotniejszą 
zmianą konstrukcyjną - w porów-
naniu z wcześniejszymi modelami 
przyczep belowych - są hydrau-
licznie unoszone ściany boczne. 

w t028km można też szyb-
ko zamontować specjalne kłoni-
ce (na wszystkich bokach przy-
czepy), co gwarantuje stabilny i 
bezpieczny transport pociętego 
drewna lub dłużycy oraz innych 
ładunków o znacznej długości. 

duża powierzchnia ładunko-
wa i niemal 17-tonowa ładowność 
przyczepy umożliwiają  transport 
różnych materiałów, pozwalając na 
jej wykorzystanie zarówno w rol-
nictwie, jak i w branży drzewnej.

transport drewna to duża od-
powiedzialność - w czasie jego 
przewożenia należy zachować 
pełną stabilność zestawu trans-
portowego i ładunku. musi być 
on świadczony przez uprawnio-
ne osoby i realizowany przy uży-
ciu specjalistycznych przyczep, 
zapewniających nie tylko prawi-
dłowe zabezpieczenie ładunku, 
ale także bezpieczeństwo innym 
uczestnikom ruchu drogowe-
go. dlatego warto zainwestować 
w przyczepy pronaru, ponieważ 
spełniają one wszystkie normy 
gwarantujące bezpieczny przewóz 
drewna.

Sławomira Sawicka
Autorka jest specjalistką ds. handlu 

zagranicznego w Pronarze

Kłonice gwarantują stabilność załadunku

Układ sterowania rozdzielaczem hydraulicznym

Hydraulicznie sterowany dyszel
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Przyczepa T679/2 z podniesioną 
skrzynią ładunkową

Przyczepa T679/2

Przyczepa T679/2

co skłoniło Pana do podjęcia decyzji o zakupie przyczepy t679/2?
- dostałem masę nowych zleceń na prace ziemne.  potrzebowałem 
więc bardzo szybko porządnej przyczepy budowlanej, aby móc sprostać 
wymaganiom wynikającym z nowych zamówień.
czy pański wybór od razu padł na markę Pronar? 
- na początku rozważałem zakup używanej przyczepy, jednak 
po przeanalizowaniu wszystkich „za i przeciw” stwierdziłem, iż 
zakup używanego sprzętu nie ma sensu. Jest on wyeksploatowany, 
nadszarpnięty zębem czasu, a ja, podejmując pracę, potrzebuje maszyn 
niezawodnych. a właśnie takie są przyczepy pronaru.
rozumiem, że zetknął się Pan już wcześniej z tą marką? 
- tak, od wielu lat współpracuję z Fabrycznym punktem sprzedaży 
pronaru w andrzejewie. kupiłem tam wiele maszyn, m.in. kosiarki 
bijakowe, posypywarki soli i piasku oraz pługi odśnieżne. teraz przyszedł 
czas na przyczepę. 
czy - decydując się na zakup - był Pan od razu przekonany do 
modelu t679/2? 
- szczerze mówiąc: nie. pronar produkuje wiele modeli przyczep 
budowlanych o różnych ładownościach (8, 10, 12, 14 i 16 ton), które 
można  dowolnie konfigurować i dostosowywać do własnych potrzeb. 
w Fps zostałem profesjonalnie obsłużony i otrzymałem odpowiedzi na 
nurtujące mnie pytania. wtedy podjąłem decyzję o zakupie przyczepy  
pronar t679/2 o ładowności 12 ton. 
co było głównym kryterium tego wyboru? 
- prowadzę prace w niezwykle trudnych warunkach, często jest bardzo 
grząsko, a do tego zdarzają się jeszcze wąskie przejazdy. większa 
przyczepa byłaby niepraktyczna, natomiast mniejsza - również nie 
wchodziła w grę. ten model okazał się po prostu idealny. 
czy kupując przyczepę dostosował ją Pan do potrzeb firmy, czy była 
to wersja standardowa?
- Już wersja standardowa jest ciekawie wyposażona, np. w otwieraną 
hydraulicznie tylną klapę umożliwiającą precyzyjne wysypywanie 
ładunku. Jednak nie obyło się bez wyposażenia dodatkowego, a było w 
czym wybierać. biorąc pod uwagę fakt, iż maszyna pracuje na grząskim 
terenie zamówiłem szersze ogumienie. 
czy oprócz przewożenia gruzu i ziemi, przyczepa jest 
wykorzystywana jeszcze do innych zadań? 
- tak, oczywiście. konstrukcja skrzyni sprawia, że jest to przyczepa 
wielozadaniowa. Jej szerokość ładunkowa (2410 mm) pozwala na 
przewóz np. niedużej koparki. natomiast 8-mm ściany i 10-mm grubości 
podłoga zapewniają właściwą ochronę przed uszkodzeniami, dlatego 
transport wszelkich materiałów budowlanych nie stanowi problemu. 
dziękuję za rozmowę 

Karol Janczewski
Autor jest przedstawicielem handlowymFabrycznego Punktu Sprzedaży Pronaru w Andrzejewie

roman gawrychowski z miejscowości boruty goski (powiat zambrowski, woj. podlaskie) od lat prowadzi firmę 
specjalizującą się w usługach komunalnych oraz robotach ziemnych. aby oferować nowe usługi i tym samym zwiększyć 
konkurencyjność swojej firmy przedsiębiorca kupił przyczepę  budowlaną pronar t679/2.

przyczepa  budowlana pronar t679/2

ten Model oKazaŁ się idealny 
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przyczepa pronar t680u

Przewozi duŻo, szybKo i tanio 
dzięki uniwersalnej skrzyni ładunkowej dostosowanej do przewożenia zarówno ładunków objętościowych, jak 
i paletowych sprzedaż przyczep t680 stale rośnie. kilku lat temu pronar wprowadził do produkcji jej zmoder-
nizowaną wersję - t680u, zwiększając tym samym ofertę przyczep dwuosiowych.

riałów, m.in. nasion maku czy pro-
sa. standardowe wersje przyczep 
t680 i t680u (skrzynie ładunko-
we z 800-mm burtami i 600-mm 
nadstawami) można wzbogacić o 
elementy wyposażenia dodatko-
wego: jednolite burty i nadstawy 
bez słupka środkowego, nadsta-
wy o wysokości 800 mm, trzecie 
nadstawy (tzw. środkowe) o wyso-
kości 600 mm, nadstawy przednie 
oraz przednie środkowe z zamon-
towanymi oknami wziernikowymi 

przyczepę t680u wyróżnia-
ją wymienne gumowe uszczelki 
umiejscowione w obrzeżach pod-
łogi, burt i nadstaw. zmienio-
na została w niej także konstruk-
cja słupków środkowych oraz tyl-
nych, w których również zastoso-
wano uszczelki. 

wprowadzone zmiany miały 
na celu maksymalne uszczelnienie 
przyczepy, tak aby mogła być ona 
wykorzystywana do transportu 
sypkich i bardzo drobnych mate-

o wymiarach 340x710 mm z krat-
ką i szybą pleksi. 

w każdym modelu t680 i 
t680u standardowo są montowa-
ne m.in.: osie przystosowane do 
poruszania się z prędkością do 60 
km/h, pneumatyczna dwuprzewo-
dowa instalacja hamulcowa (z wyj-
ściem do drugiej ciągnionej przy-
czepy), centralny system ryglowa-
nia ścian przy krawędzi podłogi, 
drabinka ze stopniami burtowymi 
ułatwiającymi dostęp do skrzyni, 
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ergonomiczne górne zamki ścian i 
nadstaw oraz okno z zasuwą w tyl-
nej ścianie. 

elementami dodatkowymi 
usprawniającymi rozładunek przy-
czepy są m.in.: rynna zsypowa na 
całej szerokości ściany tylnej oraz 
dodatkowe zsypy boczne, odkła-
dane przy otwieraniu ścian. nato-
miast amortyzator, montowany w 
formie zawieszonych gumowych 
pasów o szerokości 2,3 m, uspraw-
nia rozładunek i zabezpiecza pło-

dy rolne (np. ziemniaki, bura-
ki) przed uszkodzeniem. montaż 
amortyzatora wymaga wyposaże-
nia przyczepy w nadstawy.

obydwa modele przyczep znaj-
dują szerokie zastosowanie w rol-
nictwie - zarówno w transporcie 
zbóż, jak i pasz objętościowych. 
po zamontowaniu dwóch 800-mm 
burt pojemność każdej z nich się-
ga bez mała 20 m3, co znacznie 
przyspiesza transport oraz obniża 
jego koszty. przyczepy t680 oraz 

t680u sprawdzają się w różnego 
rodzaju gospodarstwach, ponieważ 
dzięki nim można przewozić dużo, 
szybko i tanio. 

poza t680 i t680u, pronar 
produkuje także inne przyczepy 
dwuosiowe - t680p oraz t680h.

Sylwester Węgrzyn
Autor jest przedstawicielem

handlowym Pronaru

rolnicy w całej polsce chętnie 
używają przyczep t680 i t680u 
do odbioru z kombajnu rzepaku, a 
także nasion zbóż i roślin drobno-
ziarnistych.
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rynek przyczep rolniczych w polsce 

czoŁowa PiątKa to ProduKty Pronaru
od wielu lat pronar jest najpopularniejszą marką przyczep rolniczych w polsce. Jej udział w rynku sięga niemal 50 
proc. (dane centralnej ewidencji pojazdów i kierowców z sierpnia 2019). pięć pierwszych miejsc na liście najchętniej 
kupowanych modeli nowych przyczep zajmują produkty z narwi.

optymalnej wersji w najkorzystniej-
szej cenie. spośród elementów do-
datkowych najczęściej wybierane 
są: nadstawy, plandeka rolowana ze 
stelażem z odkładaną rurą central-
ną i bocznymi rurami podpierają-
cymi, balkon (montowany na ścia-
nie przedniej) i rynna zsypowa. 

liderem sprzedaży przyczep rol-
niczych w polsce jest pronar 
t653/2. Jest to przyczepa o trape-
zowym kształcie skrzyni i ładow-
ności 6 ton - szczególnie popular-
na wśród właścicieli mniejszych go-
spodarstw rolnych, sadowników i 
firm świadczących usługi komunal-
ne. t653/2 charakteryzuje się bar-
dzo dobrą relacją jakości do ceny.

numerem dwa w zestawieniu 
jest przyczepa pt612 o ładowno-

wszystkie przyczepy pronaru 
są niezwykle trwałe i uniwersalne, 
co zawdzięczają zastosowaniu no-
woczesnych rozwiązań technicz-
nych i wysokiej jakości materia-
łów. pięć najbardziej popularnych 
produktów to dwuosiowe przycze-
py burtowe z trójstronnym wywro-
tem. czynnikiem, który przyczy-
nia się do stałego wzrostu ich sprze-
daży jest m.in. bogate wyposaże-
nie standardowe oraz dodatkowe i 
opcjonalne. o wysokiej trwałości i 
niezawodności tych przyczep decy-
dują: rama podwozia (wykonana z 
prostokątnych zamkniętych profi-
li), sztywna skrzynia ładunkowa z 
wahadłowym uniwersalnym syste-
mem otwierania ścian, mocne pły-
ty podłogowe, wytrzymałe, specjal-

nie profilowane i laserowo spawane 
ściany z centralnym systemem ry-
glowania.

wyposażenie standardowe dwu-
osiowych przyczep burtowych z 
trójstronnym wywrotem obejmu-
je m.in. dyszel typu V ze sztywnym 
zaczepem i okiem Φ40, pneuma-
tyczną dwuprzewodową instalację 
hamulcową, tylne wyjścia hydrau-
licznego systemu hamulcowego do 
zagregowania z drugą przyczepą, 
ręczny hamulec postojowy z korbą 
oraz podporę serwisową skrzyni ła-
dunkowej.

bogate wyposażenie dodatko-
we i opcjonalne pozwala na dopa-
sowanie przyczepy do indywidual-
nych wymagań nabywcy, zapew-
niając przy tym możliwość wyboru 

miejsce
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ści 12 ton, przeznaczona (ze wzglę-
du na kształt skrzyni, której we-
wnętrzna szerokość wynosi 2420 
mm) do przewozu ładunków pa-
letowych. od kilku lat notowany 
jest coroczny (największy wśród 
przyczep rolniczych) wzrost sprze-
daży tego modelu. tendencję tę 
można tłumaczyć coraz większą 
liczbą dużych gospodarstw i uni-
wersalnością pt612 wynikającą 
m.in. z kształtu jej skrzyni, ładow-
ności i pojemności. 

w pierwszej piątce najbardziej 
popularnych wśród polskich na-
bywców znajdują się jeszcze dwie 
przyczepy paletowe pronaru - na 
trzecim miejscu pt610 (o ładow-
ności 10 ton) i na piątym pt606 
(6 ton). rozdziela je w zestawieniu 

pronar t672 (8 ton) z trapezo-
wym kształtem skrzyni ładunko-
wej. 

cechą wspólną przyczep pt612, 
pt610 i t672 jest możliwość znacz-
nego powiększenia ich pojemno-
ści transportowej poprzez założe-
nie nadstaw dodatkowych, w tym 
środkowych. w t653/2 i t672 bar-
dzo popularnymi elementami wy-
posażenia dodatkowego są nadsta-
wy wykonane z siatki (często zama-
wiane przez przedsiębiorstwa ko-
munalne).

wśród 20 najczęściej kupowa-
nych w tym roku przyczep połowę 
stanowią wyroby pronaru. dzie-
wiątą pozycję zajmuje t023 (trzy-
osiowa przyczepa platformowa o ła-
downości 11,3 tony), która dosko-

nale sprawdza się w transporcie ła-
dunków objętościowych, bel sło-
my, sianokiszonki oraz palet i euro-
palet. na jedenastym miejscu pla-
suje się t680 (dwuosiowa przycze-
pa burtowa o ładowność 13,1 tony) 
z trójstronnym wywrotem i dużą 
pojemnością ładunkową. miejsce 
trzynaste należy do kolejnej tzw. 
paletówki pt608 (8 ton). pierwszą 
dwudziestkę zestawienia zamykają 
przyczepy: t671 (5 ton) - najwięk-
sza spośród jednoosiowych przy-
czep pronaru - i t663/2 (7 ton) na 
zawieszeniu typu tandem.

Grzegorz Tomkowiak
Autor jest przedstawicielem handlowym

Pronaru

Drugie miejsce - przyczepa PT612

Czwarte miejsce - przyczepa PT672

Trzecie miejsce - przyczepa PT610

Piąte miejsce - przyczepa PT606
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wych. wprowadzane do produkcji 
nowe modele kół pronar prze-
chodzą specjalistyczne badania trwa-
łości zmęczeniowej wykonywane na 
maszynie bieżnej wg obowiązują-
cych norm (pn-s-91240-03:1993, 
pn-iso 4251-3:1999, e/ece/324 
e/ece/trans/505 2008). są to 
przyspieszone badania niszczące, pro-
wadzone przy dużych obciążeniach 
(zadawanych promieniowo) zbliżo-
nych do nośności opon. po pewnej, 
skończonej liczbie cykli zmian ob-
ciążenia w obręczy zachodzi pęknię-
cie zmęczeniowe, powodujące roz-
szczelnienie koła, ujście powietrza i 
spadek ciśnienia w oponie, co jest sy-

zmęczenie materiału mierzone 
jest skończoną lub wprost przeciw-
nie - nieskończenie wielką - liczbą cy-
kli, którą materiał konstrukcji jest w 
stanie przenieść. Jest to tzw. trwałość 
zmęczeniowa. czynnikami wpływa-
jącymi na trwałość zmęczeniową ele-
mentu są:
•	 rodzaj materiału,
•	 rozwiązania konstrukcyjne,
•	 technologia wykonania,
•	 charakter obciążeń.

właściwie zaprojektowane koło 
powinno pracować przez cały okres 
eksploatacji, nie ulegając zniszcze-
niu na skutek pęknięć zmęczenio-

gnałem do zakończenia testu. tego 
typu badania stanowiskowe umożli-
wiają szybką ocenę jakości koła, jed-
nak przebieg testu w dużym stopniu 
odbiega od charakteru rzeczywistych 
obciążeń eksploatacyjnych.

koła maszyn rolniczych, ze wzglę-
du na charakter pracy, poddawane są 
obciążeniom o nieregularnie, losowo 
zmiennej amplitudzie. są to zwykle 
obciążenia wieloosiowe i niepropor-
cjonalne. wieloosiowość obciążenia 
oznacza, że nie można wyróżnić jed-
nego stałego, dominującego kierun-
ku przestrzennego działania obciąże-
nia i że ma ono charakter złożony z 
kilku różnych rodzajów obciążenia, 

badanie kóŁ do maszyn rolniczych

ocena trwaŁości zMęczeniowej
koła maszyn rolniczych są podczas eksploatacji poddawane zmiennym losowo obciążeniom, które mogą powodować 
ich uszkodzenia lub nawet zniszczenie. uszkodzenie elementów maszyn na skutek cyklicznych długotrwałych 
obciążeń jest nazywane zmęczeniem materiału. widocznymi oznakami tego procesu są mikroszczeliny, które - 
łącząc się - prowadzą do pęknięć skutkujących utratą spójności materiału. 
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np. rozciągania i skręcania. 
natomiast nieproporcjonalność 

obciążenia oznacza, że jego składowe 
zmieniają się względem siebie niepro-
porcjonalnie, np. ze względu na róż-
ną częstość składowych lub zmienia-
ją się losowo ze względu na warunki 
drogowe. analiza zmęczeniowa wy-
maga więc uzupełnienia o czynniki 
uwzględniające wieloosiowość i nie-
proporcjonalność obciążenia. pronar 
przeprowadza także analizę zmęcze-
niową kół z uwzględnieniem rzeczy-
wistych przebiegów obciążeń uzyski-
wanych w wyniku badań polowych. 

wielokanałowa akwizycja (zbie-
ranie) danych pozwala na rejestrację 

zmian sił, momentów lub odkształ-
ceń w rzeczywistych warunkach pra-
cy. proces zmęczenia materiału roz-
poczyna się na jego powierzchni, więc 
przebieg odkształceń mierzonych w 
różnorodnych warunkach pracy ma-
szyny rolniczej przez układ tensome-
trów pozwala na przeprowadzenie ca-
łościowej analizy zmęczeniowej. 

nieregularna zmienność rzeczy-
wistego obciążenia powoduje ko-
nieczność uporządkowania zgroma-
dzonych danych w pakiety o zbliżo-
nej amplitudzie i zbliżonej wartości 
średniej tak, aby można było przy-
stąpić do dalszej analizy ich wpływu 
na trwałość koła. istnieje wiele me-

tod systematyzowania i zliczania cy-
kli nieregularnie zmiennego obciąże-
nia. najczęściej stosowana jest me-
toda rainflow (tzw. metoda płynące-
go deszczu). dalszą analizę zmęcze-
niową można przeprowadzić na wiele 
sposobów. dwa najczęściej stosowa-
ne to:
•	 metoda naprężenia nominalnego 

(s-n),
•	 metoda odkształcenia lokalnego 

(ε- n).

w metodzie s-n litera s oznacza 
naprężenie nominalne, obliczone naj-
prostszymi metodami inżynierskimi, 
natomiast n jest liczbą cykli obciąże-
nia. w metodzie ε - n symbol ε ozna-
cza odkształcenie lokalne (wyznaczo-
ne w konkretnym punkcie koła), na-
tomiast n oznacza również liczbę cy-
kli. obie metody wymagają dużej 
wiedzy inżynierskiej w zakresie okre-
ślenia miejsc konstrukcji wrażliwych 
na zniszczenie zmęczeniowe, ponie-
waż to właśnie w tych miejscach na-
leży wyznaczyć zmienność s lub ε w 
funkcji czasu. informacje uzyskane z 
testów na maszynie bieżnej pozwoli-
ły inżynierom pronaru na wskazanie 
takich miejsc i w konsekwencji na ze-
branie danych pomiarowych w wa-
runkach polowych. 

najważniejszym elementem ana-
lizy jest sformułowanie warunku 
zniszczenia zmęczeniowego. mecha-
nizm pojawienia się i rozwoju pęknię-
cia zmęczeniowego w dużym stopniu 
zależy od rodzaju materiału, m.in. od 
jego plastyczności lub kruchości.

przyjmuje się, że w przypadku 
materiałów bardziej plastycznych, 
np. stali ciągliwych, dominującym 
czynnikiem powodującym pęknię-
cie zmęczeniowe jest wartość maksy-
malnego naprężenia ścinającego. na-
tomiast w materiałach bardziej kru-
chych, pęknięcie zmęczeniowe po-
jawia się w miejscach występowania 
największego odkształcenia główne-
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komputerowe metodą mes (metoda 
elementów skończonych), która po-
zwala na wyznaczenie stanu naprę-
żeń i odkształceń w dowolnym miej-
scu konstrukcji. analiza mes sta-
ła się już standardową metodą pro-
wadzenia wspomaganych kompu-
terowo obliczeń inżynierskich (ang. 
cae - computer aided engine-

go. w obu przypadkach rozwijaniu 
się pęknięcia sprzyja duża wartość 
naprężeń normalnych. 

warunek zniszczenia zmęcze-
niowego jest więc zwykle parame-
trem złożonym, uwzględniającym 
zarówno odkształcenia, jak i naprę-
żenia występujące w miejscach nara-
żonych na zniszczenie oraz parame-
try materiałowe opisane tzw. krzywą 
zmęczeniową, czyli wykresem zależ-
ności pomiędzy wartością naprężeń 
niszczących próbkę danego materia-
łu a liczbą cykli zmian obciążenia tej 
próbki w metodzie s-n lub zależno-
ści odkształceń w chwili zniszcze-
nia od liczby cykli w metodzie ε - n. 
krzywą zmęczeniową wykonuje się 
na wyspecjalizowanych maszynach 
zmęczeniowych.

dokładność oszacowania trwało-
ści zmęczeniowej kół zależy od pre-
cyzji zlokalizowania miejsc wrażli-
wych na pęknięcie zmęczeniowe. in-
żynierowie pronaru przeprowadza-
ją - przy użyciu nowoczesnych na-
rzędzi obliczeniowych - symulacje 

ering). głównym jej elementem jest 
przekształcenie (dyskretyzacja) za-
gadnienia wytrzymałościowego za 
pomocą skończonej liczby elemen-
tów geometrycznych połączonych w 
węzłach podziału siatki. 

proces dyskretyzacji sprowadza 
obliczenia wytrzymałościowe do roz-
wiązania układu równań algebraicz-
nych tylko dla tych wyróżnionych 
punktów (węzłów) siatki obliczenio-
wej. poza węzłami rozwiązanie jest 
przybliżane za pomocą wartości uzy-
skanych dla najbliższych węzłów.

w wyniku przeprowadzenia 
analizy mes możliwe jest dokład-
ne określenie miejsca konstrukcji, 
w którym wartość parametru znisz-
czenia zmęczeniowego jest najwięk-
sza. Jest to więc analiza uzupełniają-
ca dotychczasowe metody doświad-
czalne i jednocześnie dająca uni-
kalną możliwość przeprowadzenia 
analizy zmęczeniowej już na etapie 
projektowania oraz bez konieczno-
ści wykonywania prototypu nowej 
konstrukcji. 

Mirosława Kołodziejczyk, 
Andrzej Szymaniuk, Piotr Owerczuk

Autorzy są pracownikami Centrum 

Badawczo-Rozwojowego PRONAR

Czujniki tensometryczne

Tensometryczny układ pomiarowy przeznaczony do badań polowych koła PRONAR
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ZNAK JAKOŚCI

www.hardox.com

Przyczepa T701HP z serii PROFI LINE jest jedną z 
wielu maszyn marki PRONAR, których produkcja 
przebiega zgodnie z programem Hardox® In My 
Body. Do wykonania tej przyczepy została zasto-
sowana stal HARDOX 450HB, która - dzięki dosko-
nałym właściwościom przeciwścieralnym                       
i wytrzymałościowym - tworzy produkt doskona-
le spełniający wysokie wymagania użytkowni-
ków. Liczba zadowolonych nabywców przyczep 
PRONAR T701HP stale wzrasta. Dotyczy to 
zwłaszcza polskich i zachodnioeuropejskich użyt-
kowników realizujących kontrakty budowlane.

Pronar jest krajowym liderem w produkcji oraz 
sprzedaży nowoczesnych maszyn recyklingowych 
i komunalnych, a także sprzętu rolniczego, w tym 
przyczep. Zastosowanie stali Hardox® w podłodze 
i burtach bocznych przyczep Pronaru pozwoliło 
podnieść ich  wskaźniki trwałości i wytrzymałości, 
a -poprzez obniżenie masy - także zwiększyć 
ładowność. Symbol Hardox® In My Body potwier-
dza, że do produkcji przyczep użyto oryginalnej 
blachy Hardox® produkowanej przez SSAB. Daje 
on nabywcom gwarancję wysokiej jakości i 
wytrzymałości wyrobów marki PRONAR.
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kości. proces cynkowania składa się z 
kilku etapów pośrednich. prawidłowo 
wykonana powłoka cynkowa, w zależ-
ności od środowiska w jakim się znaj-
duje, wytrzymuje od 10 do 100 lat.

etapy procesu cynkowania
pierwszym etapem procesu cynko-
wania jest obróbka strumieniowo-
ścierna, która polega na mechanicz-
nym usunięciu niejednorodności 
(korozja, zgorzelina) przylegających 
do powierzchni przedmiotu. pod-
czas obróbki detal jest mechanicznie 
czyszczony strumieniem sprężonego 
powietrza wzbogaconego w materiał 
ścierny.

natomiast małe elementy są 
przygotowywane za pomocą obrób-
ki wibrościernej, czyli mechanicz-
nego wygładzania powierzchni z za-
nieczyszczeń. proces ten odbywa się 
w wygładzarce wibracyjnej z dodat-
kiem substancji chemicznych lub 
środków ściernych.

podczas procesu cynkowania me-
todą galwaniczną detal (np. element 
maszyny) jest zanurzany w specjal-
nym roztworze elektrolitowym. na-
stępnie zbiornik, w którym znajduje 
się roztwór z detalem, jest podłączany 
do źródła prądu. w wyniku elektroli-
zy, zachodzącej pod wpływem prądu 
elektrycznego, warstwa cynku trwale 
łączy się z powierzchnią metalu.

inny przebieg ma proces cynko-
wania metodą ogniową. polega ona 
na zanurzeniu metalowego elementu 
w cynku rozgrzanym do około 450-
500°c. pod wpływem temperatury 
cynk trwale przylega do powierzch-
ni detalu. grubość powłoki zależy od 
długości czasu zanurzenia w cynku i 
jest regulowana poprzez wypalanie w 
piecu. 

proces cynkowania przeprowadza-
ny jest w przedsiębiorstwach wyposa-
żonych w specjalistyczne urządzenia 
gwarantujące jego prawidłowy prze-
bieg i otrzymanie detali wysokiej ja-

następnie detale są odtłuszcza-
ne, dzięki czemu uzyskują chemicznie 
czystą powierzchnię, na której powsta-
nie stop stali z cynkiem. kolejnym eta-
pem jest trawienie. pozwala ono usu-
nąć substancje niemetaliczne powstałe 
podczas procesu walcowania. najpo-
pularniejszym sposobem trawienia jest 
kąpiel w kwasie solnym. 

aby detale mogły zostać ocynko-
wane, powinny również przejść top-
nikowanie, które polega na zanurze-
niu elementów stalowych w roztwo-
rze wodnym chlorku cynku i chlorku 
amonu. topnikowanie oczyszcza po-
wierzchnie stalowe ze śladowych ilo-
ści tlenków, powodując tym samym 
nieutlenianie się stali przed wprowa-
dzeniem do kąpieli cynkowej. kolej-
ną fazą jest suszenie w temperaturze 
120-150ºc. 

ostatnim etapem procesu jest cyn-
kowanie, które polega na zanurzeniu 
elementu metalowego w kąpieli sto-
pionego cynku o temperaturze 450-

procesy nanoszenia powŁok cynkowych i sprawdzanie ich Jakości

sto lat odPorności
cynkowanie jest jedną z najskuteczniejszych metod zabezpieczenia elementów metalowych przed korozją. najbardziej 
popularne, wykorzystywane w przemyśle metody to: galwaniczna i ogniowa. pronar dokłada wszelkich starań, aby 
maszyny opuszczające taśmy produkcyjne były trwale i długo eksploatowane.  
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badanie powłoki cynkowej ele-
mentów bez powierzchni gwintowa-
nych dokonywane jest pod kątem jej 
wyglądu, grubości, przyczepności oraz 
odporności na korozję. na detalu nie 
mogą występować obszary niepokryte 
powłoką cynkową, nie powinno być 
na niej  pęknięć, wżerów ani pęche-
rzy. badaniu podlega  5 proc. detali z 
każdej partii poddanej procesowi cyn-
kowania. grubość powłoki jest bada-
na metodą ultradźwiękową (leptosko-
pem) w trzech miejscach na najwięk-
szej powierzchni detalu. grubość ba-
dana jest w 1 proc. każdej partii. 

przyczepność ocenia się metodą 
nagniatania, zgodnie z normą en 
iso 2819. natomiast badanie na od-
porność korozyjną przeprowadza się 
w mgle solnej, wg normy iso 9227 
oraz normy en 12329.  badanie me-
todą nagniatania wykonuje się raz w 
roku dla każdego dostawcy części do 
maszyn pronar.

500ºc. w takiej temperaturze zacho-
dzi reakcja chemiczna cynku z żela-
zem, której wynikiem jest powierzch-
niowy stop żelaza i cynku. 

ocena powłok cynkowych od-
bywa się według obowiązujących 
w pronarze warunków technicz-
nych odbioru (wt-01-2008). 
warunki te różnicują ocynkowane 
detale na: bez powierzchni gwin-
towanych i gwintowane. 

w elementach bez powierzch-
ni gwintowanych dobór i oznacze-
nie powłoki cynkowej określa nor-
ma pn-en 12329. powłoki chro-
mianowe powinny być wykona-
ne w ten sposób, aby nie wyma-
gało to użycia chromu sześciowar-
tościowego. w przypadku deta-
li o twardości większej niż 320hV 
(tzw. kruchość wodorowa wg skali 
twardości mohsa) należy stosować 
się do zapisów zawartych w normie 
iso 4042.  

w elementach gwintowanych do-
bór i oznaczenie powłoki cynkowej  
określa norma pn-en iso 4042.  
norma nanoszenia na te elementy po-
włoki chromianowej oraz sposób po-
stępowania z elementami o krucho-
ści wodorowej są identyczne jak w ele-
mentach bez powierzchni gwintowa-
nych. w taki sam sposób przeprowa-
dzane jest również badanie wyglądu 
powłoki, jej przyczepności oraz odpor-
ności korozyjnej. 

pomiar grubości powłoki cynkowej 
w elementach gwintowanych jest doko-
nywany również na podstawie normy 
pn-en iso 4042. badaniu (metodą 
ultradźwiękową) podlega 1 proc. każ-
dej partii danego detalu. do sprawdze-
nia powierzchni gwintowanych uży-
wane są sprawdziany dla gwintów ze-
wnętrznych oraz wewnętrznych.

Grzegorz Tomczuk
Autor jest inżynierem jakości w Pronarze

Elementy maszyn z powłoką cynkową naniesioną w procesie galwanizacji
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stać wielu konstrukcyjnym wy-
zwaniom, m.in. dokonuje łącze-
nia: tzw. materiałów różnoimien-
nych oraz stali niestopowych i sto-
powych. czynności te wymagają 
często dodatkowej obróbki ciepl-
nej oraz kontroli termicznej pro-
cesu. spaja się tam również deta-
le o znacznej rozpiętości gabary-
tów, mas czy grubości łączonych 
ścianek. wykonanie spoin, zarów-

bardzo istotnym etapem produk-
cji większości wyrobów lub ich pod-
zespołów jest spawanie. kontrola, 
badanie oraz pomiary parametrów 
spawania są kosztowne i trudne, dla-
tego proces ten musi być przeprowa-
dzony bardzo starannie. prawidło-
we sterowanie spawaniem ma więc 
istotny wpływ na jakość wyrobów.

spawalnia wydziału pih dyspo-
nuje sprzętem, który pozwala spro-

no pachwinowych, jak i czołowych, 
odbywa się ręcznie lub na automa-
tach przy użyciu różnych metod i w 
wielu pozycjach spawalniczych. 

pronar dysponuje nowoczesnym 
parkiem maszynowym oraz do-
świadczoną i wykwalifikowaną za-
łogą, co gwarantuje, że jest w sta-
nie sprostać wysokim wymaganiom 
rynku dotyczącym jakości spawa-
nia. na wydziale stosowane są róż-

wydziaŁ pneumatyki i hydrauliki

stanowisKa sPawalnicze
wydział pneumatyki i hydrauliki pronaru zajmuje się produkcją siłowników i przewodów hydraulicznych oraz 
pneumatycznych, ciśnieniowych zbiorników sprężonego powietrza do układów pneumatycznych. wytwarza też 
wiele komponentów do różnych maszyn, w tym produkowanych przez pronar.
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dzenia spawalnicze wiodących świa-
towych producentów. aby proces 
wytwórczy przebiegał ergonomicz-
nie i szybko, a powstające wyroby 
były najwyższej jakości, na wydzia-
le pih zamontowano również wiele 
zautomatyzowanych stanowisk spa-
walniczych wyposażonych w obrot-
niki pionowe, poziome oraz uni-
wersalne. umożliwiają one wyko-
nanie spoin w  wielu pozycjach oraz 

ne metody spawania, m.in.: nr 135 
- spawanie łukowe elektrodą to-
pliwą w osłonie gazu aktywnego 
(mag), nr 138 - spawanie łukowe 
elektrodą topliwą z rdzeniem prosz-
ku metalicznego w osłonie gazu ak-
tywnego (mag metal), nr 141 
- spawanie elektrodą  wolframową 
w osłonie gazów obojętnych (tig).

spawalnia wydziału pih jest 
wyposażona w nowoczesne urzą-

przy wykorzystaniu różnych metod 
spawania.

stały rozwój firmy, którego 
oznaką jest m.in. powiększanie par-
ku maszynowego, powoduje wzrost 
liczby produkowanych wyrobów. 
pronar prowadzi prace koncepcyj-
ne dotyczące stworzenia lub zaku-
pu kolejnego nowoczesnego wielo-
funkcyjnego stanowiska spawalni-
czego, które sprosta wysokim ob-
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jące czyszczenie międzyoperacyjne 
zespołów oraz spoin.  

wprowadzanie innowacji oraz 
nowoczesnych technologii jest wa-
runkiem sukcesów firmy z na-
rwi. w pronarze trwają testy no-
wej technologii spawania (dyspo-
nuje nią jeden z wiodących produ-
centów urządzeń spawalniczych na 
świecie). mają one dać odpowiedź: 
Jak nowa technologia sprawdza się 
w warunkach przemysłowych i czy 
sprosta wymaganiom stawianym 
przez potrzeby wynikające ze stale 
rosnącej produkcji pronaru?

Jan Szymański
Autor jest technologiem-spawalnikiem na 

Wydziale Pneumatyki i Hydrauliki w Pronarze 

tów, na której są wykonywane ci-
śnieniowe zbiorniki sprężonego 
powietrza. podczas ich produkcji - 
w kolejnych etapach cyklu techno-
logicznego - za pomocą kilku spoin 
łączone są komponenty zbiornika. 
spoina wzdłużna z pełnym przeto-
pem wykonywana jest przy pomo-
cy automatu do spawania liniowe-
go, a spawanie króćców płaszcza 
oraz dennic - przy użyciu obrotni-
ka pionowego. natomiast do po-
łączenia płaszcza oraz dennic wy-
korzystywany jest automat wyko-
nujący równocześnie dwie spoiny 
obwodowe. wydział pih planuje 
zwiększenie poziomu automatyza-
cji linii do spawania ciśnieniowych 
zbiorników sprężonego powietrza 
o kolejne stanowiska usprawnia-

ciążeniom związanym z produk-
cją siłowników o największych ga-
barytach. gdyby rynek nie był 
w stanie zaproponować pronaro-
wi optymalnego rozwiązania, roz-
ważana jest możliwość zaprojekto-
wania oraz wykonania takiego sta-
nowiska we własnym zakresie. po-
zwalają na to zarówno możliwości 
techniczne, jak i umiejętności kon-
struktorów oraz automatyków pro-
naru. ich wysokie kwalifikacje były 
już niejednokrotnie potwierdzane, 
m.in. poprzez uruchomienie dzia-
łających od lat na wydziale kół 
tarczowych: automatycznej linii 
profilowania oraz linii spawania. 

wydział pih, poza nowocze-
snymi stanowiskami spawalniczy-
mi, dysponuje także linią automa-

Spawanie obwodowe ciśnieniowych zbiorników sprężonego powietrza
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kompleksowa oFerta

KoŁa z MarKowyMi oPonaMi
wydział kół tarczowych produkuje koła m.in. do maszyn rolniczych, bu-
dowlanych, komunalnych i leśnych. w ciągu dwóch dekad firma z narwi 
stała się nie tylko liderem w kraju, ale również trzecim na świecie producen-
tem kół stalowych (m.in. do maszyn wolnobieżnych). na wkt wypraco-
wano przeszło 300 rozwiązań technicznych w zakresie kół spawanych i skrę-
canych, które mogą być stosowane w ponad 8 tys. różnych konfiguracji.

pronar sprzedaje koła tarczowe, 
opony i koła ogumione na całym 
świecie. wśród firm, których wyro-
by oferuje pronar są znani i cenie-
ni światowi producenci opon, m.in.: 
tVs eurogrip, deestone i Thun-
derer, carlisle, tianli i leao tyres, 
bridgestone i Firestone oraz miche-
lin, kleber i taurus. pronar jest też 
wyłącznym dostawcą felg do ma-
szyn rolniczych dla grupy michelin. 

w sierpniu została utworzona w 
pronarze odrębna sekcja sprzeda-
ży opon, która obsługuje wyłącz-
nie polskich klientów. pod nr telefo-
nu +48 85 682 73 54 oraz adresem  
e-mail: opony@pronar.pl krajowi 
odbiorcy mogą skorzystać z facho-
wego wsparcia specjalistów, którzy 
doradzą w doborze odpowiedniego 
ogumienia.

Aleksandra Maksymiuk

priorytetem pronaru stało się wy-
pracowanie kompleksowej oferty, 
uwzględniającej usługę montażu ogu-
mienia, tak aby móc zaproponować 
nabywcom kompletne koła. dlatego 
sprzedaż kół ogumionych sukcesywnie 
wzrasta.

wybór producentów opon, z któ-
rymi pronar współpracuje, zawsze jest 
poprzedzany weryfikacją jakości ich 
wyrobów. najpierw wykonywane są 
badania i testy w centrum badawczo-
rozwojowym pronaru. badany jest 
skład chemiczny, twardość i udarność 
gumy oraz przeprowadzane testy trwa-
łości zmęczeniowej. następnie wybra-
ne opony są montowane jako pierwsze 
wyposażenie maszyn pronaru. dzięki 
podwójnej weryfikacji - w warunkach 
laboratoryjnych oraz w testach polo-
wych - istnieje pewność, że oferowane 
ogumienie sprosta oczekiwaniom na-
bywców i warunkom w jakich będzie 
eksploatowana maszyna.

pronar posiada ogrzewany maga-
zyn opon o powierzchni 7,2 tys. m2  z 
ograniczonym oddziaływaniem pro-
mieni uV i czynników atmosferycz-
nych. to sprawia, że przechowywane 
w nim ogumienie nie ulega degeneracji 
(m.in. odkształceniom) i długo zacho-
wuje wymagane parametry. na stanie 
magazynowym pronaru znajduje się 
średnio około 10 tys. opon, które posia-
dają nieodzowne certyfikaty oraz speł-
niają normy dopuszczające ich stosowa-
nie na terenie unii europejskiej.

zobacz film o wydziale 
KÓł tarczowych
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Fabryka w siemiatyczach 

z Pronaru w daleKi świat
historia fabryki pronaru w siemiatyczach (woj. podlaskie) rozpoczyna się w 
2012 roku, kiedy powstała jej pierwsza hala; druga została zbudowana cztery 
lata później. w pierwszej hali są produkowane elementy metalowe (trafiają 
tu arkusze blachy, które są cięte, gięte i spawane), natomiast w drugiej - po-
wstają maszyny recyklingowe. 

puterowego, które pozwalają na sy-
mulację gięcia i umożliwiają prawi-
dłowe wykonanie elementu, elimi-
nując powstawanie odpadów. 

w dalszej części hali odbywa się 
spawanie. Łączone są poszczegól-
ne detale dużej ramy, a także noże 
z wałami. część elementów ma-
szyn może być spawana ręcznie, 
jednak niektóre wymagają niezwy-
kle precyzyjnego prowadzenia spo-
iny za pomocą automatów spawal-
niczych. dzięki ich bardzo spraw-
nym ramionom, spawanie jest wy-
konywane w kilkunastu płaszczy-
znach. komputer na bieżąco anali-
zuje prawidłowy przebieg spoiny i 
odpowiednie osadzenie elementów. 
w razie potrzeby zatrzymuje się i 
informuje operatora o błędzie. 

zespawane elementy, w zależno-
ści od przeznaczenia oraz rozmiaru, 
trafiają do jednej z kilku malarni. w 
fabryce w siemiatyczach malowanie 
jest realizowane zarówno na mokro, 
jak i metodą proszkową. te procesy, 
nadzorowane przez komputer, także 
odbywają się automatycznie. w ten 
sam sposób dokonuje się m.in. mie-
szanie farb czy - w zależności od uży-
tej technologii - sterowanie czasem 
schnięcia lub stygnięcia. 

tak przygotowane elementy tra-
fiają do hali finalnego montażu. 
właśnie w niej są łączone podze-
społy, które pronar wytwarza w in-
nych fabrykach (m.in.: ramy, kon-
strukcje przenośników, elemen-
ty pneumatyki i hydrauliki, sita i 
wały) z elementami dostarczonymi 

dzięki fabryce w siemiatyczach, 
której powierzchnia wynosi 118 tys. 
m2, pronar jest największym produ-
centem maszyn recyklingowych w 
polsce. poza sprzedażą w kraju, są one 
eksportowane zarówno do odbiorców 
europejskich, jak i do najbardziej od-
ległych miejsc na świecie - obydwu 
ameryk, azji oraz australii. 

stal trafia do fabryki w postaci 
arkuszy, które są odpowiednio cię-
te, gięte i spawane. ponadprzecięt-
ną precyzję cięcia oraz maksymal-
ne wykorzystanie stalowych arku-
szy zapewniają komputerowo ste-
rowane laserowe wykrawarki. tną 
one płaskie fragmenty detali (np. 
segmenty sita do przesiewacza bęb-
nowego). skomplikowane kształty 
i liczba  zadań, wynikająca ze sta-
le rosnącej produkcji sprawiają, że 
maszyny w tej hali pracują niemal 
bez przerwy. 

precyzyjne cięcie, z zachowaniem 
wszystkich właściwości fizyko-che-
micznych materiału, umożliwia 
technologia cięcia wodno-ściernego. 
dzięki jej zastosowaniu, noże wałów 
nie wymagają dodatkowego utwar-
dzania i są bardzo ostre. do cięcia, 
podczas obróbki profili stalowych 
jest używany zaawansowany tech-
nologicznie laser, pracujący w wie-
lu płaszczyznach. zastępuje on kilka 
urządzeń i znacząco skraca czas wy-
konania elementu. 

w fabryce w siemiatyczach do 
gięcia blach służą prasy hydraulicz-
ne. charakteryzuje je kilkusettono-
wy nacisk i system sterowania kom-
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ogólna powierzchnia 
całej fabryki

powierzchnia hal 
produkcyjnych 

kubatura hal 
produkcyjnych 

produkcja maszyn 
recyklingowych
i komunalnych
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W maszynach PRONAR montowany jest napęd gąsienicowy produkowany w fabryce  w Hajnówce (woj. podlaskie)

dzielnej linii technologicznej. na 
każdym stanowisku znajdują się 
elementy potrzebne na danym eta-
pie produkcji. w miarę zapotrze-
bowania są one dostarczane z ma-
gazynów znajdujących się na tere-
nie fabryki. w każdej z maszyn są 
montowane elementy wyposażenia 
dopasowane do zamówienia na-

bywcy. produkcję kończy umiesz-
czenie nalepek informacyjnych 
specyfikujących daną maszynę.

każda maszyna, której proces 
produkcji został zakończony, wy-
maga jeszcze sprawdzenia - zanim 
opuści fabrykę jest poddawana 
przez pracowników działu kon-
troli Jakości ponad 180 czynno-

przez kooperantów (silnikami, sys-
temami  sterowania, pasami trans-
misyjnymi oraz pompami i silnika-
mi hydraulicznymi). 

hala jest podzielona na kil-
ka naw. maszyny każdego rodza-
ju (przesiewacze, rozdrabniacze, 
przenośniki taśmowe, przerzucarki 
kompostu) są montowane na od-

Maszyny są szczegółowo kontrolowane na każdym etapie produkcji
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Montaż wałów rozdrabniających jest jednym z ważniejszych procesów produkcji rozdrabniacza

ściom sprawdzającym. dokładna 
kontrola uwzględnia m.in. wery-
fikację wszystkich połączeń prze-
wodów hydraulicznych i pneuma-
tycznych, jakość powłoki lakier-
niczej, działanie kluczowych ele-
mentów, a także systemów bez-
pieczeństwa. w przypadku bra-
ku możliwości odwzorowania real-
nych warunków pracy są one reali-
stycznie symulowane. Jeśli weryfi-
kacja wszystkich punktów przebie-
gnie prawidłowo, kontroler jakości 
dopuszcza maszynę i zezwala na jej 
załadunek. 

Mateusz Pietruszka
Autor jest menedżerem produktu

w Pronarze

Wycinarka wodna gwarantuje dokładne cięcie i zachowanie wszystkich istotnych właściwości 
materiału
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uruchomieniem produkcji seryjnej 
i wykonaniem kosztownego oprzy-
rządowania produkcyjnego.

•	 testów funkcjonalności produktu;
•	 prezentacji produktu przed akcepta-

cją jego ostatecznego kształtu.

pronar dysponuje systemem druku 3d 
Fortus 900mc, który umożliwia speł-
nienie powyższych celów i pozwala na 
produkcję krótkich serii produkcyj-
nych oraz wytwarzanie pojedynczych 
elementów użytkowych. 

Parametry i cechy systemu druku 3d 
fortus 900mc:
•	 przestrzeń robocza (oś X y z): 

914x610x914 mm;
•	 technologia wydruku Fdm (fused 

deposition modeling - nakładanie 
warstwami);

•	 dokładność wymiarowa wydruku 
+/- 0,089 mm;

•	 grubości drukowanej warstwy: 

szybkie prototypownie polega na 
przyrostowym, warstwowym kształto-
waniu zaprojektowanego wyrobu. wy-
konywanie modeli, prototypów i deta-
li sprowadza się do nakładania warstw 
materiału (jedna po drugiej), z które-
go powstaje wydruk 3d. technologia 
tego druku powstała z myślą o szybkim 
wykonywaniu oraz przygotowywaniu 
prototypów. Jednak drukowane mode-
le można wykorzystywać także do in-
nych celów, m.in. do:
•	 wytwarzania trudno dostępnych 

lub wycofanych z produkcji seryjnej 
części zamiennych;

•	 wytwarzania części, których pro-
dukcja tradycyjnymi metodami jest 
zbyt kosztowna, pracochłonna i cza-
sochłonna, a niekiedy niemożliwa;

•	 odtwarzania elementów uszkodzo-
nych lub wyeksploatowanych,

•	 kontroli poprawności zaprojekto-
wania elementów, które mają ze 
sobą współpracować, jeszcze przed 

0,178; 0,254; 0,330 mm;
•	 dwie głowice: jedna dla materiału 

modelowego i jedna dla materiału 
podporowego;

•	 automatyczne uwzględnienie skur-
czu materiałowego;

•	 ogrzewana komora robocza;
•	 stosowanie rozpuszczalnego mate-

riału podporowego;
•	 obróbka wydruku 3d przy pomocy 

tzw. myjki ultradźwiękowej.

pronar drukuje elementy 3d z nastę-
pujących materiałów:
•	 abs-m30,
•	 pc (poliwęglan).

powstające dzięki systemowi Fortus 
900mc elementy, na zamówienie mogą 
być również wykonywane z innych ma-
teriałów:
•	 absi (medyczny),
•	 abs-m30i (medyczny),
•	 abs-esd7 (antystatyczny),

technologia druku 3d w pronarze

jedna z najwięKszych druKareK w Polsce 
drukowanie przestrzenne 3d (ang. 3d printing) jest innowacyjną technologią wspierającą szybkie prototypowanie 
(ang. rapid prototyping). służy ona do szybkiego wytwarzania prototypów oraz krótkich serii produkcyjnych z 
tworzyw sztucznych metodą druku przestrzennego w tzw. technologii addytywnej (Fdm - ang. Fused deposition 
modeling) - modelowaniu poprzez nakładanie warstwowe stopionego materiału.
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•	 pc-iso (poliwęglan medyczny),
•	 nylon 12 (poliamid),
•	 ultem 9085,
•	 ppsF (odporność na temperaturę 

190°c).

pronar zapewnia szybką realizację 
zamówień, bezpłatną wycenę wy-
druku oraz pomoc przy wykonaniu 
projektu druku 3d.  system Fortus 
900mc umożliwia wykonanie detalu 
o gabarytach zewnętrznych nie prze-
kraczających 900x600x900 mm. Je-
śli detal trzeba podzielić na kilka ele-
mentów (z powodu przekroczenia 
wymiarów komory roboczej), istnie-
je możliwość wykonania wydruku 
dzielonego. 

Jerzy Zdrajkowski
Autor jest koordynatorem projektów na Wydziale 

Wdrożeń w Pronarze
Forma do termoformowania detali wydrukowana z poliwęglanu, dzięki systemowi druku 3D 
Fortus 900mc

Wydruk 3D w technologii FDM prototypu obudowy samojezdnego robota do pielęgnacji ogrodów o dużej powierzchni (obudowa wydrukowana z 
materiału ABS-M30, może być malowana w dowolnym kolorze z palety RAL)

dostępna w Pronarze technologia fdM pozwala przygotowywać jedne 
z największych wydruków 3d w Polsce - 900x600x900 mm.

pytania dotyczące możliwości systemu należy kierować na adres mailowy: 
drukarka3d@pronar.pl
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agrarada sp. z o.o.
55-216 domaniów, brzezimierz 12
tel. 71 392 21 94, 71 394 70 25
agro-as - oddział
58-125 pszenno, ul. wiejska 2, tel. 74 642 10 60
jaskot sp.j.
59-818 siekierczyn 267, tel. 75 724 44 03
jaskot - oddział
59 - 430 wądroże wielkie, budziszów wielki 28 b
tel. 767 660 006 
jaskot - oddział
59-700 bolesławiec, dolne młyny 34, tel. 609 003 304
osadkowski-cebulski sp. z o.o.
59-220 legnica, ul. nasienna 6
tel. 76 850 58 76, 76 850 61 49
osadkowski-cebulski - oddziały:
•	 59-700 bolesławiec, ul. dolne młyny 42 b
•	 67-200 głogów, ul. rudnowska 78 a
•	 66-200 świebodzin ul. mała i
osadKowsKi sa
bierutów 56-420, ul. kolejowa 6, tel. 71 314 64 54
osadKowsKi sa - oddziały
•	 55-200 oława, ul. zwierzyniecka 16, tel. 71 313 32 58
•	 58-100 świdnica, ul. kopernika 37
•	 57-100 strzelin, ul. oławska 51, tel: 71 392 48 80
•	 56-400 oleśnica, ul. krzywoustego 30a, 
     tel: 71 399 22 70, 71 399 22 80
stoMil sanoK dystrybucja - oddziały
•	 57-200 ząbkowice śląskie, ul. wrocławska 44
•	 56-100 wołów, ul. leśna 14, tel. 783-905-783

woJewództwo kuJawsko-
pomorskie
agrarada - oddział
88-121 chełmce, chełmiczki 43
agromarket - oddział
88-400 Żnin, ul. gnieźnieńska 3
tel. (52) 351 30 02, tel./fax (84) 639 36 74
euroMasz liPKa - oddział
87-600 lipno, Jastrzębie 92, tel: 609 909 688
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 sp.z o.o.
89-400 sępólno krajeńskie, ul. bowid 15
tel. 52 388 82 20, fax 52 388 57 02
Mark-rol Marek Piniarski sp.j.
85-790 bydgoszcz, ul. Fordońska 288
tel. 52 524 65 75
Mark-rol Marek Piniarski sp.j. - oddział
88-400 Żnin, Żnin ul. kl. Janickiego 28 b
invest - agro sylwia Kluczyńska
ul. kawie 15/4, 89-400 sępólno krajeńskie
firma handlowa agrolMet
ul. 88-140 gniewkowo, nowa 1

woJewództwo lubelskie
agromarket - oddział
22-400 zamość, ul. szczebrzeska 19
tel: (84) 638-74-36, tel./fax (84) 639-36-74
fabryczny Punkt sprzedaży
24-173 markuszów, Łany 32a
tel. kom. 507 924 114, 507 924 664
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
śmieciuch dariusz P.P.h.u. agro-stal
23-420 tarnogród, wola różaniecka 233
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
arPis 8 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 wilkołaz, rudnik szlachecki 59
tel. 817 216 785
rolMaX
21-040 świdnik, ul. piasecka 208
tel. 81 721 67 85, 606 815 418
rolmax - oddział
21-300 radzyń podlaski, białka 50c
rolmax - oddział
22-459 miączyn, miączyn 59
rolmax - oddział
23-212 wilkołaz, rudnik kolonia 74

rolMech sp. z o.o. - oddział
21-302 kąkolewnica, Żakowola poprzecz. 1
PioMar agro-tech - oddział
21-400 Łuków, gołaszyn 116 e

woJewództwo lubuskie
agroMa sp. z o.o.
66-400 gorzów wlkp, al. 11 listopada 156
tel: 95 720 30 51
agro centruM 
66-100 sulechów, krężoły, ul. wolsztyńska 29
tel: 68 352 93 47
agrovol
66-100 sulechów, ul. kruszyna 11
tel: 68 455 50 55
osadKowsKi-cebulsKi sp. z. o.o.
66-200 świebodzin, ul. mała 1
tel: 68 382 44 42
zawadzKa
66-213 skąpe, radoszyn 78
tel: 68 34 19 225, fax: 68 34 19 122
oddziały:
•	 73-110 Żagań, bożnów 1, tel: 601 927 336
•	 73-110 stargard, ul. rzemieślnicza 12, tel. 601 927 320
•	 78-230 krzywopłoty, krzywopłoty 2b, tel. 601 457 532
abc rol sp. z o.o. - oddział
•	 ul. główna 24, 66-340 przytoczna, tel. 698 902 384

woJewództwo Łódzkie
agromarket - oddział
99-320 kutno, ul. sklęczkowska 45
tel: (24) 355-30-20, 
tel./fax (24) 355-30-21, tel./fax (24) 355-30-22
rolsad
96-200 rawa mazowiecka, ul. katowicka 4
tel. 46 814 65 40
agroMa 
99-320 kutno, ul. sklęczkowska 42
tel. 24 355 32 00
agroPlus
99-400 Łowicz, ul. poznańska 158
tel. 046 / 837 47 85
rad-Masz
26-300 opoczno, ul. rzeczna 16
tel. 44 755 35 66
hydroMasz
98-275 brzeźnio, zapole 79/5
tel. 43 820 38 95
agrosKŁad
97-225 ujazd, Józefin 39
tel. 44 719 24 88, fax 44 719 31 49
agrosKŁad - oddział
99-400 Łowicz, popów 16a
tel. 46 837 37 24
agrosKŁad - oddział
95-080 tuszyn, ul. świętokrzyska 20
tel. 42 614 21 60
farMasz
97-060 brzeziny, stare koluszki 28
tel./fax 46 874 37 06
farMasz - oddział
99-100 Łęczyca, marynki 69a
tel. 666453723
farMasz - oddział
98-200 sieradz, ul. glinianki 13
agros-wrońscy
98-337 strzelce wielkie, ul. częstochowska 3
tel. 34 311 07 82 , fax. (034) 364 78 68
agros-wrońscy - oddział
98-285 wróblew, ul. wróblew 8b
tel. (043) 821 33 08, fax. (043) 821 32 00
novafarM
lena sobocińska, maków-kolonia,
ul. akacjowa 34, 96-124 maków
ziMeX
99-100 Łęczyca, leszcze 29, tel. 24 721 43 83
roltech babis sPóŁKa jawna - oddział
26-332 sławno, kozenin 53b
tel. 44/610 22 22

woJewództwo maŁopolskie
agroma rzeszów - oddział
•	 30-001 kraków, powstańców 127
urson 
32-642 włosienica, ul. lazurowa 56
tel. 33 843 61 32
agri ursus
34-730 mszana dolna, ul. starowiejska 24c
tel. 18 331 05 82, 608 657 901
centrum ogrodnicze Polger sp. z o.o.
32-126 igołomia, zofipole 144
tel. 600 937 233
f.h.u. traKtor-serwis Marek Krajewski
34-600 limanowa, stara wieś 360
tel.  18 333 90 86, fax 18 332 95 23
f.h.u. traKtor-serwis Marek Krajewski - oddział
33-314 Łososina dolina, Łososina dolina 377
tel./fax. 668256712

wialan langer i wiatr sp. j
33-100 tarnów, ul. hodowlana 9, tel. 146 211 666
www.wialan.com.pl
hurtownia artyKuŁów PrzeMysŁowych 
Marian KraciK
34-745 spytkowice, spytkowice 54
tel. 18 268 82 75, fax 18 268 89 10
agro-staneK aleksander stanek
32-104 koniusza, posądza 125
tel./fax 12 386 96 37
Puh Madrocar
32-052 radziszów, ul. podlesie 131
tel./fax. 12 275 10 85
fhu Maszrol
32-200 miechów, poradów 42a
tel. 41 383 18 85
“Kisiel” - oddział
32-200 miechów, ul. racławicka 36
tel. 41 389 90 05
rolMa - oddział
32-200 miechów, ul. racławicka 49a
tel. 603 888 686
rol-Mech - oddział
•	 38-300 gorlice, ul. bielecka 78b
•	 33-230 szczucin, ul. kościuszki 56 
cheMPest s.a. - oddział
32-200 Jaksice, Jaksice 428 
tel. 41 386 86 96
Przedsiębiorstwo wielobranżowe Kamix - oddział
33-300 nowy sącz, rodziny stobieckich 3
tel. 690 813 090

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
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
PPhu aldo sp.j.
07- 430 myszyniec, ul. stefanowicza
tel. (29) 77 21 980, fax (29) 76 00 622
agrobard sp.j.
26-650 przytyk, oblas 25b
tel. 48 618 09 10, 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. 23 662 28 42, fax 23 662 20 15
rolMech sp. z o.o.
09-100 płońsk, ul. 19 stycznia 41b
tel. 23 662 52 98, fax 23 662 72 91
rolMech sp. z o.o. - oddziały
•	 06-120 winnica, ul. pułtuska 3, tel. 23 691 44 44
•	 07-100 węgrów, ul. koścciuszki 153, tel. 25 792 30 23
•	 05-870 błonie, ul. sochaczewska 64c, tel. 22 796 33 40
roltech
06-120 winnica, poniaty wielkie 13
tel. 23 684 20 50, 23 684 40 20
a.r. chMielewsKi - oddziały
•	 26-634 gózd , ul. osiedle karszówka 4d
•	 ul. krakowskie przedmieście 108, 05-640 mogielnica
rad-Masz - oddział
09-140 raciąż, druchowo 1
tel. (0-44) 755 35 66
stoMil sanoK dystrybucja - oddziały
•	 06-400 ciechanów, ul. mławska 1,
  tel. 23 672 20 95
agrol
wróblewo 76, 06-540 radzanów
agroPoK Mazowsze
06-400 ciechanów, przążewo
tel. 23 673 20 07
agrarada
poznańska 553, 05-860 płochocin
tel. 600 888 639, fax 22 722 27 65
agro-Metal
kolonia 17. 07-411 rzekuń
tel. 29 764 10 11

woJewództwo opolskie
agro-as
49-200 grodków, ul. otmuchowska 4e
tel. 77 41 55 700, fax 77 42 40 601
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

dilerzy



agroMasz nysa
48-303 nysa, ul. dmowskiego 5
tel./fax 77 433 11 67
badera
46-325 rudniki, dalachów 354
tel. 34 350 28 40, fax 34/350 40 02
KoMagro 
48-130 kietrz, ul. racibirska 109
tel./fax 77 485 50 89
osadKowsKi sa - oddział
•	 48-303 nysa, ul. nowowiejska 16
stoMil sanoK dystrybucja - oddział
59-513 wilków, ul. wrocławska 25

woJewództwo podkarpackie
grzegorz furdyna 39-451 skopanie, wola baranowska, 
ul. zachodnia 19, tel. 607 603 486
grzegorz furdyna - oddział
widełka obok stacji orlen przy drodze krajowej nr 9 
(rzeszów-kolbuszowa)
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. 17 860 31 27
rol-Mech 
37-550 radymno, ul. słowackiego 17
tel./fax 16 628 22 66
rol-Mech - oddział
37-600 lubaczów, ul. kraszewskiego 4
tel. 16 632 14 15
wialan langer i wiatr sp. j. - oddział
37-200 przeworsk, ul. lwowska 106
tel./fax 16 649 01 27
a.r. chMielewsKi - oddziały
•	 38-500 sanok, ul. piastowska 3, tel. 785 666 366
•	 37-522 wiązownica, szówsko,
 ul. chmielewskiego 4, tel. 781 266 600
•	 39-220 pilzno, ul. legionów 22, tel. 885 555 883
“Kisiel” - oddział
36-002 Jasionka, Jasionka 908F
Pw KaMiX Kamil domański
ul. kard. wyszyńskiego 5, 37-710 Żurawica
tel. kom. 669 270 404
stoMil sanoK dystrybucja
sanok, ul. lipińskiego 248
tel. 13 492 42 85
Przedsiębiorstwo wielobranżowe Kamix - oddział
38-500 sanok, ul. przemyska 51
tel. 690 991 603

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. 501 543 843, 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, korytki 6
tel./fax 86 217 25 70
agro rolniK sp. z o.o.
18-411 śniadowo, ul. kościelna 10
tel. 86 217 61 23
agro-rolniK sp. z o.o. - oddziały
•	 16-423 bakałarzewo, ul. polna 3, tel. 87 569 43 07
•	 18-305 szumowo, ul. 1 maja 7, tel. 86 476 91 19
•	 15-959 białystok, ul. elewatorska 14, tel. 85 664 50 88

woJewództwo pomorskie
ceMarol
76-251 kobylnica, ul. główna 89
tel. 531 426 476
ceMarol - oddziały
•	 77-100 bytów, drzymały 39
•	 83-022  grabiny-zameczek ul.grabowa 1 
•	 84-242 luzino ul.wilczka 49a
roltoP
83-020 cedry wielkie, cedry małe, ul. wiślana 4
tel. 58/683 61 15
roltoP - oddział
82-440 dzierzgoń
agros-tj 
83-120 subkowy, ul. wodna 6
tel. 58/ 536 86 06

agro Kaszub
83-300 kartuzy, ul. kościerska 6
tel. 58/ 736 62 22 
ulenberg sp. z o.o.
ul. szosa słupska 1, 76-220 główczyce

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) 31 52 100
agroMa
42-622 świerklaniec, ul. parkowa 36
tel. 32 284 48 62, fax 32 284 48 83
agros-wrońscy - oddziały
•	 42-425 kroczyce, pradła, ul. wyzwolenia 90
•	 47-411 rudnik, szonowice, ul. słowackiego 30
roldam damian świeży
ul.sportowa 35, 44-187 wielowieś
tel. 507 051 066, 32 230 12 81

woJewództwo świętokrzyskie
a.r. chmielewski
27-641 obrazów, kleczanów 155, tel./fax 15 836 60 38
“Kisiel” 
26-008 górno, górno 88, tel./fax 41 302 31 10
rolMa Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe
29-100 włoszczowa, wola wiśniowa 102 
tel./fax 41 39 42 543
wialan langer i wiatr sp. j. - oddział
27-650 samborzec, samborzec 225
tel./fax 15 649 19 00
roltech babis sp. j.
25-116 kielce, ul.ściegiennego 266 
tel./fax: 41 361 50 31

woJewództwo warmińsko-
mazurskie
fricke Maszyny rolnicze sp. z o.o.
11-700 mrągowo, ul. przemysłowa 6
agroXl Marcin drężek
11-300 biskupiec, kramarka 14
tel. 89 722 80 30 
PerKoz-bis 
14-100 ostróda, lichtajny 1
tel. 606 229 144
agromex
13-306 kurzętnik, ul. sienkiewicza 15
tel. (56) 472 44 09, fax (56) 474 37 27
agromex - oddziały
•	 14-260 lubawa, ul. unii europejskiej 5
•	 13-220 rybno, ul. lubawska 25
agrimasz sp. z o.o.
82-335 gronowo elbląskie, Fiszewo 1
aldo - oddziały 
•	 19-300 ełk, srebrna 12
tel. 600 261 376, fax 29 772 75 70
•	 11-700 mrągowo, ul. olsztyńska 13a
tel./fax +48 89 74 10 098
roltoP - oddziały
•	 19-404 wieliczki, ul. lipowa 6, 
•	 tel. 87/ 520 28 92

woJewództwo wielkopolskie
agroMarKet 
62-023 gądki, Jaryszki 4k
tel: 61 663 9601, 
61 879 84 20, 
fax: 61 663 89 69
agroMa sp. z o.o
62-100 wągrowiec, ul rogozińska 1
tel: 67 26 20 826 lub 508 181 625
agroMa s.a. w Poznaniu
62-006 bogucin, ul. gnieźnieńska 99
tel: 61 877 38 21
oddziały:
•	 62-600 koło, ul. toruńska 117, tel: 63 272 09 21
•	 89-300 wyrzysk, ul. bydgoska 5, tel: 67 286 24 64
•	 62-320 miłosław, ul. wrzesińska 23b, tel: 505 496 801
agro-raMi raniś i wspólnicy s.c.
62-811 kościelna wieś, ul. poznańska 19
tel. 62 761 62 15
oddziały:
•	 63-322 gołuchów, kuchary 32
     tel. 62 761 16 133, fax: 62 761 16 134
•	 62-300 września, ul. objazdowa 7
     tel. 519 309 757
•	 64-610 rogoźno, ruda 12
     tel. 508 620 306     

dziaŁ sPrzedaŻy w narwi 
tel./fax 85 68 27 110
85 68 27 142, 85 68 27 224,
85 68  27 105, 85 68 27 216
85 68 27 232, 85 68 27 290

pronar.pl

szczegÓłowe info...

szczegółowe informacje 
o sieci dilerskiej pronar 

z mapką na stronie 
internetowej. wystarczy 

zeskanować kod Qr.

badera - oddział
62-260 Łubowo 25a
tel. 534 545 773
daMian f.h.u.
63-200 Jarocin, utl. poznańska 30a
tel. 62 74 78 460
euroMasz liPKa 
77-420 lipka, ul. iV dywizji piechoty 10a
tel: 67 266 54 66
oddziały:
•	 62-120 wapno, srebrna góra 36
     tel: 665 566 558
ewPa sp. z o.o.
62-052 komorniki, ul. poznańska 152
tel. 61 810 75 13, fax: 61 810 82 80
Kunert spółka jawna
64-030 śmigiel, poladowo 70
tel. 65 518 97 22, 518 03 84, fax: 65 511 48 31
osadKowsKi s.a. - oddział
63-900 rawicz, ul. kamińskiego 23
tel. 65 546 28 86
tadeX 
62-860 opatówek, ul. helleny 10-12
tel/fax. 62 761 84 45
tad-oPal 
64-330 opalenica, sielinko, ul. parkowa 2
tel/fax. 61 44 73 846
toral
63-800 gostyń, ul. poznańska 65
tel/fax. 65 575 16 05, 65 573 65 29

woJewództwo 
zachodniopomorskie
agrolex 
74-200 pyrzyce, ul. głowackiego 22
tel. 91/ 570 20 30, fax 91/ 570 44 25
PoMtor
72-200 nowogard, ul. bohaterów warszawy 71
tel. 91/ 392 69 39, fax 91/ 392 05 24
Kania waŁcz sp. z o.o. sp. k. 
78-600 wałcz, ul. kołobrzeska 39 
tel. 67 25 00 730, fax 67 25 00 733
rol-Mix 
75-122 koszalin, ul. szczecińska 65
tel. 94/342 20 47, fax 94/ 342 44 71
agroKoM sp. z o.o.
76-004 sianów, kłos 28c
tel. 94/318 50 22, fax 94/ 318 60 82
abc rol sp. z o.o.
74-200 pyrzyce, ul. lipiańska 8
oddział:
•	 ul. Jagiellonów 9, 72-310 płoty, 
 tel. 505228303
zawadzKa - oddziały
•	 73-110 stargard, ul. rzemieślnicza 12
•	 78-230 karlino, krzywopłoty 2b
•	 mostkowo 39 74-322 mostkowo
roltoP - oddział
78-450 grzmiąca, ul. bobolicka 12
tel. 94/ 374 71 55, fax 94/ 373 71 33
ullenberg sp. z o.o. - oddział
•	 malechówko 19a, 76-142, tel. 94/314 12 38
•	 koszalińska 17, 78-125 rymań, tel. 94/351 13 60
•	 lipiańska 79, 74-200 pyrzyce, tel. 506 098 634
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