Pronar sp. z o.o. – Ciąg technologiczny maszyn do zbioru,
przygotowania i zadawania kiszonek
Nazwa zgłoszenia: Ciąg technologiczny maszyn do zbioru,
przygotowania i zadawania kiszonek
Producent/Wykonawca: Pronar sp. z o. o.
Opis zgłoszenia: Firma Pronar starając się zapewnić kompleksową
obsługę klienta, oferuje pełną gamę nowoczesnych maszyn do
zbioru, przygotowania i zadawania kiszonek. Takie podejście
producenta maszyn rolniczych jest unikalne w skali europejskiej i
zarazem korzystne dla rolnika, ponieważ oszczędza jego czas i
pieniądze. W skład linii wchodzą:
1. kosiarki do trawy (3 typy – przednia i tylna kosiarka dyskowa o
szer. roboczej 2,9 m. zawieszana centralnie z listwą roboczą 7dyskową oraz tylna kosiarka dyskowa o szer. rob. 2,4 m.
zawieszana centralnie z listwą roboczą 6-dyskową);
2. karuzelowe przetrząsacze pokosów (2 modele: 4-wirnikowy o
szer. rob. 5,2 m.i 6-wirnikowy o szer. rob. 6,5 m.);
3. zgrabiarki jednokaruzelowe (3 modele:8, 9 i 11 ramion rob.,
odpowiednio o szer. roboczej: 3m; 3,3m; 4,2m);
4. prasa belująca Z500 do zbioru skoszonej trawy i słomy
(stałokomorowa łańcuchowa z podbieraczem o szer. rob. 1,8m);
5. owijarki do prawidłowego owijania belotów (dwa modele: Z235zawieszana, szczególnie przydatna w małych gospodarstwach i
Z245 – zaczepiana przeznaczona do średnich i dużych
gospodarstw);
6. przyczepy platformowe do przewozu balotów (2 typy: dwuosiowe
– T022 o ładowności 7,3t i T025 o ład. 9T oraz trzyosiowe – T023 o
ład. 11,3t i T026 o ład. 13,8t.);
7. przyczepy burtowe i skorupowe przystosowane do przewozu
kukurydzy lub trawy zbieranych przy pomocy sieczkarń o ład. od 4

kukurydzy lub trawy zbieranych przy pomocy sieczkarń o ład. od 4
do 33t.
8. Wóz paszowy VMP-10 do dokładnego wymieszania składników
paszy i jej zadawania o objętości 8, 10 lub 12m³.
Polska należy do czołówki producentów mleka wśród krajów UE.
Zobowiązuje to rodzimego wytwórcę maszyn rolniczych, firmę
Pronar do zaoferowania jak najlepszych urządzeń do zbioru i
przygotowania kiszonek, które są podstawą żywieniową w hodowli
bydła mlecznego. Dlatego też zarząd spółki zdecydował się na
produkcję pełnej gamy nowoczesnych maszyn, konkurencyjnych na
rynku pod względem wykonania, ceny, dostępności, części
zamiennych i serwisu. Linia maszyn, wytypowana do konkursu
Podlaska Marka Roku ma wpływ także na wizerunek województwa
podlaskiego nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej, w
Rosji i innych krajach. Tam, poprzez lokalnych dealerów Pronar
sprzedaje wyroby – budując markę swoją i całego województwa jako przyjaznego inwestorom i sprzyjającego rozwojowi
przedsiębiorstw dużych, nowoczesnych i innowacyjnych.

