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V popredí náves T669 s nosnosťou 14,3 t. Rozsiahla štandardná výbava
a kvalitné materiály použité pri výrobe, predurčujú dlhú životnosť tohto
voza. Je jedným z najpredávanejších modelov a svoje miesto si našiel aj na
mnohých slovenských podnikoch.

Náves T900 je vybavený výtlačným štítom a nosnosťou 23,5 t. Ideálne riešenie pre
vyprázdňovanie v nízkych objektoch. Využitie nachádza aj pri zbere krmovín, kde je
možné viac utlačiť hmotu a teda naložiť väčšie množstvo. Na snímke je náves, ktorý
v deň našej návštevy naložili na kamión a smeroval k zákazníkovi na Slovensko.

Pronar - jeden z najväčších
výrobcov dopravnej techniky v Európe
Spoločnosť Pronar
je najväčší poľský
výrobca moderných
poľnohospodárskych a
komunálnych strojov,
ktorý neustále zvyšuje
svoju výrobu a čoraz viac
sa presadzuje aj na nových
trhoch. Založený bol pred
23 rokmi a v súčasnosti
zamestnáva približne
1800 ľudí, pričom
v priebehu tohto roka
má v pláne zamestnať
ďalších dvesto ľudí.
Názov Pronar je zložený
z dvoch slov Produkcia
a Narew. Druhé zo slov
je názov mestečka, kde
sa nachádza hlavné sídlo
spoločnosti.

Na Slovensku značku Pronar výhradne zastupuje spoločnosť Zora-Mimex,
s.r.o., Brzotín. Výrazne narastajúci
počet spokojných slovenských poľnohospodárov, používajúcich prívesy
a návesy Pronar, napovedá o kvalite tejto značky, ale aj o bezproblémových predajných a servisných
službách spomínaného slovenského
predajcu. Pre mnohé naše podniky,
kde dožívajú staré nákladné autá,
je ideálnym a cenovo dostupným
riešením dopravná technika Pronar.
Pronar má továrne v niekoľkých
mestách na severovýchode Poľska
v regióne Podlasie, okrem Narew
aj v Narewka, Strabli a Siemiatycze. V tomto období realizuje Pronar
niekoľko veľkých investícií. Cieľom
je neustále zvyšovanie kvality celej
produkcie. Spoločnosť si sama vyrába
oceľové profily pre prívesy a návesy,
ktoré sú určené nielen do poľnohospodárstva, ale aj pre malé a stredné
nákladné automobily. Pronar je tiež
jedným z najväčších svetových výrob-

Rozmetadlo maštaľného hnoja N262 Herkules 12 s nosnosťou 12 t. Masívne a kvalitné materiály sú zárukou spoľahlivej prevádzky stroja. V ponuke
je tiež rozmetadlo s väčšou 14 t nosnosťou.
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cov diskov kolies. Nová výrobná linka
umožňuje zvýšiť výrobu a sortiment
vyrábaných ráfikov nad 38 palcov.
Pronar nie je len výrobcom dopravnej techniky, ale aj traktorov
a ďalšej poľnohospodárskej a komunálnej techniky. Ako zaujímavosť je potrebné uviesť, že každý
tretí traktor predaný v Poľsku, nesie
meno Pronar. V roku 1998 začali s
výrobou pneumatických a hydraulických systémov, ktoré sa používajú
vo viacerých poľnohospodárskych,
stavebných a rôznych iných strojoch.
Od roku 2001 sa výroba rozšírila o
plastové komponenty, ako napríklad
rôzne zariadenia kabíny a detaily
exteriéru traktora (kapoty, blatníky,
panely, konzoly, sedadlá, volanty,
atď.). Spoločnosť sa zaoberá aj obchodovaním s výrobkami z ocele.
Za masívnym rozvojom a úspešným
presadzovaním značky Pronar na trhu, môžeme hľadať predovšetkým
profesionalitu pri celom výrobnom
procese. Ako sme mohli vidieť, počas

návštevy výrobných závodov, technologické vybavenie je na modernej
úrovni. Vysoký dôraz sa kladie na
dodržiavanie najvyšších štandardov
kvality, inovatívne technológie, rozsiahly a originálny sortiment. Nakoľko patrí Pronar k najväčším výrobcom
dopravnej techniky v Európe, má výborne a expresne vyriešené zásobovanie náhradnými dielmi.
V priebehu niekoľkých posledných
rokov získal Pronar rad prestížnych
ocenení na popredných svetových
podujatiach. Za účelom uspokojiť
rastúce požiadavky zákazníkov zaviedli v roku 2001 systém riadenia
kvality podľa normy ISO 9001:2000, s
cieľom zlepšiť kvalitu a konkurencieschopnosť svojich produktov. Spoločnosť disponuje moderne vybaveným
oddelením pre výskum a vývoj nových
produktov.

Sortiment dopravnej
techniky Pronar
V súčasnej dobe má spoločnosť vo

Náves T663/1 s maximálnou nosnosťou 10 t, vhodný aj pre menej výkonné
traktory.

Zora-Mimex
www.zoramimex.sk

Servis, s.r.o., Brzotín

predaj a servis poľnohospodárskej, lesnej a komunálnej techniky

PRONAR
Pronar ponúka ekonomicky výhodný spôsob prepravy balíkov. V ponuke je
niekoľko vozov s nosnosťou až do takmer 14 t.
svojej ponuke viac ako 120 verzií a modelov poľnohospodárskej
dopravnej techniky s prípustnou
nosnosťou od 2 do 32 t. Ponuka
sa skladá z jedno, dvoj a trojnápravových prívesov a návesov, s
možnosťou vyklápania na jednu,
dve, alebo tri strany. Okrem univerzálnych sklápacích návesov,
ponuka Pronar obsahuje špeciálne
prívesy, ako napríklad: prekladacie vozy, prívesy s výtlačným štítom, prívesy na prepravu zvierat,
prívesy na prepravu balíkov, hákový nosič kontajnerov, rozmetadlá maštaľného hnoja a ďalšie.
V roku 2003, za účelom splnenia
požiadaviek klientov a rozšírenia
svojej ponuky, Pronar začal sériovú
výrobu sklápacích prívesov, nielen pre poľnohospodárstvo, ale aj
stavebný priemysel a komunálnu
sféru. Pre komunál je tiež v ponuke
široký sortiment strojov na zimnú
údržbu komunikácií. V súčasnosti
sa Poľsko stáva najväčším výrobcom komunálnej techniky v Európe.
Stroje z tejto krajiny sa dokázali
výrazne presadiť aj v Nemecku, kde
pozerajú v prvom rade na kvalitu.

20 t príves od 17 500 €

Prekladací voz je dnes už bežnou
súčasťou dopravných liniek pri zberových prácach. Pronar ponúka voz
s tandem (nosnosť 15,3 t) a tridem
nápravou (22,7 t).
Navštívil som už viacero výrobných
závodov rozličných značiek poľnohospodárskej techniky, preto môžem
smelo povedať, že Pronar patrí k absolútnej špičke. Profesionálny výrobný proces začína už pri vývoji nových
produktov, pokračuje výrobou z kvalitných materiálov pri použití pokrokových technológií a končí rýchlou
dodávkou náhradných dielov. Cieľom
tohto celého je maximálna spokojnosť zákazníkov. O tom, že to robí
Pronar dobre, najlepšie vypovedá
neustále sa zvyšujúci objem predaja,
bez ohľadu na krízové obdobia.
Štefan Ščecina, AGROMAGAZÍN

75 k traktor od 21 900 €

Lis od 11 900 €
Bližšie informácie Vám radi poskytnú zástupcovia
ZORA-MIMEX, s.r.o., počas výstavy Agrosalón, ktorá sa uskutoční
20.–23.3.2013 v Nitre. Expozíciu nájdete na VP E.
MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE

Megacut od 19 500 €
Pod označením T046 Kurier môžeme v ponuke Pronar nájsť návesy na prepravu zvierat.

Brzotín 376, 049 51 Brzotín, Slovensko
Tel. / fax: 00421 / 58 7323881
predaj@zoramimex.sk
www.farmtrac.sk

mobil: 0911 559 685
0903 652 860
www.zoramimex.sk
www.z-m.sk

