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Pronar na targach Demopark 2017
W dniach 11—13 czerwca br. odby y się W Eisenach Niemcy targi techniki komunalnej. Podobnie
jak dwa lata temu, uczestniczyła W nich firma Pronar. Zaprezentowała szeroką ofertę rozwiązań
znajdujących zastosowaniew letnim i zimowym utrzymani

przyjająca aura sprawi-
ła, że targi odwiedziło po-

nad 40 tys. osób bezpośred—
nio związanych z branżą ko—

munalną. Wśród nich znaleź—
li się dealerzy specjalistycznego
sprzętu, przedstawiciele gmin
czy firm świadczących usłu—

gi na rzecz szeroko rozumianej
ochrony środowiska. Na presti—
żowej imprezie o charakterze
międzynarodowym nie mogło
zabraknąć firmy Pronar. W jej
stoisku zwiedzający mieli moż—
liwość zapoznania się z naj—

nowszymi produktami, których
znaczna część została zapre—
zentowana w połączeniu 2 no—

śnikami. Na ciągnikach o mo—

cy od 40 do 180 KM pokaza—
no kosiarkę bijakową z przesu—
wem bocznym, kosiarkę bijako—

wą z koszem oraz zestaw „zi—

mowy” obejmujący najnow—
szy pług PUV-36OOHD i posy-
pywarkę HZW—ZOO. Na takiej
wystawie obowiązkowo zapre—
zentowano również całą pale—

tę wysięgników oraz najwięk—

szy w ofercie Pronar pług wir—

u dróg oraz terenów zielonych.

wydajne odśnieżanie dróg eks—

presowych, autostrad, a nawet
lotnisk. Na targach Demopark
w stoisku firmy Pronar można
też było zobaczyć duży zestaw
transportowy, znajdujący za—

stosowanie zarówno w branży
budowlanej, jak też komunal—
nej, np. przy przewozie balastu
z sortowni na składowisko od—

padów. Tworzył go JCB Fastrack
i największa w ofercie Pronar
przyczepa hakowa T-386. IVli—

mo swoich rozmiarów, taki cią—

gnik może też wykonywać in—

ne zadania komunalne, o czym
świadczyła zamontowana na
przednim TUZ—ie zamiatarka
ZlVl—ZBOOIVI.

Klienci odwiedzający stoisko
spółki z Narwi byli pod wraże—
niem szerokiej oferty polskie—

go producenta,wysokiej jakości
wytwarzanych maszyn i bardzo
atrakcyjnych cen. To wszystko
sprawilo, że udział w targach
zaowocował zawarciem licz-
nych kontraktów oraz nawią—

POLSKI PRODUCENT
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nikowy OFW 2.6. To samo dotyczy po— ły zamontowane na samochodzie cię— zaniem cennych kontaktów 2 osoba-
sypywarki SPT—70 oraz pługa czołowe— żarowym lVIercedes—Benz Arocs. Ta- mi zainteresowanymi zakupem sprzętu
go PUS—536. Oba urządzenia zosta— ki pojazd może być doposażonyw za— komunalnegomarki Pronar. _)
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