
Prinoth, Owren e Bosch Rexroth à 
frente dos melhores esquiadores 
do mundo.

Aproximadamente metade das máquinas de pista para esqui 
- alpino e cross country - são fabricadas pela empresa 
italiana Prinoth.  Na Noruega, berço do esqui, a empresa 
Owren, junto com a Prinoth, a Rexroth entre outras, 
aprimorou a maneira de preparar pistas de esqui de um 
modo muito eficaz. A velocidade e a eficiência na 
preparação/recuperação das pistas são muito importantes 
quando, por exemplo, após uma nevasca ou mudança brusca 
de temperatura, as pistas congelam ou causam acumulo de 
neve, antes do início de uma grande competição. Para 
otimizar o equipamento, a Owren desenvolveu uma máquina 
de pista, especialmente para as condições norueguesas 
onde este equipamento é patenteado e disponibilizado para 
o mundo todo pela Prinoth.

Esta máquina, através de um sistema de aquecimento 
localizado na parte frontal, remove a neve congelada ou 
acumulada nas pistas. Ao usar a máquina de preparação de 
pista frontal, a máquina principal de preparação de neve não 
é utilizada, facilitando muito o trabalho, permitindo menor 
consumo de combustível e maior velocidade operacional. É 
oferecido um sistema de preparação de pista eficaz, onde 
toda potência disponível na máquina é usada para construir 
pistas de alta qualidade no menor tempo possível, sob todas 
as condições de neve.

Cada máquina de preparação de pista é acionada por um motor 
de pistões axiais de eixo inclinado tipo A2FM,  produzido pela  
Rexroth. A Owren desenvolveu dois sistemas para operação do 



circuito hidráulico: aberto e fechado para as unidades, porque 
os preparadores podem ter diferentes tipos de bombas para 
diferentes equipamentos/acessórios. Bombas variáveis  de 
pistão axiais do tipo A4VG, assim como A11VO, junto com um 
bloco de válvula M4-15 da Bosch Rexroth foram aplicados.

Normalmente, esse sistema especial é entregue com duas ou 
quatro plataformas de preparação de pista. O preparador de 

neve frontal para as máquinas maiores tem 4,3 metros de 
largura e o arranjo do preparador de pista é montado na 
parte traseira. Com este equipamento montado em um 
Prinoth Everest de 430 HP, a largura da máquina é superior a 
cinco metros, o comprimento é de aproximadamente dez 
metros e o peso é de dez toneladas.
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