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GWARANTOWANY 
POCZĄTEK SEZONU
Dzięki innowacyjnej technologii naśnieżania SnowFactory zimę można 

jeszcze łatwiej zaplanować. Wydajna technologia z zamkniętym obiegiem 

chłodniczym umożliwia produkcję śniegu przez 365 dni w roku – nawet w 

cieplejszych temperaturach. Tym samym śnieg może być produkowany w 

każdym miejscu, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków, czy to 

na gwarantowany początek sezonu w ośrodkach narciarskich, czy też do 

naśnieżania tras biegowych lub na potrzeby imprez i zawodów sportowych. 

Śnieg jest wytwarzany tylko z wody, bez dodatków chemicznych.



ZALETY 
W SKRÓCIE

DUŻA PRODUKCJA ŚNIEGU

Dzięki specjalnej konsystencji śnieg jest trwały i topi się powoli. Objętość 

śniegu pozostaje bez zmian nawet po przejeździe ratrakiem.

PROSTE ROZPROWADZANIE ŚNIEGU

Za pomocą tylko jednego systemu SnowFactory można rozprowadzić 

śnieg przy użyciu podziemnych rurociągów na odległość setek metrów po 

całym ośrodku narciarskim.
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LIDER W BRANŻY DZIĘKI PRZEWADZE TECHNICZNEJ

Lata rozwoju i 70 maszyn zainstalowanych u klientów pozwoliły TechnoAlpin 

na doprowadzenie SnowFactory do perfekcji. 

NIEWIELKA MOC PRZYŁĄCZENIOWA

W porównaniu branżowym SnowFactory wymaga znacznie mniej energii niż 

porównywalne modele.

INDYWIDUALNE PARAMETRY

System SnowFactory został już zainstalowany w wielu rozmiarach. 

Od wersji mobilnej po duży projekt z produkcją śniegu na poziomie 1000 m³ 

dziennie. 

PRAWDZIWY PLUG&PLAY SnowFactory jest dostarczany w kontenerze 

w stanie gotowym do pracy w miejscu zastosowania. Cała technologia 

jest zainstalowana w kontenerze, dzięki czemu nie ma potrzeby umieszczania 

dodatkowych komponentów wokół maszyny.

RÓŻNE CZYNNIKI CHŁODNICZE W zależności od obszaru zastosowa-

nia czynnik chłodniczy jest dobierany indywidualnie. W większości przypadków 

możliwe jest wykorzystanie naturalnych czynników chłodniczych do produkcji 

śniegu w sposób jeszcze bardziej przyjazny dla środowiska i energooszczędny.
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PORÓWNYWALNY 
STANDARD TECHNICZNY 
WYTRZYMAŁE WYTWORNICE LODU Specjalnie opracowana technologia 

naśnieżania jest odporna na działanie czynników zewnętrznych. 

SCHŁODZONE POWIETRZE Przemyślany system usprawnia transport 

śniegu, zmniejsza straty związane z topnieniem i zapewnia bezproblemową 

pracę. 

NIEWIELKA ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO Dzięki nieustannej 

innowacji zapotrzebowanie na czynnik chłodniczy jest bardzo małe.

INTUICYJNE OPROGRAMOWANIE Specjalnie opracowany system stero-

wania umożliwia prostą obsługę i nieskomplikowane sterowanie. Niezależnie 

od tego, czy wykorzystywany jest komputer, czy aplikacja MobileAPP.

STANDARD JAKOŚCI Jakość TechnoAlpin we wszystkich podzespołach. 

Wszystkie części można niezwłocznie i bez problemu poddać konserwacji i 

wymienić. 
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MT BULLER (AUS)

Gdy po kilku kolejnych latach sezon nie mógł rozpocząć się na czas w 

dniu urodzin Królowej, w 2017 roku Mt Buller po raz pierwszy skorzystał ze 

SnowFactory. 

„W 2017 roku udało nam się otworzyć ośrodek tydzień wcześniej niż 

planowano i mieliśmy 48% wzrost liczby odwiedzających. Było to możliwe 

dzięki wsparciu Snowfactory – pomimo tego, że była to najbardziej sucha 

zima od ponad 100 lat”.

Laurie Blampied, Dyrektor Generalny

SKILIFT POPPENERG (GER)

Ośrodek narciarski Poppenberg położony jest na wysokości poniżej 810 m 

n.p.m. i dlatego w 2014 r. zainstalowano tu pierwszy na świecie system 

SnowFactory. Obecnie do naśnieżania wykorzystywane są już 3 urządzenia. 

„W ośrodku narciarskim położyliśmy ponad 30 rur, aby w większości szybów 

śnieżnych mieć wylot na śnieg ze SnowFactory. Dzięki temu możemy rozpro-

wadzać 600 m³ śniegu dziennie w bardzo efektywny i elastyczny sposób”.  

Florian Leber, 

właściciel ośrodka narciarskiego i pionier technologii SnowFactory

SNOWFACTORY W ZASTOSOWANIU 
W OŚRODKACH NARCIARSKICH 



FIS PUCHAR ŚWIATA W SLJEME (CRO)

Puchar Świata w Sljeme od kilku lat zmagał się z niepewnymi warunkami 

śniegowymi. W 2017 roku podjęto decyzję o zakupie SnowFactory. 

W 2020 r. w ten sposób został naśnieżony ostatni odcinek trasy zjazdowej.  

„Mimo że struktura śniegu z wytwornicy Snowfactory jest inna od struktury 

zwykłego śniegu technicznego, można go przygotować tak, że podczas 

zawodów różnica będzie niemal niezauważalna”.

Markus Waldner, szef alpejskiego Pucharu Świata mężczyzn.
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WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE
System SnowFactory jest dostępny w różnych modelach standardowych i 

rozmiarach. Dzięki temu możliwe jest dobranie rozwiązania odpowiedniego 

dla każdego zastosowania. Standardowy model to SnowFactory Polar i 

można go stosować w wersji stacjonarnej lub mobilnej. SnowFactory Arctic 

zachwyca podwójną produkcją śniegu dziennie. 



DANE TECHN

Parametry elektryczne

Napięcie nom./częstotliwość nom.

Natężenie nominalne

Maksymalna moc nominalna

Przyłącze mocy elektrycznej

Parametry projektowe

Temperatura wody

Temperatura powietrza

Zużycie wody

Produkcja śniegu

Obszar roboczy

Temperatura powietrza [min / maks]

Temperatura wody [min / maks]

Wymiary

Kontener

Długość A

Szerokość B

Wysokość H

Masa 

Przyłącza

Przyłącze wody 1¼"

Ciśnienie wody [min / maks] 

Różne

Czynnik chłodniczy

System sterowania

Opcja

System Snowquality

400 V / 50 Hz

250 A

130 kW*

228 kW

5 °C

15 °C

0,55 l/s

100 m³/d - 45 t/d

-5 / 20 °C

5 / 20 °C

1x 40' HC

12,2 m

2,5 m

2,9 m

17.000 kg

32 DN

2 / 10 bar

R449A

AtassPro

10 kW

* W obrębie parametrów projektowych

400 V / 50 Hz

150 A

90 kW*

140 kW

5 °C

15 °C

0,55 l/s

100 m³/d - 45 t/d

-5 / 20 °C

5 / 20 °C

1x 40' HC

12,2 m

2,5 m

2,9 m

17.000 kg

32 DN

2 / 10 bar

R717

AtassPro

10 kW

400 V / 50 Hz

303 A

185 kW*

300 kW

5 °C

15 °C

1,1 l/s

210 m³/d - 95 t/d

-5 / 20 °C

5 / 20 °C

2x 40' HC

12,2 m

3,6 m

8,1 m

35.000 kg

32 DN

2 / 10 bar

R717

AtassPro

10 kW
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