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GARANTOVANÝ 
ŠTART SEZÓNY
Vďaka inovatívnej technológii zasnežovania v SnowFactory sa zima plánuje 

ešte jednoduchšie. Účinná technológia s uzavretým chladiacim okruhom 

umožňuje výrobu snehu 365 dní v roku – aj pri vyšších teplotách. To 

znamená, že sneh sa môže vyrábať na akomkoľvek mieste, vonku aj vo 

vnútri, či už na zaručený začiatok sezóny v lyžiarskych strediskách, na 

zasnežovanie bežeckých tratí alebo na podujatia a súťaže. Sneh sa vyrába 

len z vody a neobsahuje chemické prísady.



VÝHODY 
NA PRVÝ POHĽAD

VÝROBA VEĽKÉHO MNOŽSTVA SNEHU

Vďaka špeciálnej konzistencii snehu je sneh dlhotrvajúci a topí sa len pomaly. 

Aj po spracovaní zariadeniami na úpravu zjazdoviek zostáva objem snehu 

nezmenený.

JEDNODUCHÁ DISTRIBÚCIA SNEHU

S jediným systémom SnowFactory je možné rozviesť sneh na stovky metrov 

po celej lyžiarskej oblasti podzemným potrubím, a to úplne bez dodatočných 

nákladov na dopravu.
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ŠPIČKA V ODVETVÍ VĎAKA TECHNICKÉMU NÁSKOKU

Roky vývoja a 70 strojov nainštalovaných u zákazníkov umožnili spoločnosti 

TechnoAlpin zdokonaliť zariadenie SnowFactory. 

NÍZKY PRIPOJOVACÍ VÝKON

V priemyselnom porovnaní si zariadenie SnowFactory vyžaduje oveľa menej 

energie ako porovnateľné modely.

INDIVIDUÁLNE ROZMERY

Systém SnowFactory už bol nainštalovaný v mnohých rozmeroch. 

Od mobilnej verzie až po veľký projekt s výrobou 1 000 m³ snehu denne. 

PRAVÝ PLUG&PLAY Zasnežovacie zariadenie SnowFactory sa dodáva 

v prevádzkyschopnom stave v kontajneri priamo na príslušné miesto použitia. 

Celá technológia je nainštalovaná v kontajneri, takže okolo stroja nie je 

potrebné umiestňovať žiadne ďalšie komponenty.

RÔZNE CHLADIACE PROSTRIEDKY

Chladiaci prostriedok sa vyberá individuálne v závislosti od použitia. 

Vo väčšine prípadov je možné použiť prírodné chladiace prostriedky, a tým 

vyrábať sneh ešte ekologickejším a energeticky účinnejším spôsobom.
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NEPOROVNATEĽNÝ
TECHNICKÝ ŠTANDARD
ROBUSTNÝ VÝROBNÍK SNEHU Špeciálne vyvinutá technológia zas-

nežovania je odolná voči vonkajším vplyvom.

CHLADENÝ VZDUCH Dômyselný systém zlepšuje transport snehu, znižuje 

straty pri topení a zabezpečuje bezproblémovú prevádzku.

MALÁ NÁPLŇ CHLADIACEHO PROSTRIEDKU Vďaka neustálym inová-

ciám je potrebná veľmi malá náplň chladiaceho prostriedku.

INTUITÍVNY SOFTVÉR Špeciálne vyvinutý ovládací softvér umožňuje 

jednoduchú obsluhu a nekomplikované ovládanie. Buď cez počítač alebo 

pomocou mobilnej aplikácie.

ŠTANDARD KVALITY Kvalita TechnoAlpin pre všetky komponenty. Všetky 

diely je možné okamžite a jednoducho opraviť a vymeniť.
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MT BULLER (AUS)

Po niekoľkých po sebe nasledujúcich rokoch, keď sa sezóna nemohla začať 

načas v deň kráľovniných narodenín, sa Mt Buller v roku 2017 po prvýkrát 

spoľahol na SnowFactory. 

„V roku 2017 sme mohli otvoriť o týždeň skôr, ako sme plánovali, a zazname-

nali sme 48 % nárast návštevníkov. Podarilo sa to s pomocou Snowfactory – 

aj napriek tomu, že táto zima bola najsuchšia za posledných 100 rokov.“

Laurie Blampied, Generálny riaditeľ

LYŽIARSKY VLEK POPPENBERG (GER)

Lyžiarske stredisko Poppenberg sa nachádza v nadmorskej výške nižšej ako 

810 m n. m., a preto tu v roku 2014 nainštalovali prvý systém SnowFactory 

na svete. Dnes využíva už 3 systémy. 

„V lyžiarskom stredisku sme položili viac ako 30 rúr, aby sme mali odtok 

snehu zo SnowFactory vo väčšine šácht. Môžeme tak veľmi efektívne a 

flexibilne rozvádzať 600 m³ snehu denne.“

Florian Leber, 

majiteľ lyžiarskeho strediska a priekopník technológie SnowFactory

SNOWFACTORY
V LYŽIARSKYCH STREDISKÁCH 



FIS WELTCUP SLJEME (CRO)

Na majstrovstvách sveta v lyžiarskom stredisku Sljeme už niekoľko rokov 

bojovali s nedostatkom snehu, a preto padlo v roku 2017 rozhodnutie zakúpiť 

zariadenie SnowFactory. V roku 2020 bol posledný úsek pretekárskej trate 

pokrytý snehom.

„Aj keď sa štruktúra snehu zo SnowFactory líši od klasického technického sne-

hu, dá sa sneh pripraviť tak, aby sa počas pretekov nedali postrehnúť rozdiely.“

Markus Waldner, FIS riaditeľ pretekov mužov
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VŠESTRANNÉ POUŽITIE
SnowFactory je k dispozícii v rôznych štandardných modeloch a veľkostiach. 

Tak je možné ponúknuť do každej oblasti použitia vhodné riešenie. Snow-

Factory Polar je štandardný model a môže byť dodaný vo pevnom alebo 

mobilnom vyhotovení. SnowFactory Arctic vás presvedčí dvojnásobným 

vyrobeným množstvom snehu za deň. 



TECHNICKÉ ÚDAJE

Elektrické vlastnosti

Menovité napätie / menovitý kmitočet

Menovitý prúd

Menovitý výkon

Elektrický výkon - prípojka

Bod návrhu

Teplota vody

Teplota vzduchu

Spotreba vody

Výroba snehu

Pracovná oblasť

Prevádzková teplota vzduchu [min/max]

Prevádzková teplota vody [min/max]

Rozmery

Kontajner

Dĺžka A

Šírka B

Výška H

Hmotnosť 

Prípojky

Prípojka vody 1¼"

Tlak vody [min/max] 

Rôzne

Chladivo

Riadiaci systém

Voliteľne

Systém kvality snehu

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 barov

R449A

AtassPro

10 kW

* V bode návrhu

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 barov

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 barov

R717

AtassPro

10 kW
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