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INNOWACYJNOŚĆ STANOWI O RÓŻNICY
Działania TechnoAlpin związane z rozwojem koncentrują się na lepszej 

jakości śniegu przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu surowców i 

zapewnieniu jak najłatwiejszej obsługi urządzenia naśnieżającego.

Wytwornica wentylatorowa TR10 łączy wszystkie te aspekty i pozwala

osiągnąć w nich doskonałość.



TR1010
WIĘCEJ ZNACZY WIĘCEJ
Na potrzeby armatki TR10 zaprojektowano 

całkowicie nową technologię dysz zamykanych 

zaworowo. Centralny blok zaworowy zastąpiono 

pojedynczymi, oddzielnie regulowanymi zawora-

mi. Wszystkie wysoce innowacyjne i znakomicie 

do siebie dopasowane bloki dysz na wieńcu 

dyszowym są sterowane za pomocą oddzielnych 

zaworów. Więcej korzyści dzięki większej liczbie 

zaworów. 
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OSZCZĘDNOŚĆ SUROWCÓW Nowy blok dysz zamykanych 

zaworowo armatki TR10 pozwala ograniczyć utratę wody podczas zamy-

kania poszczególnych zaworów, ponieważ dysze są opróżniane przy użyciu 

sprężonego powietrza. Nadmiar wody jest kierowany bezpośrednio w stronę 

strumienia powietrza i w ten sposób zamieniany w śnieg.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY Dzięki innowacyjnej koncepcji dysz 

zamykanych zaworowo centralny blok zaworowy z przednim spustem jest 

całkowicie zbędny. Pozwala to zapobiec osadzaniu się lodu przed maszyną i 

znacząco zwiększa bezpieczeństwo pracy.

NIEZAWODNOŚĆ Dzięki inteligentnemu systemowi zamykania

zaworów w razie ewentualnej awarii przeciwległe zawory mogą przejmować 

swoje funkcje. Pozwala to zagwarantować, że zawsze będzie otwarta

niezbędna liczba dysz.
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NAJWIĘKSZA WYDAJNOŚĆ NAŚNIEŻANIA 
W TEMPERATURACH GRANICZNYCH
Decydującą rolę w zwiększeniu wydajności naśnieżania w temperaturach 

granicznych odgrywa chłodzenie maszyny powietrzem. Chłodnica powietrzna 

armatki TR10 została od nowa zaprojektowana i ulepszona. Dzięki znacz-

nie większej powierzchni chłodzenia zapewnia ona niespotykaną wcześniej 

wydajność schładzania, umożliwiając produkcję doskonałej jakości śniegu 

nawet w trudnych warunkach termicznych. Armatka TR10 charakteryzuje się 

niezrównaną wydajnością naśnieżania szczególnie w temperaturach

granicznych.
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ŚNIEG NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
Doskonała jakość śniegu zaczyna się od najmniejszych elementów

urządzenia naśnieżającego. Decydujące znaczenie ma przy tym optymalna 

mieszanka powietrza i wody. Nukleatory i dysze  armatki TR10 są seryjnie 

wyposażone w rubinowe wkładki. Te rubinowe wkładki charakteryzuje 

najwyższa odporność na ścieranie również w przypadku silnego strumienia 

wody i wysokiego ciśnienia roboczego. Umożliwiają ciągłą produkcję 

wysokiej jakości śniegu przez wiele lat i znacząco zmniejszają potrzebę 

wymiany nukleatorów.
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ZAWSZE NA SZCZYCIE
Odpowiednia pozycja elementu naśnieżającego ma kluczowe znaczenie dla 

wydajnej produkcji śniegu. ArmatkaTR10 posiada całkowicie nowy mecha-

nizm, który umożliwia automatyczne ustawienie urządzenia naśnieżającego 

(również w wersji mobilnej) podczas uruchomienia w odpowiedniej pionowej 

pozycji naśnieżania. W przyszłości armatka TR10 będzie automatycznie 

ustawiać się we właściwym położeniu roboczym, a po zakończeniu 

naśnieżania z powrotem w pozycji wyjściowej, co pozwoli ograniczyć liczbę 

usterek również po wyłączeniu urządzenia.

PROSTO I AUTOMATYCZNIE
Wprowadzenie tej zmiany miało na celu poprawę wydajności naśnieżania i 

ułatwienie pracy zespołu naśnieżającego. Położenie wyjściowe i 

położenie robocze armatki TR10 można zawczasu ustawić oddzielnie. 

Ulepszono również ustawienie kąta wychylenia wytwornicy wentylatorowej 

i umożliwiono dokładniejszy rozrzut śniegu na stoku. 
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EKRAN JAK W KINIE
Armatka TR10 jest wyposażona w największy ekran dotykowy dostępny na 

rynku. Funkcja obsługi dotykowej została celowo zintegrowana z systemem 

sterowania maszyną, co zapewnia wyjątkową łatwość obsługi. Ekran doty-

kowy został dokładnie dopasowany do wymagań zespołu naśnieżającego i 

odznacza się wyjątkowymi cechami. 

OPTYMALNA CZYTELNOŚĆ Wysoka jasność i funkcja auto-

matycznego ściemniania zapewniają idealną czytelność zarówno przy silnym 

blasku słońca, jak i w nocy. Ponadto treść ekranu jest czytelna również pod 

bardzo dużym kątem. 

PEŁNA SPRAWNOŚĆ TAKŻE W WARUNKACH

EKSTREMALNYCH Wyświetlacz jest w pełni gotowy do pracy

również w temperaturze -30°C. Zwiększona odległość pomiędzy

poszczególnymi elementami dotykowymi umożliwia dokładniejszą obsługę 

również w rękawiczkach. 
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PERFEKCJA I WYGLĄD
Innowacyjny i funkcjonalny wygląd podkreśla mistrzowskie możliwości tech-

niczne armatki TR10. Boczne pokrywy można otworzyć i w mgnieniu oka 

uzyskać dostęp do wszystkich istotnych podzespołów. Pierścień czołowy 

armatki TR10 jest rozkładany teleskopowo, co umożliwia szybki dostęp do 

wieńca dyszowo-zaworowego bez konieczności zdejmowania pokrywy. Zin-

tegrowanie wszystkich wystających elementów z obudową turbiny zwiększyło 

łatwość konserwacji i bezpieczeństwo podczas transportu. 

SYMFONIA DOSKONAŁOŚCI
Doskonała precyzja i techniczne innowacje w każdym szczególe.

Oto nowa wytwornica wentylatorowa TR10. Oto TechnoAlpin.
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DANE TECHN

Masy

Urządzenia naśnieżające - sprężarka 708 kg

Rama nośna z podporami 120 kg

Podwójny hak do podnoszenia 38 kg

ZESTAW podwozia jezdnego (CTGR0007) 62 kg

Różne

Temperatura robocza -25 ÷ +2 °C

Prędkość obrotowa 1.500 obr./min

Nachylenie turbiny 45 st. 

Obrót poziomy 360 st.

Oscylacja (automatyczna) 180 st. 

Woda

Robocze ciśnienie wody  8 ÷ 40 bar

Filtr wody 250 mikron

Przyłącze wody – Camlock 2"

Akcesoria dysz

Nukleator 8

Dysze stałe - typ Quadrijet 8

Dysze przełączalne - typ Quadrijet 16

Parametry elektryczne

Napięcie nominalne 400 V

Częstotliwość nominalna 50 Hz

Natężenie nominalne  41 A*

Wtyczka połączeniowa 5x63 A

Maks. moc nominalna POWER UNIT 

(turbina+sprężarka) 22 kW

Ogrzewanie 1,3 kW

Wymiary

Długość wytwornicy śniegu A 1.750 mm

Szerokość wytwornicy śniegu B 1.400 mm

Wysokość wytwornicy śniegu H 2.000 mm

Wysokość podwozia H2 385 mm

Wysokość całkowita H1 2.470 mm

Długość [maks.] A1 3.100 mm

Długość [bez dyszla] A2 2.460 mm

Długość [bez przedniej podpory] A3 2.100 mm

Szerokość [maks.] B1 2.350 mm

Szerokość zewnętrzna [kół] B2 2.160 mm

Parametry zależą od rodzaju instalacji lub od różnic wynikających ze specyfiki kraju gdzie ma miejsce montaż 

(należy zawsze zapoznać się ze schematami połączeń elektrycznych).   

*Wartości mierzone przy napięciu nominalnym na wysokości 1.500 m nad poziomem morza i temperaturze 0 °C.



11
.2

02
2 

- 
Z 

za
st

rz
eż

en
ie

m
 z

m
ia

n 
te

ch
ni

cz
ny

ch
.


