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TR8 - REVOLUTION INSIDE
Armatka śnieżna TR8 wyznacza nowe standardy zarówno pod względem 

sprawności, jak i obsługi. Jest urządzeniem znacznie bardziej rewolucyjnym 

niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Zarówno technologia 

napędu, jak i cała obudowa zostały zaprojektowane zupełnie od nowa. 

Nadrzędnym celem było ułatwienie pracy osobom zajmującym się 

wytwarzaniem śniegu, a tym samym dalsze podniesienie wydajności.
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NOWATORSKA TECHNOLOGIA – 
ZASTOSOWANIE
TYLKO JEDNEGO SILNIKA. 
Po raz pierwszy wirnik i sprężarka urządzenia naśnieżającego napędzane 

są jednym silnikiem elektrycznym. Zastosowano tu bezolejową sprężarkę 

łopatkową, wyróżniającą się jeszcze bardziej równomiernym strumieniem 

wylotowym sprężonego powietrza, niższą masą i łatwością konserwacji. 
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WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ I 
NIEDOŚCIGŁY STOPIEŃ SPRAWNOŚCI 
KLASY IE4
Dzięki silnikowi z magnesami trwałymi wyposażonemu w falownik, TR8 

osiąga klasę sprawności IE4. W przeciwieństwie do poprzedniego modelu 

TR8 może pracować w znacznie większym zakresie napięcia znamionowego 

przy takim samym poborze mocy. Poprawiono wydajność przepływu 

powietrza w urządzeniu, co umożliwiło ciągłą pracę silnika z najwyższą 

sprawnością.

NADZWYCZAJ CICHA
PRACA I ODPORNOŚĆ NA DRGANIA
Sprawdzone rozwiązanie oparte na niskiej prędkości obrotowej znalazło 

zastosowanie także w projekcie turbiny dla urządzenia TR8. Dzięki 

ograniczeniu prędkości obrotowej do 1.765 obr./min i zastosowaniu 

wewnętrznego silnika turbiny TR8 zadziwia cichą pracą, niską emisją

hałasu i odpornością na drgania.

HIGH PERFORMANCE
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PROSTA OBSŁUGA I KONSERWACJA
Sprężone powietrze jest zawsze optymalnie schłodzone dzięki schładzaniu 

obiegiem wody w bloku zaworowym. Dlatego też naprzemienne włączanie i 

wyłączanie chłodzenia w przypadku zmian temperatury nie jest potrzebne. 

Niska wysokość montażowa i niewielka masa nadają modelowi TR8 dużą 

stabilność, zapewniają jego optymalne działanie i dodatkowo czynią go 

przyjaznym w konserwacji.

Konserwację tej wytwornicy śniegu zrewolucjonizowano także poprzez 

zastosowanie nowych otwieranych pokryw bocznych. Dostęp do wszystkich 

istotnych podzespołów – znajdujących się na wysokości wzroku – można 

uzyskać w mgnieniu oka. Obudowa pierścienia dysz jest rozkładana 

teleskopowo, co umożliwia dostęp do pierścienia dysz bez konieczności 

zdejmowania pokrywy.
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ZINTEGROWANA 
KONSTRUKCJA
Stacja meteorologiczna, reflektor roboczy i 

lampki ostrzegawcze wykonane w technologii 

LED zintegrowano z otwieranymi pokrywami 

turbiny. Dzięki temu TR8 zyskał opływowe 

kształty, zapewniające jednocześnie 

niezrównaną łatwość konserwacji. Ponieważ 

urządzenie nie ma wystających elementów, 

uciążliwe osadzanie się śniegu zostało 

znacząco ograniczone.

Delikatne wystające z obudowy turbiny bocz-

ne światła błyskowe poprawiają widoczność 

ze wszystkich stron i zwiększają bezpieczeń-

stwo pracy. Funkcjonalna konstrukcja siatki 

otworu wlotowego oraz gładkie wykończenie 

zintegrowanej stacji meteorologicznej 

utrudniają zaleganie śniegu i umożliwiają 

jeszcze dokładniejszy pomiar danych.
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SPECIFICATIONS…

Częstotliwość nominalna 50 Hz 

Natężenie nominalne 32,5 A*

Wtyczka połączeniowa 5x63 A 

Maks. moc nominal. POWER UNIT (turbina+sprężarka) 18,2 kW 

Ogrzewanie 0,5 ÷ 1,6 kW 

Różne

Temperatura robocza -25 ÷ +2 °C

Prędkość obrotowa 1.765 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 6

Dysze stałe - typ Quadrijet 6

Dysze przełączalne - typ Quadrijet 12

Wymiary

Długość wytwornicy śniegu A 1.625 mm 

Szerokość wytwornicy śniegu B 1.450 mm 

Wysokość wytwornicy śniegu H 1.860 mm 

Wysokość podwozia H2 350 mm 

Wysokość całkowita H1 2.220 mm 

Długość [maks.] A1 3.000 mm 

Długość [bez dyszla] A2 2.700 mm 

Długość [bez przedniej podpory] A3 2.350 mm 

Szerokość [maks.] B1 2.350 mm 

Szerokość zewnętrzna [kół] B2 2.000 mm 

Masy

Urządzenia naśnieżające 600 kg 

rama nośna z podporami 165 kg 

Hak do podnoszenia 13 kg 

ZESTAW podwozia jezdnego (GRPT0013) 75 kg 

ZESTAW podwozia jezdnego (GRPT0056) 60 kg 

Parametry elektryczne

Napięcie nominalne 400 (340 ÷ 500) V 

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