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TR8 - REVOLÚCIA VO VNÚTRI
Vrtuľové snežné delo TR8 posúva hranice v stupni účinnosti, ako aj v 

obsluhe. Skrýva v sebe podstatne viac revolučných prvkov, ako by sa na 

prvý pohľad mohlo zdať. Technológia pohonu a jeho celková konštrukcia 

podliehajú úplne novému konceptu. Najvyššou prioritou je zjednodušovať 

prácu zasnežovacieho personálu a pritom naďalej zvyšovať efektivitu.
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NOVÁ TECHNOLÓGIA
S JEDINÝM MOTOROM 
Po prvý raz sú v prípade snežného dela vrtuľa a kompresor poháňané iba 

jedným elektrickým motorom. Ide o bez olejový rotačný lamelový kompresor, 

ktorý sa vyznačuje rovnomerným výstupom stlačeného vzduchu, nízkou 

hmotnosťou a jednoduchou údržbou. 
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NAJVYŠŠIA SPOĽAHLIVOSŤ
A NEPORAZITEĽNÁ TRIEDA ÚČINNOSTI 
IE4
Vďaka motoru s permanentnými magnetmi s meničom, dosahuje TR8 triedu 

účinnosti IE4. Narozdiel od predchádzajúceho modelu sa môže TR8 pri 

rovnakom príkone prevádzkovať vo výrazne širšom napäťovom rozsahu. 

Vzduchový výkon stroja bol vylepšený a je možná prevádzka na konštantne 

najvyššom stupni účinnosti motora.

VÝNIMOČNE TICHÝ CHOD
A ODOLNOSŤ PROTI VIBRÁCIÁM
Turbínový koncept s nominálnymi nízkymi otáčkami možno nájsť aj v prípade

zariadenia TR8. Vďaka nízkym otáčkam o hodnote 1.765 ot./min. v 

kombinácii s vnútorným uložením turbínového motora má zariadenie TR8 

výhodu tichého chodu, nízkeho hluku a odolnosti proti vibráciám.
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JEDNODUCHÁ MANIPULÁCIA
A ÚDRŽBA
Pomocou chladenia stlačeného vzduchu vo vodnom okruhu ventilového 

bloku sa vzduch vždy optimálne ochladzuje. Tým už viac nie je potrebné 

prepínanie medzi chladením a nechladením pri zmenách teploty. Nízka 

konštrukčná výška a malá hmotnosť poskytujú zariadeniu TR8 veľkú stabilitu 

a optimálnu manipuláciu, pričom zlepšujú jednoduchosť údržby.

Údržba snežného dela je veľmi jednoduchá vďaka novému bočne 

vyklápateľnému krytu. Za krátku chvíľu sú tak dostupné všetky podstatné 

komponenty – a to vo výške očí. Kryt dýzového venca je možné teleskopicky 

vytiahnuť a dýzový veniec je vďaka tomu prístupný bez potreby demontáže 

krytu. 
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INTEGROVANÝ DIZAJN
Do vyklápateľného turbínového krytu je 

zabudovaná meteorologická stanica, LED 

pracovný reflektor a LED výstražné svetlo. 

To zariadeniu TR8 poskytuje aerodynamický 

dizajn a zároveň veľmi jednoduchú údržbu. 

Absenciou vyčnievajúcich konštrukčných 

dielov sa výrazne znižujú rušivé nánosy 

snehu.

Mierne vystupujúce bočné smerové 

osvetlenie z krytu turbíny zlepšuje 

viditeľnosť zo všetkých strán a zvyšuje tak 

bezpečnosť práce. Funkčný dizajn mriežky 

nasávania a hladké prevedenie integrovanej 

meteorologickej stanice zabraňuje prilepeniu 

snehu a zaručuje ešte presnejšie meranie 

údajov.

STYLE
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SPECIFICATIONS…

Frekvencia 50 Hz 

Menovitý prúd 32,5 A*

Pripojovacia zástrčka 5x63 A 

Menovitý výkon POWER UNIT (turbína+kompresor) 18,2 kW 

Vykurovanie 0,5 ÷ 1,6 kW 

Rôzne

Zasnežovacia prevádzka -25 ÷ +2 °C 

Počet otáčok 1.765 ot/min 

Naklonenie turbíny 45 st. 

Horizontálne otáčanie 360 st. 

Natáčanie (automatické) 180 st. 

Voda

Tlak vody počas prevádzky 8 ÷ 40 bar 

Vodný filter 250 mikrón 

Vodovodná prípojka - Camlock 2" 

Osadenie dýz

Nukleátory 6

Fixné dýzy - typu Quadrijet 6

Pripojiteľné dýzy - typu Quadrijet 12

Rozmery

Dĺžka snežného dela A 1.625 mm 

Šírka snežného dela B 1.450 mm 

Výška snežného dela H 1.860 mm 

Výška podvozku H2 350 mm 

Celková výška H1 2.220 mm 

Dĺžka [max.] A1 3.000 mm 

Dĺžka [bez oja] A2 2.700 mm 

Dĺžka [bez predného stabilizátora] A3 2.350 mm 

Šírka [max.] B1 2.350 mm 

Rozchod kolies [kolesá] B2 2.000 mm 

Hmotnosti

Snežné delo 600 kg 

Rám so zaist‘ovacími 165 kg 

Zdvíhací hák 13 kg 

KIT kolesový podvozok (GRPT0013) 75 kg 

KIT kolesový podvozok (GRPT0056) 60 kg 

Elektrické vlastnosti

Menovité napätie 400 (340 ÷ 500) V 

* Namerané hodnoty pri menovitom napätí vo výške 1.500 m nad morom a pri teplote 0 °C.
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