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TR8 - REVOLUTION INSIDE

Fläktkanonen TR8 sätter nya standarder för både effektivitet och styrning. 

Den är betydligt mer revolutionerande än vad du ser vid en första anblick. 

Både drivtekniken och hela huset bygger på ett helt nytt koncept. Målet 

har varit att förenkla snökanonens arbete och därigenom öka effektiviteten 

ytterligare. 
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NY TEKNIK MED ENDAST EN MOTOR 

För första gången i en snökanon drivs fläkten och kompressorn av en enda 

elmotor. Kompressorn är en oljefri roterande kompressor som kännetecknas 

av ett jämnare luftutlopp, lägre vikt och enkelt underhåll. 

HIGH TECHNOLOGY INSIDE



HÖGSTA TILLFÖRLITLIGHET OCH
OÖVERTRÄFFAD VERKNINGSGRAD IE4
Tack vare magnetmotorn med inverter når TR8 verkningsgrad IE4. Till 

skillnad från den tidigare modellen kan TR8 arbeta inom ett mycket större 

spänningsområde med samma effektförbrukning. Luftmotoreffekten har 

förbättrats och maskinen kan drivas på konstant högsta motoreffektivitet.

UNIKT TYST GÅNG OCH
OKÄNSLIGHET FÖR VIBRATIONER
Det beprövade låga varvtalet återfinns även i turbinkonceptet hos TR8. 

Tack vare den låga hastigheten på 1765 varv/min i kombination med en inre 

turbinmotor imponerar TR8 när det gäller tyst gång, buller och okänslighet 

för vibrationer.

HIGH PERFORMANCE
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REVOLUTION IN MAINTENANCE



ENKEL HANTERING OCH UNDERHÅLL
Tack vare tryckluftskylningen i vattenkretsloppet hos ventilblocket blir luften 

alltid optimalt kyld. På så sätt krävs det inte längre någon växling mellan 

kylning och icke-kylning vid temperaturförändringar. Den låga profilen och 

den låga vikten ger TR8 hög stabilitet och optimal hantering samtidigt som 

den är enklare att underhålla.

Underhållet av snökanonen revolutioneras genom det nya locket som kan 

fällas upp åt sidan. På några ögonblick går det att komma åt alla viktiga 

komponenter – och det dessutom i ögonhöjd. Munstyckesringens kåpa 

är teleskopiskt utdragbar och ger tillgång till munstycksringen utan att du 

behöver ta av locket. 

REVOLUTION IN MAINTENANCE
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INTEGRERAD DESIGN

Väderstation, LED-arbetsbelysning och 

LED-varningslampa är integrerade i det 

öppningsbara turbinhuset. Detta ger TR8 en 

strömlinjeformad design samtidigt som den 

är mycket enkel att underhålla. Eftersom det 

inte finns några utskjutande delar reduceras 

störande snöavlagringar betydligt.

Den lätta utskjutningen av de blinkande 

lamporna på sidorna av turbinhöljet 

förbättrar synligheten från alla sidor och ger 

högre säkerhet i arbetet. Den funktionella 

utformningen av intagsgallret och det platta 

utförandet av den integrerade väderstationen 

förhindrar att snö fastnar och möjliggör en 

noggrannare mätning av data.

STYLE
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SPECIFICATIONS

Märkfrekvens 50 Hz

Märkström  32,5 A*

Stickkontakt 5x63 A

Märkström STRÖMKÄLLA (turbin+kompressor) 18,2 kW

Uppvärmning 0,5 ÷ 1,6 kW

Diverse

Drifttemperatur -25 ÷ +2 °C

Varvtal 1.765 varv/min

Turbinlutning 45° 

Horisontell rotation 360° 

Sväng (automatisk) 180° 

Vatten

Vattentryck för drift  8 ÷ 40 bar

Vattenfilter 250 mikron

Vattenanslutning - Camlock 2"

Munstyckeskonfiguration

Nukleatorer 6

Fasta munstycken - fyra strålar 6

Styrbara munstycken - fyra strålar  12

Mått

Snökanonens längd A 1.625 mm

Snökanonens bredd B 1.450 mm

Snökanonens höjd H 1.860 mm

Underredets höjd H2 350 mm

Total höjd H1 2.220 mm

Längd [max.] A1 3.000 mm

Längd [utan styrning] A2 2.700 mm

Längd [utan främre stödben] A3 2.350 mm

Bredd [max.] B1 2.350 mm

Spårvidd [hjul] B2 2.000 mm

Vikter

Snökanon 600 kg

Transportram med stödben 165 kg

Lyftkrok 13 kg

Bogseringssats för mobilt underrede (GRPT0013) 75 kg

Bogseringssats för mobilt underrede (GRPT0056) 60 kg

Elektriska egenskaper

Märkspänning 400 (340 ÷ 500) V

* Mätvärden vid märkspänning vid 1.500 m över havsnivå och en temperatur på 0 °C.



08
.2

02
1 

- 
K

an
 u

nd
er

gå
 t

ek
ni

sk
 m

od
ifi 

er
in

g.


