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TO NAJLEPŠIE
SA ZLEPŠILO.
Spoločnosť TechnoAlpin charakterizujú technické inovácie. Vývojové práce 

sa preto neustále zameriavajú na ďalší rozvoj výrobkov. V tomto duchu sa 

nám podarilo vďaka TT10 pozdvihnúť vrtuľové snežné delo TR10 na celkom 

novú úroveň – doslova. Vo vrtuľovom snežnom dele TT10 sa spájajú garancia 

snehu najvyššej kvality, optimálne využitie zdrojov a najjednoduchšia obsluha 

s jedinečnou technológiou a doteraz nevídanou jednoduchosťou. 
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ZVYČAJNÁ DOKONALOSŤ
ZASNEŽOVANIA:
SNEH NAJVYŠŠEJ KVALITY
BEZ KOMPROMISOV. 
TT10 vyniká rovnako excelentnými vlastnosťami ako TR10: Vďaka systému 

ventilov a dýz je možné dosiahnuť optimálnu energetickú účinnosť a šetriť 

pritom zdroje. O neprekonateľný zasnežovací výkon sa najmä pri hraničných 

teplotách postará chladič vzduchu a vody a nukleátory s dvoma rubínovými 

vložkami zase zabezpečia vysokokvalitné a spoľahlivé zasnežovanie počas 

mnohých rokov. 



NAJVYŠŠÍ MOŽNÝ STUPEŇ
PERSONALIZÁCIE: ABY SI KAŽDÝ MOHOL
KÚPIŤ PRESNE TO, ČO POTREBUJE. 
TT10 je vhodné pre všetky oblasti využívania a je pripravené poradiť si

s akýmikoľvek výzvami. Možnosti konfi gurácie tohto vrtuľového snežného

dela sú pritom neobmedzené. Znižujú sa tým výdavky za nevyužívané

funkcie a zabezpečuje sa dokonalý výkon v každom lyžiarskom stredisku,

za akýchkoľvek podmienok. TT10 je okrem toho v prípade záujmu možné

rozšíriť aj o dotykovú obrazovku, meteo stanicu či možnosť motorizovaného, 

elektrického natáčania a výškového nastavenia. 
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SKLÁPACIA VEŽA:
TO NAJLEPŠIE ZO VŠETKÉHO.
Vďaka sklápacej veži sa v snežnom dele TT10 spájajú výhody vežových 

zariadení a jednoduchosť údržby mobilného vrtuľového snežného dela. 

Vežu je možné jednoducho sklopiť, aby bol umožnený prístup ku všetkým 

komponentom, ako sú ventil dýz, kompresor vo vnútri turbíny a motor 

turbíny. Inšpekciu a údržbu je možné vykonávať bezpečne zo zeme, čím 

sa úplne eliminuje potreba rebríka.



SPOĽAHLIVÉ A
OKAMŽITE FUNKČNÉ:
RÝCHLA A
BEZSTAROSTNÁ INŠTALÁCIA. 
Snežné delo TT10 sa dodáva zmontované a v lyžiarskom stredisku je ho po-

trebné už len umiestniť na podstavec a upevniť. Vďaka nízkej hmotnosti dela, 

len 800 kg, je inštalácia jednoduchšia a rýchlejšia než kedykoľvek predtým. 
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ÚDAJE A SKUTOČNOSTI

Rôzne

Zasnežovacia prevádzka -25 ÷ +2 °C

Počet otáčok 1.500 ot/min

Naklonenie turbíny 45 st.  

Horizontálne otáčanie 320 st.  

Natáčanie (automatické)  320 st.

Voda

Tlak vody počas prevádzky 8 ÷ 40 bar

Vodný filter 250 mikrón

Prípojka vody 2"

Osadenie dýz

Nukleátory 8

Fixné dýzy - typu Quadrijet 8

Pripojiteľné dýzy - typu Quadrijet 16

Elektrické vlastnosti

Menovité napätie 400 V

Frekvencia 50 Hz

Menovitý prúd   41 A*

Pripojovacia zástrčka 5x63 A

Menovitý výkon POWER UNIT 

(turbína+kompresor) 22 kW

Vykurovanie 1,3 kW

Hmotnosti

Snežné delo - kompresor 825 kg 

Prepravný prvok sklopnej podpery P1 35 kg

Prepravná noha otočnej podpery P2 10 kg

Rozmery

Dĺžka snežného dela 1.780 mm

Šírka snežného dela 1.220 mm

Výška snežného dela 4.100 mm

Údaje podliehajú zmenám podľa typu zariadenia a/alebo krajiny inštalácie 

(vždy je potrebné riadiť sa schémou zapojenia).   

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