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DEN BÄSTA –
NU ÄNNU BÄTTRE.
TechnoAlpin kännetecknas av teknisk innovation. Vidareutveckling av våra 

produkter står därför alltid i fokus för vårt utvecklingsarbete. I enlighet med 

denna fi losofi  är TT10 ett bevis på att vi har tagit fl äktkanonen TR10 till en ny 

nivå – bokstavligt talat. Fläktkanonen TT10 förenar snötillgång av bästa kvali-

tet, optimal resursanvändning och högsta användarvänlighet med unik teknik 

och extraordinär enkelhet. 
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SAMMA UTMÄRKTA
SNÖTILLVERKNING SOM ALLTID:
KVALITETSSNÖ
UTAN KOMPROMISSER.
TT10 imponerar med samma enastående egenskaper som TR10: Munstyck-

sventilernas teknik möjliggör optimal energieff ektivitet med samma resursbe-

sparing. Vatten-luftkylaren ger oöverträff ad snöläggningskapacitet, särskilt vid 

marginaltemperaturer, och nukleatorerna med dubbla rubininsatser garante-

rar oslagbar snötillverkning under många år. 



FULLSTÄNDIGT ANPASSNINGSBAR:
BESTÄLL BARA DE FUNKTIONER
SOM VERKLIGEN BEHÖVS.
TT10 lämpar sig för alla användningsområden och är utrustad för alla utma-

ningar. Fläktkanonen kan dessutom utformas efter individuella önskemål. Det 

innebär att man kan minimera kostnaderna för funktioner som inte används 

och säkerställa perfekt prestanda vid alla skidanläggningar och under alla 

förutsättningar. TT10 kan bland annat utökas med tillvalen touchskärm; vä-

derstation; elektrisk svängning och höjdjustering. 
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TORN SOM KAN LUTAS:
DET BÄSTA AV ALLT.
Det nya tornet som kan lutas gör TT10 till en snökanon som kombinerar 

fördelarna med en tornkanon och det smidiga underhållet av en mobil 

fläktkanon. Tornet kan enkelt lutas för att ge tillgång till alla komponenter, till 

exempel munstycksventilerna, kompressorn inuti turbinen och turbinmotorn. 

Inspektion och underhåll kan utföras säkert från marken, vilket helt eliminerar 

behovet av en stege.



KAN TAS I BRUK SNABBT 
OCH SÄKERT: 
SMIDIG INSTALLATION TACK 
VARE LÅG VIKT. 
TT10 levereras förmonterad och behöver därmed bara placeras på brunnen 

och förankras när den installeras på skidanläggningen. Den låga vikten på 

runt 800 kg gör att installationen går både enklare och snabbare.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Diverse

Drifttemperatur -25 ÷ +2 °C

Varvtal 1.500 varv/min

Turbinlutning 45° 

Horisontell rotation 320° 

Sväng (automatisk) 320°

Vatten

Vattentryck för drift  8 ÷ 40 bar

Vattenfilter 250 micron

Vattenanslutning - skruvning 2"

Munstyckeskonfiguration

Nukleatorer 8

Fasta munstycken - fyra strålar 8

Styrbara munstycken - fyra strålar 16

Elektriska egenskaper

Märkspänning 400 V

Märkfrekvens 50 Hz

Märkström  41 A*

Stickkontakt 5x63 A

Märkström POWER UNIT 

(turbin+kompressor) 22 kW

Uppvärmning 1,3 kW

Vikter

Snökanon - kompressor 825 kg 

Transportelement för tippbart torn P1 35 kg

Transportfot för fast pelare P2 10 kg

Mått

Snökanonens längd 1.780 mm

Snökanonens bredd 1.220 mm

Snökanonens höjd 4.100 mm

Uppgifterna kan ändras beroende på vilken typ av anläggning det gäller och i vilket land arbetet är utfört 

(vänligen hänvisa alltid till ledningsdiagrammen).

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