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v nových rozmeroch. V máji sme konečne mohli 

predstaviť náš nový riadiaci softvér ATASSpro. Sof-

tvér je založený na našich skúsenostiach s Liberty 

a ATASSplus a spája prednosti oboch softvérov. 

Tým sme odštartovali úplne novú éru automatizácie 

zasnežovania. 

Obidve prezentácie produktov sa po prvýkrát usku-

točnili vo virtuálnom priestore. Nová forma prezen-

tácie nám však otvorila možnosť ešte hlbšieho a 

podrobnejšieho pohľadu do vnútornej konštrukcie a 

fungovania nových produktov. 

Za technologické novinky nevďačíme len nášmu 

špičkovému vývojovému tímu. Vždy sme boli pre-

svedčení o tom, že naši zákazníci sú neoceniteľnou 

súčasťou nášho inovatívneho procesu. A preto by 

sme vám radi na tomto mieste poďakovali. Iba vďa-

ka vašej spätnej väzbe sme mohli prispôsobiť naše 

snežné delá potrebám zjazdoviek. 

V predchádzajúcej zimnej sezóne mohli niektorí naši 

zákazníci dostatočne vyskúšať tyčové snežné delá 

série TL a nové snežné delá TT10. Na nasledovných 

stranách sa preto dozviete nielen o oboch typoch 

snežných diel a ich výhodách pre lyžiarske stre-

diská, ale aj o spätnej väzbe zákazníkov po prvej 

sezóne zasnežovania. 

 

Želáme vám veľa zábavy pri čítaní!  

spoločnosť TechnoAlpin je známa tým, že neustále 

myslí do budúcna. Môžeme hrdo potvrdiť, že naše 

úsilie neutícha ani po 30 rokoch a to sme opäť 

dokázali aj v roku 2021 – aj keď sa rok ani zďaleka 

nekončí. V posledných mesiacoch sme predstavili 

hneď tri nové, jedinečné produkty, a preto by sme 

radi venovali vydanie časopisu SnowExperts práve 

týmto produktom. 

V apríli sme uviedli dve nové technologické novinky 

na trhu so zasnežovaním: vrtuľové snežné delo 

TT10 a tyčové snežné delo série TL. Snežné delá, s 

ktorými spoločnosť TechnoAlpin definuje budúcnosť 

EDITORIÁL

EDITORIÁL
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To najlepšie.
Iba trochu lepšie.

Najviditeľnejšou novinkou je sklápacia veža 

v snežnom dele TT10, ktorá spája výhody 

vežových zariadení a jednoduchosť údržby 

mobilného vrtuľového snežného dela. Jedno-

duché sklopenie veže umožňuje rýchly prístup 

k motoru a k dýzovému a ventilovému vencu 

priamo zo zeme. 

Snežné delo TT10 preto môžete hneď a bezpečne 

uviesť do prevádzky. Delo sa dodáva zmontova-

né a v lyžiarskom stredisku je potrebné ho už len 

umiestniť na podstavec a upevniť. Vďaka nízkej 

hmotnosti dela, len 800 kg, je inštalácia jednoduch-

šia a rýchlejšia.

Nové vežové delo TT10 je založené na výnimočnej technológii TR10 

a doslova a do písmena posúva tieto vrtuľové snežné dela na 

ďalšiu úroveň: Spája garanciu snehu najvyššej kvality, optimálne 

využitie zdrojov a najjednoduchšiu obsluhu s jedinečnou technológiou 

a doteraz nevídanou jednoduchosťou. 

VÝKON NA 
VRCHOLE VEŽE
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Zvyčajná dokonalosť
zasnežovania.

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 najlepšiu kvalitu snehu 

počas mnohých rokov.  

Aby si každý mohol kúpiť 
presne to, čo potrebuje.  

Snežné delo TT10 zaujme neobmedzenými mož-

nosťami personalizácie, vďaka čomu je pripravené 

popasovať sa s akoukoľvek výzvou. Individuálnou 

konfiguráciou sa znižujú výdavky za nevyužívané 

funkcie a sa zabezpečuje dokonalý výkon v každom 

lyžiarskom stredisku, za akýchkoľvek podmienok. 

TT10 je okrem toho v prípade záujmu možné rozšíriť 

aj o dotykovú obrazovku, meteorologickú stanicu či 

možnosť motorizovaného, elektrického natáčania a 

výškového nastavenia. 

VO VRTUĽOVOM SNEŽNOM DELE 

TT10 SA SPÁJAJÚ GARANCIA SNEHU 

NAJVYŠŠEJ KVALITY, OPTIMÁLNE 

VYUŽITIE ZDROJOV A NAJJEDNO-

DUCHŠIA OBSLUHA S JEDINEČNOU 

TECHNOLÓGIOU A DOTERAZ 

NEVÍDANOU JEDNODUCHOSŤOU.

INFORMÁCIE O PRODUKTE
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GAUTEFALL 

Lyžiarske stredisko Gautefall sa nachádza na juhu Nórska. Rodinné 

lyžiarske stredisko ponúka nielen 16 zjazdoviek na alpské lyžovanie, 

ale aj 100 km dlhé bežkárske trate či vybavenie na biatlon.

ÚSPECH SNEŽNÉHO
DELA TT10 NA SEVERE

Lyžiarske stredisko Gautefall je už dlhoročným 

zákazníkom a pravdepodobne prvým strediskom v 

Nórsku, ktoré nainštalovalo automatický zasnežova-

cí systém v roku 1987. V súčasnosti je v stredisku v 

prevádzke 60 tyčových snežných diel.

V roku 2020 sa stredisko Gautefall rozhodlo rozšíriť 

svoj zasnežovací systém zvýšením čerpadlovej 

kapacity strojovne na podporu svojho arzenálu. 

Projekt bol zároveň príležitosťou na zakúpenie vr-

tuľových snežných diel, troch snežných diel TR8 na 

bežkárske trate a takisto aj jedného dela TT10!

Pán Bjørn Halvor Roalstad, generálny riaditeľ 

spoločnosti, nám poskytol spätnú väzbu a vyjadril 

spokojnosť zasnežovacieho tímu po vyskúšaní no-

vých vrtuľových snežných diel od spoločnosti Tech-

noAlpin nasadených v poslednej sezóne. „Mali sme 

skutočne šťastie, že sme v poslednej sezóne pra-

covali s delom TT10. Nové snežné delo – prvé delo 

s turbínovou technológiou, ktoré máme na našich 

zjazdovkách –, presne zodpovedá nášmu zasne-

žovaciemu systému a našim zjazdovkám.“ Snežné 

delo TT10, umiestnené blízko centra strediska vo 
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GAUTEFALL

jednotlivých vybraných modelov sú veľmi užitočné. 

Tieto vlastnosti umožňujú rovnomerne rozprašovať 

sneh na veľkej ploche.

Aký bude ďalší krok strediska Gautefall? „Po tejto 

sezóne plánujeme zmeniť niektoré existujúce tyčové 

delá a prejsť na novú technológiu s viacerými 

delami TT10 v budúcom roku,“ vysvetľuje generálny 

riaditeľ. Spoločnosť TechnoAlpin je hrdá, že môže 

pomôcť stredisku Gautefall pri zabezpečení ďalších 

zasnežovacích zariadení a úspešného podnikania 

nasledujúcej sezóny. 

výške 500 m, navyše ponúka vysoký výkon, čo sa 

týka výroby. „Ak ide o výrobu snehu pri hraničných 

teplotách, objavili sme úplne nové možnosti vďaka 

delu TT10,“ vraví pán Bjørn Roalstad, čím podčiar-

kuje efektívnosť nového vrtuľového snežného dela 

pri náročných teplotných podmienkach.

Zasnežovací tím lyžiarskeho strediska takisto ocenil 

dôležité a užitočné vlastnosti dela TT10. „Rovnako 

ako pri vežovom dele alebo tyčovom dele, nie je 

potrebná takmer žiadna manuálna manipulácia na 

prevádzku dela TT10. Jednoduché používanie si 

pochvaľuje najmä náš tím,“ vraví pani Linn Katrin 

Roalstad, vedúca zasnežovania. Dodáva, že prispô-

sobenie výšky a automatický výkyvný mechanizmus www.gautefall.no

AK IDE O VÝROBU SNEHU PRI 
HRANIČNÝCH TEPLOTÁCH, 
OBJAVILI SME ÚPLNE NOVÉ 
MOŽNOSTI VĎAKA DELU TT10.

ÚSPECH SNEŽNÉHO
DELA TT10 NA SEVERE

TT10 / GAUTEFALL 07



Štyri odrazové mostíky v Le Praz, ktorý prevádzkuje 

obec Courchevel, ponúkajú najlepšie možné sne-

hové podmienky pre profesionálov v tejto severskej 

disciplíne. Pri modernizácii existujúceho zasnežova-

cieho systému a súčasnej optimalizácie výrobných 

nákladov siahla obec Courchevel po odborných 

znalostiach spoločnosti TechnoAlpin.

A skutočne. Stredisko Praz, umiestnené v nadmor-

skej výške 1 300 m, sa častokrát musí vysporiadať 

s náročnými podmienkami na výrobu, čo hovorí aj 

pán Gilles Morat zodpovedný za odrazové mostíky. 

„Musíme začať s výrobou 15 000 m3 snehu, aby 

sme mohli prevádzkovať odrazové mostíky od po-

lovice novembra. Počas tohto obdobia sa častokrát 

vyskytnú v Le Praz hraničné teploty. Z tohto dôvodu 

potrebujeme stroje, ktoré sú schopné najlepšie vy-

užiť všetky možné obdobia chladu, zatiaľ čo výroba 

bude maximálna. “

Ako riešenie problému navrhla spoločnosť Techno-

Alpin inštaláciu dvoch snežných diel TT10. Po pr-

vých mesiacoch používania splnili nové snežné delá 

svoju misiu: „V hraničných hodnotách sme mohli 

Skokanský mostík Le Praz v obci Courchevel, ktorý bol postavený 
v roku 1990 na usporiadanie olympijských súťaží v skokoch 
na lyžiach v rámci zimných hier 1992 (Albetville, FR), je jedným z 
hlavných miest na skákanie vo Francúzsku.

PRESNE NA MIERU 
PRE SKOKY NA 
LYŽIACH V PRAZ

LE PRAZ COURCHEVEL 
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www.courchevel.com

zasnežovať od teploty meranej vlhkým teplomerom 

-1,5 °C a počas chladnejšieho obdobia sme spot-

rebovali vodu v objeme až 460 l/s,“ objasňuje pán 

Gilles Morat, ktorý tak mohol znížiť čas potrebný na 

zasnežovanie skokanského strediska.

Manažér strediska však vidí v nových snežných 

delách aj ďalšiu výraznú výhodu. „Snežné delo TT10 

je omnoho tichšie v porovnaní s inými snežnými 

delami. Odrazové mostíky sa nachádzajú 200 m od 

najbližšej budovy, a preto sú pre nás a našich suse-

dov snežné delá s nízkym hlukom veľmi príjemnou 

možnosťou.“ Na umiestnenie dvoch snežných diel 

bola špeciálne navrhnutá kovová platforma, ktorá 

sa umiestnila medzi oblasti recepcie. Umožní tiež 

vykonať letnú údržbu úplne bezpečne vďaka zníže-

niu funkčnosti snežného dela TT10, vďaka ktorej sú 

hlavné komponenty perfektne prístupné.

S plne prispôsobeným projektom a snežnými delami 

TT10 ponúkla spoločnosť TechnoAlpin optimálne 

riešenie pre obec Courchevel pre zasnežovanie 

stredísk na skoky na lyžiach.  

SNEŽNÉ DELO TT10 JE 
OMNOHO TICHŠIE V POROVNANÍ 
S INÝMI SNEŽNÝMI DELAMI

09TT10 / LE PRAZ COURCHEVEL 
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VRCHLABÍ
KNĚŽICKÝ VRCH

To je veľmi dôležité pri nižších úsekoch zjazdoviek, 

ktoré sú veľmi široké a vyžadujú si veľké množ-

stvo snehu. Lyžiarske stredisko preto bezpochyby 

potrebuje silný arzenál na zasnežovanie. V posled-

nej sezóne mal zasnežovací tím strediska Vrchlabí 

Kněžický príležitosť vyskúšať nové vrtuľové snežné 

delo od spoločnosti TechnoAlpin – TT10!

Spýtali sme sa pána Jana Imlaufa, majiteľa stre-

diska Vrchlabí Kněžický, na jeho dojem a spätnú 

väzbu po prvej sezóne s nasadením snežného dela 

TT10. „Na výrobu snehu v nižších častiach zjazdo-

viek potrebujeme skutočne výkonné snežné delá. 

Zjazdovky sú široké viac než 100 m a musíme vyro-

biť veľké množstvo snehu a rozdeliť ho čo najrovno-

mernejšie. Snežné delo TT10 perfektne spĺňa všetky 

požiadavky,“ dodáva pán Jan Imlauf. Vďaka svojmu 

výkyvnému mechanizmu umožňuje snežné delo 

TT10 rozloženie snehu na veľkú plochu, čo výrazne 

KOLOSÁLNE 
SNEŽNÉ DELO V 
KRKONOŠIACH
V Krkonošiach v lyžiarskom stredisku Vrchlabí – Kněžický vrch sa nachádza jedno z 

dvoch lyžiarskych zariadení historického mesta Vrchlabí. Lyžiarske stredisko zamerané 

na rodiny ponúka stredne ťažkú úroveň lyžovania pre všetkých milovníkov zimných 

športov. V nadmorskej výške 550 a 710 m nad morom sú poveternostné podmienky 

niekedy nepriaznivé a zasnežovanie zohráva dôležitú úlohu pri zabezpečení najlepších 

snehových podmienok na zjazdovkách.
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www.skiareal-vrchlabi.cz

schopnosť splynúť s krajinou. „Snežné delo TT10 je 

štíhlejšia a elegantnejšia verzia, ktorá sa nádherne 

prispôsobí zjazdovkám,“ vraví Imlauf. Majiteľ stredis-

ka predpokladá, že údržba bude jednoduchá vďaka 

zníženiu mechanizmu veže.

 „Je pochopiteľné, že do budúcna by sme chceli 

pokračovať s touto novou technológiou,“ uzatvára 

pán Jan Imlauf. Pravdepodobne sa na zjazdov-

kách lyžiarskeho strediska Vrchlabí Kněžický bude 

nachádzať viac snežných diel TT10 spolu s už 

nainštalovanými 5 snežnými delami TF10!  

zjednodušuje prácu na úpravu a náklady spojené s 

prípravou zjazdovky.

Snežné delo TT10 poteší nielen kvalitou a objemom 

snehu, ale aj dobrou odolnosťou pri veterných 

podmienkach, s ktorými sa občas stretávame v 

lyžiarskom stredisku počas zasnežovania. Majiteľ 

strediska dodáva: „Použili sme už veľa snežných 

diel od rôznych dodávateľov a snežné delo TT10 

je zatiaľ najlepším snežným delom, aké sme kedy 

vyskúšali na našich zjazdovkách. Použitie a riadenie 

bolo veľmi jednoduché vďaka systému ATASSplus.“

Medzi ďalšie nespočetné pozitíva patrí aj jednodu-

chá inštalácia, kompaktnosť snežného dela a jeho 

SNEŽNÉ DELO TT10 
JE NAJLEPŠÍM SNEŽNÝM 
DELOM, KTORÉ SME 
KEDY VYSKÚŠALI NA 
NAŠICH ZJAZDOVKÁCH.
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Svojím jedinečným vyhotovením a rozhodujúcimi technickými 

vlastnosťami ponúkajú tyčové snežné delá rodiny TL maximálnu 

efektívnosť a precízne riadenie celého teplotného rozsahu. 

SÉRIA SNEŽNÝCH DIEL TL

RODINA TYČOVÝCH 
SNEŽNÝCH DIEL SPÔSOBUJE
REVOLÚCIU V ZASNEŽOVANÍ
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Tri tyčové snežné delá tejto série snežných diel 

pracujú s rovnakým konceptom a na rovnakom 

princípe fungovania. Tri rôzne hlavy dela v kom-

binácii s novými univerzálnymi tyčami umožňujú 

vytvorenie rôznych modelov, ktoré sa líšia počtom 

dýzových prstencov: 8-stupňové TL8, 4-stupňové 

TL4 a 2-stupňové TL2. Rozmanitosť tejto série diel 

umožňuje vždy nájsť vhodné tyčové snežné delo do 

všetkých podmienok. 

Vyťažte zo svojho zasnežova-
cieho dela maximum –
pri každej teplote.

Jedna z mnohých inovácií, ktoré prinášajú delá TL, 

spočíva najmä v novom a kompaktnom mecha-

nizme v podobe bloku ventilov, ktorý kontroluje 

kombinácie dýzových prstencov dela: „inteligentný 

distribútor“. Napríklad model TL8 bude disponovať 

ôsmimi rôznymi stupňami na výrobu snehu, ktoré 

umožní kombinovanie otvárania dýz v každom prs-

tenci. Tento viacstupňový dizajn umožňuje doladiť 

rýchlosť prietoku vody v snežnom dele s najväčšou 

možnou presnosťou, vďaka čomu sa dajú všetky 

teplotné podmienky využiť na maximum. Práve 

preto sa séria TL vždy postará o optimálne zasne-

žovanie, a síce tak v rozsahu hraničných hodnôt, 

ako aj pri nižších teplotách. Vďaka svojmu dizajnu 

a polohe priamo pod hlavou tyčového snežného 

dela umožňuje inteligentný distribútor aj vyprázd-

nenie malého množstva zvyškovej vody vo ventile 

do snežných dýz pomocou stlačeného vzduchu pri 

prepnutí stupňov. A tým pádom sa každá kvapka 

vody mení na sneh.

Robustná
konštrukcia.

Hlavy diel TL sú nainštalované na nových a ľahkých 

univerzálnych tyčiach navrhnutých spoločnosťou 

TechnoAlpin. Konštrukcia so všetkými káblami vo 

vnútornej časti zabraňuje prilepeniu ľadu a výrazne 

uľahčuje montáž. Jednoduchá a robustná konštruk-

cia umožňuje plynulé horizontálne a vertikálne pre-

stavenie tyčového dela. Spád je možné prispôsobiť 

podmienkam. 

RODINA TYČOVÝCH
SNEŽNÝCH DIEL SPÔSOBUJE
REVOLÚCIU V ZASNEŽOVANÍ

INFORMÁCIE O PRODUKTE
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Z vlastnej skúsenosti vraví aj pán Christian Haus-

berger z lyžiarskeho strediska Bergbahnen v meste 

Alpbach z poslednej zimnej sezóny. Po nasadení 

rôznych exemplárov nového tyčového snežného 

dela TL8 je majster v zasnežovaní viac než len pre-

svedčený o kvalite tejto novinky. 

Ako hodnotíte kvalitu
snehu nového tyčového 
snežného dela TL8?

PÁN CHRISTIAN HAUSBERGER: V poslednej 

sezóne sme nasadili v našom lyžiarskom stredisku 

päť tyčových snežných diel TL8. Po skúsenosti 

z tejto zimy môže potvrdiť: Tyčové snežné delá 

TL8 ma presvedčili o kvalite snehu do poslednej 

bodky. 

A ako
hodnotíte objem?

PÁN CHRISTIAN HAUSBERGER: Nepoznám 

žiaden porovnateľný model, ani keď prihliadame 

na objem snehu. To platí najmä pre hraničné tep-

loty. Presvedčilo ma, že pri prepínaní stupňov sa 

každá kvapka premení na sneh. Keramické dýzy 

odolné proti opotrebeniu predstavujú spoločne s 

údržbou veľkú výhodu. Striekanie nového tyčo-

vého snežného dela môžeme nastaviť tak, aby 

sme cielene zasnežili iba jeden pás bez zbytočne 

veľkých strát. 

Tyčové snežné delá novej série TL sú sériovo vybavené 

vysokokvalitnými komponentmi. Špeciálne nukleátory 

s rubínovými vložkami a inteligentným distribútorom zaisťujú 

neustály zasnežovací výkon a optimálnu kvalitu snehu. 

PRESVIEDČA VO 
VŠETKÝCH OHĽADOCH

ALPBACH
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To znamená, že by ste 
tyčové snežné delo určite 
odporučili aj ostatným?

PÁN CHRISTIAN HAUSBERGER: Presne tak. 

Produkty spoločnosti TechnoAlpin – a najmä snežné 

delá TL8 – sú v oblasti kvality produktu mimoriadne 

dobre hodnotené. Kvalita snehu snežných diel je 

špičková. Navyše veľmi pozitívne vnímam aj to, že 

komponenty spoločnosti TechnoAlpin so sebou 

ladia. To nám uľahčuje prácu.  

PO SKÚSENOSTI Z TEJTO ZIMY 
MÔŽE POTVRDIŤ: TYČOVÉ SNEŽNÉ 
DELÁ TL8 MA PRESVEDČILI O KVALITE 
SNEHU DO POSLEDNEJ BODKY. 

www.alpbachtal.at
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MADONNA
DI CAMPIGLIO

Pán Germano Alberti, zodpovedný za technické 

zasneženie v lyžiarskom stredisku, otestoval minulú 

zimnú sezónu nové snežné delá série TL8 na výro-

bu snehu priamo na meste.

A jeho hodnotenie? Prečítajte si sami.

Madonna di Campiglio, najväčšie lyžiarske stredisko v provincii Trentino, nasadzuje už 

niekoľko desaťročí zasnežovaciu techniku od spoločnosti TechnoAlpin. Okrem toho 

stredisko neustále investuje do modernizácie zariadenia a najnovších snežných diel. 

NEPOROVNA-
TEĽNÉ PRI 
HRANIČNÝCH 
TEPLOTÁCH
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MADONNA
DI CAMPIGLIO

www.campigliodolomiti.it

V predchádzajúcej zimnej
sezóne ste mali možnosť 
otestovať nové tyčové
snežné delo TL8. Ako
snežné delo hodnotíte?

PÁN GERMANO ALBERTI: Vyrábal som sneh 

s modelom snežného dela TL8 a bol som touto 

novinkou skutočne veľmi príjemne prekvapený. 

Tyčové snežné delo vyrába sneh najvyššej kvality 

a presvedčil ma v každom aspekte. S touto novou 

sériou sme opäť, čo sa týka kvality, poskočili vpred. 

Predovšetkým by som chcel ale vyzdvihnúť výkon 

snežného dela pri hraničných teplotách.

Do akej miery?

PÁN GERMANO ALBERTI: Tyčové snežné delo 

som nasadil minulú zimu najmä pri teplotách blížia-

cim sa k bodu mrazu. A musím povedať, že tyčové 

snežné delo TL8 je neporovnateľne lepšie oproti 

predchádzajúcim modelom tyčových snežných diel. 

Výkon a kvalita snehu v tomto teplotnom rozsahu 

sú skutočne nenapodobiteľné, za čo určite môžeme 

vďačiť novej technológii s viacerými stupňami. 

Takže si viete predstaviť,
že by ste v budúcnosti
nasadili viac tyčových
snežných diel série TL?

PÁN GERMANO ALBERTI: Jednoznačne! 

Keby som sa musel dnes rozhodnúť, ktorý model 

tyčového snežného dela by som mal v budúcnosti 

používať, bez váhania by som si vybral sériu snež-

ných diel TL. Viacstupňovosť tyčových snežných 

diel umožňuje omnoho precíznejšiu reguláciu výroby 

snehu, predovšetkým pri hraničných teplotách, ako 

som už spomínal. Nová technológia takisto zaisťuje, 

že tyčové snežné delo je menej náchylné na poško-

denia. Aj preto je séria snežných diel TL môj jasný 

favorit. Už mnoho rokov máme veľmi solídny vzťah 

so spoločnosťou TechnoAlpin a sme mimoriadne 

spokojní, nielen ak ide o inovácie, ale aj ak ide o 

celkovú starostlivosť.  

TYČOVÉ SNEŽNÉ DELO VYRÁBA
SNEH NAJVYŠŠEJ KVALITY A
PRESVEDČIL MA V KAŽDOM ASPEKTE. 

17TL / MADONNA DI CAMPIGLIO
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Pán Daniel Imboden, zodpovedný za zasnežo-

vanie v lyžiarskom stredisku Zermatt Bergbahnen, 

je nadmieru spokojný so zasnežovacím výsledkom, 

ktorý mohol dosiahnuť vďaka novým modelom. 

Aké sú podľa vás 
najrozhodujúcejšie prednosti 
novej série snežných 
diel TL v porovnaní s inými 
tyčovými snežnými delami?

PÁN DANIEL IMBODEN: Pri hraničných teplotách 

sa snežné delo TL4 v mojich očiach vyznamenalo. 

Výkon a objem sú skutočne pozoruhodné. Samotný 

zasnežovací tím bol prekvapený, aký objem doká-

zalo snežné delo TL4 vyrobiť po jednej zmene pri 

hraničných teplotách! Navyše by som chcel zdôraz-

niť, že umiestnenie káblov vo vnútornej časti tyčovej 

rúry uľahčuje prácu, pretože pri voľne ležiacich 

S novou sériou tyčového snežného dela TL sa vďaka dômyselnému systému 

manažmentu vody, optimálnej regulácii a použitiu mimoriadne vysokokvalitných 

komponentov dosahuje iba to najlepšie zasnežovanie. V lyžiarskom stredisku

Matterhorn Ski Paradise boli minulú zimu prvýkrát použité tyčové snežné delá. 

NÁŠ ZASNEŽOVACÍ 
TÍM BOL OHROMENÝ
VÝKONOM

ZERMATT
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www.zermatt.ch

tyčových prvkoch nemusíme dávať pozor na voľné 

káble. Nová konštrukcia zjednodušuje aj obloženie 

tyči pomocou ochranných rohoží. 

Aká bola vaša skúsenosť 
s novou viacstupňovosťou 
tyčových snežných diel 
TL vďaka inteligentnému 
distribútorovi? 

PÁN DANIEL IMBODEN: Nová viacstupňovosť 

umožňuje perfektný zasnežovací výkon pri akejkoľ-

vek teplote. Aj keď je potrebné dodatočne zasnežiť 

areál počas prevádzky, dokážeme vďaka inteligent-

nému distribútorovi zvoliť požadovanú kvalitu snehu 

a bezstarostne dohliadať na výrobu. Jednoducho 

ideálne. Okrem toho sa teraz môžeme zbaviť aj 

vypúšťacieho kúrenia, čo je viditeľné najmä pri ná-

kladoch na energiu.

Aký je váš záver z 
doterajšieho používania
tyčových snežných diela 
a technológie spoločnosti 
TechnoAlpin?

PÁN DANIEL IMBODEN: Momentálne používa-

me jedenásť tyčových snežných diel TL4 a štyri 

tyčové snežné delá TL8. Modely sú spoľahlivé a 

silné snežné delá v akejkoľvek situácii. Pri výbere 

od spoločnosti TechnoAlpin ma presvedčili riešenia 

šachty, tyčí a elektrickej skrine rozvádzača. Roz-

hodujúcim na konci testovania bol aj tak výsle-

dok, ktorý sme dosiahli so snežným delom TL4. 

To najviac ovplyvnilo moje rozhodnutie. Tyčové 

snežné delá môžeme jednoducho pripojiť k nášmu 

riadiacemu systému. Navyše je prijateľný aj pomer 

ceny a výkonu.  

MODELY SÚ SPOĽAHLIVÉ
A SILNÉ SNEŽNÉ DELÁ
V AKEJKOĽVEK SITUÁCII. 

19
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BRÁNA DO
NOVEJ DIMENZIE 
ZASNEŽOVANIA
Dobrý softvér na zasnežovanie sa vyznačuje najrôznejšími funkciami na 

riadenie zariadenia, neobmedzeným celkovým prehľadom a jednoduchou 

obsluhou. Softvér ATASSpro kombinuje najlepšie funkcie aplikácií Liberty 

a ATASSplus v jednom systéme a vytvára tak jedinečný softvér založený 

na dlhoročných skúsenostiach dvoch riadiacich systémov.  

Vševediaci mozog
zasnežovacieho zariadenia.

Základ celého plne automatického zasnežovania 

tvorí SnowProcess. Celková konfi gurácia zariadenia 

je možná pomocou riadiaceho systému a ponúka 

ešte užšiu spoluprácu medzi čerpacou stanicou a 

softvérom. Vďaka plnej automatizácii má softvér 

ATASSpro prehľad o celom zariadení: Zasnežovanie 

sa spustí automaticky, hneď ako prevládajú vhodné 

podmienky. Softvér pritom neustále kontroluje tep-

lotu, dostupnosť a rozdelenie zdrojov. 
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Zakaždým len
správne rozhodnutia. 

Softvér ATASSpro poskytuje množstvo rôznych úda-

jov, ktoré slúžia ako dôležitý základ pre rozhodnutia 

týkajúce sa zasnežovania. Zatiaľ čo vylepšená pred-

poveď počasia môže byť využitá na optimálne plá-

novanie a predpoveď výroby, umožňujú analytické 

nástroje presné vyhodnotenie sezóny. Preto môžete 

jednoducho plánovať, spravovať a rozhodovať sa. 

Prepracovaná mobilná aplikácia vám teraz umožňu-

je vybaviť všetko nielen na stolovom počítači, ale aj 

cez smartfón. 

Optimálny prehľad
pre každého.

Používanie softvéru ATASSpro je také jednoduché 

ako ešte nikdy. Bez ohľadu na to, či na ultraširokých 

obrazovkách alebo v režime viacerých obrazo-

viek alebo v aplikácii MobileAPP, umožňuje úplne 

nové rozhranie s revolučným konceptom navigácie 

intuitívne ovládanie a rýchly prístup k najdôležitejším 

funkciám – a to aj bez predchádzajúcich znalostí 

iných softvérov na zasnežovanie. Vďaka režimu 

viacerých používateľov má každý člen zasnežova-

cieho tímu možnosť prispôsobiť zobrazenie podľa 

svojich vlastných požiadaviek a úloh. Preto sa môže 

zamerať na to podstatné. 

INFORMÁCIE O PRODUKTE
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ÚPLNE NOVÝ 
POUŽÍVATEĽSKÝ 
ZÁŽITOK

Pomocou ATASSpro bol vytvorený softvér 

podľa najnovších štandardov, ktorý sa 

orientuje na všetky potrebné a používané 

funkcie a aplikácie. Tieto a mnohé ďalšie 

funkcie máte odteraz k dispozícii s novým 

zasnežovacím softvérom. Jednoducho 

vstúpte do novej dimenzie zasnežovania 

vďaka Liberty a ATASSplus. 

22



INFORMÁCIE O PRODUKTE

ÚPLNE NOVÝ 
POUŽÍVATEĽSKÝ 
ZÁŽITOK
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Čo je podľa vás najväčšou 
výhodou ATASSpro?  

PÁN DAMIEN LANDREAU: Je to úplne jednodu-

ché, ATASSpro je najlepší z dvoch najlepších riadia-

cich softvérov na trhu: Liberty a ATASSplus. Softvér 

predstavuje perfektný nástroj nielen pre technický 

zasnežovací tím, ale aj pre manažérov. ATASSpro je 

mozgom a výrazom moderného zasnežovania. 

PÁN PATRIC LENARDUZZI: Je ťažké vybrať naj-

väčšiu výhodu ATASSpro, pretože má veľa pozitív. 

Priateľské používanie, jednoduchosť, stabilita alebo 

úplne nové funkcie, ako napr. spravovanie práv. 

Stabilitu systému zabezpečuje dlhoročná skúsenosť 

v modernej technike riadiacich softvérov. A to sú len 

niektoré prednosti ATASSpro.

Pán Damien Landreau, technický riaditeľ spoločnosti TechnoAlpin Francúzsko, 

vedúci projektov ATASSpro a produktový manažér pán Patric Lenarduzzi pribli-

žujú výhody nového míľnika v histórii spoločnosti TechnoAlpin 
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PÁN PATRIC LENARDUZZI: Všetci, ktorí prejdú 

zo systému ATASSplus na ATASSpro, opäť nájdu 

funkcie, na ktoré boli zvyknutí. Neexistuje jediná 

najdôležitejšia funkcia, všetky funkcie, ktoré sú k 

dispozícii, sú pre našich používateľov významné. 

Kriticky sme sa pozreli na existujúce funkcie, ešte 

na začiatku sme získali názor našich zákazníkov a 

nakoniec sme vylepšili funkcie. ATASSpro spája už 

známe s novými možnosťami. 

Čo môžu očakávať noví
zákazníci od ATASSpro?

PÁN PATRIC LENARDUZZI: ATASSpro ponúka 

našim novým zákazníkom celkový balík so všetkými 

potrebnými funkciami. Nezáleží na tom, či ide o 

malé alebo veľké lyžiarske stredisko, pre každého 

máme to pravé riešenie. Tým, že si naši zákazníci už 

zvykli na ATASSpro, získajú pri uvedení do prevádz-

ky rozsiahle školenie a spoločne so svojimi za-

mestnancami nakonfi gurujú zariadenie. Všestranné 

funkcie pomáhajú našim zákazníkom pri plánovaní, 

počas prevádzky zasnežovania a pri raste efektív-

nosti zasnežovacieho zariadenia. Kompletný nástroj 

na vyhodnotenie navyše umožňuje uskutočniť 

rozhodnutia s podporou údajov.

Ako pomáha nový
SnowProcess pri spravovaní 
lyžiarskeho strediska? 

PÁN DAMIEN LANDREAU: Pomocou SnowPro-

cess je možné optimalizovať výrobu snehu: Každé, 

aj krátke obdobie chladu, môže byť využité na 

výrobu snehu. Okrem toho systém pomáha pri 

reakcii na výpadky. V prípade výpadku snežného 

dela sa spustí iné snežné delo, aby nevyšla nazmar 

ani jedna „hodina zasnežovania“. To všetko môže, 

samozrejme, vopred nastaviť používateľ. Stačí si 

zvoliť vybrané priority a následne systém reaguje na 

základe týchto nastavení. 

Akú výhodu majú
zákazníci, ak prejdú z
Liberty alebo ATASSplus
na ATASSpro?

PÁN DAMIEN LANDREAU: Na zákazníkov Li-

berty čaká úplne nový zážitok používateľa. Náhľad 

kariet s funkciou GPS je najpríjemnejšou novinkou 

pri zmene systému. A k tomu sa pripočítavajú 

ďalšie funkcie, ako režim viacerých používateľov a 

štruktúra klient/server. 

INFORMÁCIE O PRODUKTE
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Využívame túto príležitosť na zvláštne poďakovanie

našim partnerom, ktorí svojimi záväzkami a profesionalitou robia

z TechnoAlpin významnú spoločnosť.


