
Sněhové dělo DEMACLENKO 380 je se svými 256 tryskami perfektním kompromisem a je obzvláště vhodné pro 
provoz při mězních teplotách.  Spotřeba proudu činí pouhých 19,5 kW při množství vyrobeného sněhu 64 m³/h. S 
dosahem 50 m je středně velkým výkonným strojem. DEMACLENKO 380 je sněhové dělo s větším počtem trysek, 
které se v mnoha testech osvědčilo jako vynikající prostředek pro výrobu vysoce kvalitního sněhu při mezních teplo-
tách.
 
Toto automatické sněhové dělo od firmy DEMACLENKO funguje jako samostatná jednotka, lze je ale řídit i staničním 
programem i staničním programem snowVisual, aby se zaručil vyšší pracovní výkon. Celý systém můžete spouštět 
na minimální dobu a přitom zcela splní Vaše očekávání.  DEMACLENKO 380 je energeticky úsporné a hospodárné 
sněhové dělo, které je díky své velikosti nejlepším zasněžovacím zařízením na trhu - je to sníh budoucnosti.
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Technické změny vyhrazeny!!

Délka vč. nohou.................. 2.375 mm

Šířka vč. nohou................... 2.453 mm

Výška vč. nohou.................. 1.997 mm

Hmotnost vč. nohou................. 560 kg

Nukleátory...............................    25 ks 

Vodní trysky.........................  4 x 64 ks

Dmychadlo..............................10,5 kW

Kompresor.................................. 4 kW

Vytápění................................... 4,5 kW

Jmenovitý výkon.................... 19,5 kW

Síťová přípojka................. 400 V, 63 A

Vodní filtr......................... 200 mikronů

Tlak vody............................. 8 - 40 bar

Průtok vody............................... 6,8 l/s

Dosah......................................... 50 m

Max. výroba sněhu..................64 m³/h

TECHNICKÉ PARAMETRY 380 

* automaticky

DEMACLENKO 380 je malým bratrem našeho největšího sněhového děla.: stejný 
je princip funkce a flexibilita, s nižší spotřebou proudu a vysokým zasněžovacím 
výkonem je však perfektním kompromisem.   

Je králem při mezních teplotách
DEMACLENKO 380

Konfigurace
Sněhové dělo DEMACLENKO 380 lze dodat v mobilním provedení s kompresorem, 
s automatickým či ručním ovládáním. Automatické zasněžovací zařízení 
DEMACLENKO 380 je k dispozici i s kompresorem nebo bez kompresoru na pevné 
věži, šikmém výtahu nebo ve speciálním provedení (např. rameno nebo připevnění 
na stěnu).

Automatické funkce
•   Displej s údaji o teplotě vody, tlaku, průtoku, 
    kvalitě sněhu, teplotě vzduchu a vlhkosti 
•   Na displeji sněhového děla se zobrazuje zpětné hlášení chyb
•   Motorizované ovládání hydrantu: otevírání, zavírání a vypouštění. Motor při výpadku 
    proudu automaticky zavírá
•   Nastavení kvality suchého nebo vlhkého sněhu na základě ormalizované sněhové 
    křivky 
•   Přenos dat datovým kabelem nebo radiovým spojením
 

Všeobecné údaje
•   Lehký a stabilní podvozek z pozinkované oceli se třema pozinkovanýma 
    podpěrnýma nohama.
•   Dmychadlo GFK s tryskovým věncem z hliníku
•   Vodní trysky z mosazi s vložkou z tvrdokovu a nukleátory z ušlechtilé oceli
•   Možnost (ručního či elektrického) natáčení v rozmezí 360° 
•   Elektrické nebo ruční nastavování výšky v rozmezí od 0° do 35°
•   Ventilátor se 16 speciálními plastovými lopatkami
•   Kompresor s olejovým mazáním, příp. bez oleje
•   Rozvaděč se stupněm krytí IP55
•   Dotykový panel s popsanými tlačítky na přední straně
•   Reflektor a poplašná signálka  
 


