Dodáme vodu
v každém skupenství

MEMBER OF THE SIWATEC GROUP

Nabízíme pronájem mobilních technologií technického zasněžování.
Součástí pronajímané technologie je čerpací mobilní agregát umístěný na
kolovém podvozku, jeden nebo více sněžných děl (dle požadavků) a
vybavení pro elektrické připojení a připojení vody.
Mobilní čerpací stanice AQUA‐EP

Pro pronájem mobilních systémů zasněžování nabízíme podvozkové
čerpací agregáty AQUA – EP.
Čerpadlo s příslušnými armaturami a kompletní elektroinstalací je
umístěno na kolovém podvozku. Části agregátu, které přicházejí do styku
s vodou, jsou kompletně tepelně izolovány a vyhřívány otopným
kabelem.
Sněžného děla SUPERSNOW

Pronajímáme sněžná děla od výrobce koncových zařízení SUPERSNOW.
Děla jsou vybavena připojovacím kabelem a vysokotlakou připojovací
hadicí. Snadná manipulace je zajištěna kolovým podvozkem s možností
uchycení na radlici rolby. Pronajímaná děla jsou v provedení
s manuálním ovládáním.
Hlavní výkonové parametry

Sněžná děla Supersnow
typ sněžného děla
počet vodních věnců
počet vodních trysek
Provozní tlak vody
bar
Max. spotřeba vody
l/s
3
Max. produkce sněhu m /hod
Jmenovitý výkon
kW

Mobilní čerpací stanice AQUA ‐ EP
S900M ECO600
4
2
228
90
od 8 do 40
8,3
7,5
83
67
22,5
20,8

typ čerpací stanice

Průtok
Tlak
Příkon

Q = l/s
H=m
P = kW

Připojení vody na vstupu
Připojení vody na výstupu

AQUA‐EP AQUA‐EP AQUA‐EP
4/180
8/170
12/180

4
180
15

8
170
22

12
180
30

Pevná spojka
„B“,rychlospojka2“‐ samice
Rychlospojka 2“ – samec – 2x

Ceník sezónního pronájmu

Pronájem
Kč / 1 sezóna

Ceníková
cena v Kč

Supersnow S900M
Supersnow ECO600

98985
73600

494925
368000

Mobilní ČS AQUA‐EP 4/180
Mobilní ČS AQUA‐EP 8/170
Mobilní ČS AQUA‐EP 12/180

47360
51360
55360

236800
256800
276800

Zasněžovací zařízení

Podrobné
specifikace
mobilních
zasněžovacích
zařízení
naleznete
v prospektové dokumentaci jednotlivých
strojů.
Pro zajištění zařízení dle vašich specifických
požadavků objednávejte sezónní pronájem
nejlépe do konce 3. čtvrtletí.
Ceny jsou uvedeny bez DPH, při osobním
odběru.

Aqua Industrial s.r.o., Dalimilova 54b, 783 35 Olomouc – Chomoutov
tel. +420 736 626 696 • web: www.aquaindustrial.cz • email: aquaindustrial@aquaindustrial.cz
Změna údajů vyhrazena. Společnost Aqua Industrial nenese odpovědnost za případné škody vzniklé špatným vyložením nebo užitím informací obsažených v tomto prospektu.

