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MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ

TOW&BLOW THERMO
TERMICKÁ OCHRANA PROTI MRAZU



 Dieselovým motor Kohler 30 HP, 3 válec, 
rychlost vzduchu 24 m/s (plocha ochrany 
do 5,5 ha)

 Spotřeba paliva 4 – 5 l/hod, objem nádrže 60 l

 Ventilátor zhotoven z vysoce kvalitního 
polyamidu

 Elektrohydraulické ovládání zvedání 
do pracovní polohy

4 teleskopické vzpěry

Přepravní rychlost max. 25 km/hod

Hlučnost 45 db/a 300m

Povrchová ochrana konstrukce pozink

Možnost mlžení po napojení na zdroj vody

  Průměr ventilátoru 228 cm, výška v pracovní 
pozici 850 cm, průjezdná výška v transportní 
pozici 274 cm, délka v transportní pozici 
680 cm, šířka v transportní pozici 170 cm, 
celková šířka 230 cm. Hmotnost 1 200 kg

Tato technika ochrany proti mrazům 
je založena na principu termiky, kdy 
výše uložený teplý vzduch (až z 30 m) je 
transportován směrem k zemi.

Motorová jednotka, umístěná těsně za 
ventilátorem, je dalším zdrojem tepla, které 
napomáhá k zvýšení efektu.

Možnost nastavení úhlu hlavy ventilátoru 
přináší navíc fl exibilitu při přizpůsobení se 
strojem ošetřované ploše. Zařízení je schopné
zajistit plošnou ochranu až do 5,5 ha po velmi 
krátkém čase přípravy. Není potřeba žádných 
stavebních úprav jako např. základy. 

Přeprava je možná pomocí traktoru nebo 
vozidla SUV. Zařízení Tow & Blow Thermo je 
velmi kompaktní a obratné i řádcích.

Dieselový motor 30 HP přímo spojený s ventilátorem. Krytování ventilátoru několikanásobně zvyšuje
účinnost než u otevřených ventilátorů. Mechanické nastavení úhlu sklonu pro přesné nastavení 
ošetřované plochy.

SVĚTOVĚ NEJEFEKTIVNĚJŠÍ MOBILNÍ 
ZAŘÍZENÍ PRO TERMICKOU OCHRANU 
SPECIÁLNÍCH KULTUR PŘED MRAZY

KONSTRUKCE
TOW AND BLOW THERMO

HLAVNÍ VÝHODY ZAŘÍZENÍ

 Umožňuje pracovat s eventuálním 
prouděním chladného vzduchu stejným 
směrem (obr. 1) nebo dokola (obr. 2)

 Automatické spuštění a vypnutí 
dle venkovní teploty

Možnost napojení na GSM modul

Žádné servisní náklady jako STK, TÜV aj.

Žádné ztráty plochy stavbou

Není nutná žádná instalace

 Nasazení na požadovaném libovolném 
místě

Volitelná rotace a intenzita

Nízké náklady na provoz a údržbu 

 Vysoká provozní bezpečnost 
a CE – certifi kace
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OBR. 1

OBR. 2
TECHNICKÉ DETAILY ZAŘÍZENÍ
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Mobilní zařízení „Tow & Blow“ je možné využít i pro jiné účely. Např. jako chladící nebo sušící zařízení
pro plody v ovocnářství nebo zelinářství před sklizní. Napojení na zdroj vody umožňuje snižování prašnosti 
mlhovinou nebo chlazení v živočišné výrobě.

Základním předpokladem je inverzní stav počasí

PROVĚTRÁVÁNÍ, SUŠENÍ, CHLAZENÍ

PŘÍZEMNÍ VRSTVA
CHLADNÉHO VZDUCHU

VÝŠE POLOŽENÁ VRSTVA 
TEPLÉHO VZDUCHU

ÚHEL SKLONU 5°– 8°


