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Wentylator HovertecH HT-W 1200 
Silnik spalinowy, czterosuwowy, 
zasilany benzyną, chłodzony 
powietrzem. 
 

Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi urządzenia. 
Korpus silnika wykonany z materiałów mogących wytrzymać gwałtowne i duże zmiany temperatury 
(np. polanie wodą gorącego silnika). 
Przekazanie napędu pomiędzy silnikiem a wentylatorem odbywa się za pomocą przekładni pasowej 
zapewniającej prawidłową i bezpieczną współpracę urządzeń. 
Elementy osprzętu silnika oraz obudowa wentylatora i całego zespołu wykonane z materiałów 
odpornych na działanie warunków atmosferycznych, produktów ropopochodnych, oraz odporne na 
uszkodzenia mechaniczne. 
Konstrukcja zespołu umożliwia podstawową obsługę techniczną urządzeń bez konieczności ich 
demontażu. 
Rozruch silnika elektryczny. 
Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 12V, 0oc alternatora oraz pojemność akumulatora zapewnia 
pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Praca urządzeń 
oświetleniowych zamontowanych na zestawie możliwa także przy wyłączonym silniku. 
Układ zasilania paliwem zapewnia możliwość min. 2 godzin pracy urządzeń pod pełnym obciążeniem. 
W zespół wentylatora wbudowana armatura wodna z pożarniczą nasadą STORZ 52  
z zaślepieniem i zaworem dozująco - zamykającym, zakończonej w tunelu wentylatora dyszą / 
systemem dysz pozwalających rozpylić wodę w podawanym strumieniu powietrza. 
Wylot tunelu wentylatora również zapewnia możliwość pewnego zamontowania elastycznego rękawa. 
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Rękaw wykonany z tkaniny niepalnej, antystatycznej, odpornej na ścieranie i działanie wysokich 
temperatur. Długość rękawa 10 m. 
 

Zespół wyposażony w oświetlenie dodatkowe, dwa reflektory zasilane z własnego układu 
elektrycznego wentylatora,  
Sterowanie wszystkimi funkcjami zespołu odbywa się z jednego stanowiska obsługi. Stanowisko to 
jest tak umiejscowione by zapewniało: 
- prawidłową widoczność wszystkich newralgicznych miejsc urządzenia, 
- nie wymuszało przebywania w strumieniu tłoczonego bądź wyciąganego powietrza. 
Stanowisko obsługi zespołu wyposażone w 
następujące przyrządy kontrolne  
i sterujące: 
- wskaźnik temperatury silnika, 
- wskaźnik ciśnienia oleju, 
- wskaźnik poziomu paliwa, 
- obrotomierz, 
- licznik godzin pracy urządzenia, 
- wskaźnik ładowania akumulatora, 
- urządzenie (urządzenia) umożliwiające 
włączenie / wyłączenie zapłonu i rozruch 
silnika, 
- awaryjny zbijakowy główny wyłącznik 
zapłonu i zasilania elektrycznego, 
- oświetlenie i włącznik oświetlenia tablicy 
sterowniczej, 
- włącznik oświetlenia dodatkowego, 
- regulator obrotów silnika, 
Całość zespołu osadzona na integrującej wszystkie elementy (włącznie z akumulatorem  
i zbiornikami paliwa) ramie skonstruowanej w taki sposób by zapewnić możliwość przenoszenia 
zespołu przez czterech ludzi (ergonomiczne, składane uchwyty transportowe), oraz pewne 
zamocowanie na przyczepie transportowej. 
Miejsca niebezpieczne (elementy wirujące, paski napędowe, silnik, tłumik wydechu) osłonięte 
demontowalnymi osłonami zabezpieczającymi przed możliwością przypadkowego zetknięcia się z nimi 
ludzi. 
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Konstrukcja zespołu zapewnia całkowitą stabilność podczas pracy urządzenia w każdych warunkach 
terenowych. 
Masa wentylatora  200 kg. 
Kolor wentylatora RAL 3000 lub zbliżony, osłony elementów wirujących odpowiednio oznakowane, 
rama w kolorze czarnym. 
Przyczepa Sogewalot/Mil Remorques, przyczepa ciężarowa lekka 
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie przekracza 750 kg. 
Podwozie przyczepy jednoosiowe, z dyszlem o regulowanej wysokości zaczepu, z hamulcem ręcznym. 
Zaczep o wymiennych końcówkach do sprzęgu typu „kula” i „EURO” pojazdów ciężarowych.. Dyszel 
przyczepy wyposażony w trzecie koło pomocnicze o regulowanej wysokości. 
Podwozie wyposażone w podpory o regulowanej wysokości zapewniające ustabilizowanie przyczepy 
podczas pracy wentylatora. 
Koła jezdne oraz koło zapasowe o obręczach stalowych. 
Błotniki wyposażone w fartuchy przeciwbłotne. 

Konstrukcja przyczepy umożliwia: 
- pracę zespołu wentylatorowego bez zdejmowania z 
przyczepy, 
- swobodny dostęp do urządzeń sterujących dla 
operatora. 
 

Instalacja elektryczna zapewniająca współpracę z instalacją pojazdu ciągnącego 12 i 24V,  
z biegunem ujemnym na masie. Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami. 
Przyczepa wyposażona w pojedynczą niebieska lampę sygnalizacyjną pojazdu uprzywilejowanego w 
ruch zasilaną poprzez włącznik z instalacji elektrycznej przyczepy. 
Podłoga przyczepy przystosowana do łatwego wstawiania i wystawiania oraz szybkiego  
i pewnego montowania i demontowania zespołu wentylatorowego. Wysokość od podłoża do podłogi 
nie obciążonej przyczepy nie przekracza 50 cm. 
Na przyczepie mocowania dla złożonego rękawa i plandeki oraz wyposażenia w sposób umożliwiający 
pracę i obsługę zespołu na przyczepie 
Przyczepa wyposażona w mocowaną do burt plandekę osłaniającą przewożony zespół i sprzęt. 
Plandeka w części dolnej powinna przystosowana do pewnego połączenia z burtami za pomocą np. 
linki mocującej. Materiał plandeki nieprzemakalny o wysokiej wytrzymałości na uszkodzenia 
mechaniczne. 

Sposób mocowania plandeki pozwala na szybkie i łatwe jej zdjęcie. 
Kolor: 
nadwozie i plandeka RAL 3000 lub podobny, 
podwozie czarne, 
błotniki białe. 

 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


 

 

ISO 9001:2000 
CERTIFIED 

1 Moc silnika  80 KM 

2 Wydajność maksymalna wentylatora (bez efektu zasysającego) 120 000 m³/h 

3 Wydajność maksymalna przepływu wraz z powietrzem zasysanym  489 000 m³/h 

4 Pojemność zbiornika paliwa Dwa zbiorniki po 22 L 

każdy 

5 Średnie zużycie paliwa 10 L/h 

6 Wysokość transportowa (z lampą sygnalizacyjną). 2200 mm 

7 Masa własna wentylatora 200 kg 

8 Masa całkowita przyczepy wraz z wentylatorem i wyposażeniem 500 kg 

9 Wysokość od podłoża do podłogi nie obciążonej przyczepy 500 mm 
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