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Zamboni  552 Sevcon/ 552AC jäänhoitokone®

Zamboni® 552 Sevcon / 552AC on akkukäyttöinen jäänhoitokone 
jäähalleihin. Kone voidaan rakentaa joko tasavirtakoneeksi tai vaihtovirta-
koneeksi. 

Elektroniikkajärjestelmä 552 Sevcon
Koneessa on Sevcon® MOSFET säädintekniikka ajo- ja ohjausval-
vontaan. Integroitu diagnostiikka mahdollistaa vianetsinnän, ajoneuvo-
hallinnan toiminnot ja sensoritekniikka seuraa sähkömoottorin hiilten 
kulumista. 

Elektroniikkajärjestelmä 552 AC
Koneessa on Sevcon® Gen4 säädintekniikka ajo- ja ohjausvalvontaan. 
Integroitu diagnostiikka mahdollistaa vianetsinnän ja ajoneuvohallinnan 
toiminnot. Sähkömoottorit ovat hiilettömät.

Voimansiirto
Zamboni 552 ajomoottori on 17.5 HP (Sevcon) / 24HP(AC) sähkömoottori , 
josta on portaaton voimansiirto vetoakseleille. Voimansiirto on maksimaa-
linen myös hiljaisella ajonopeudella eikä vaikuta kuljettimien pyörimis-
nopeuteen.  

Hydrauliikka
Zamboni 552 mallin hydraulimoottori on 8HP (Sevcon) / 11HP 
(AC)sähkömoottori. Sähkömoottori on ns. kaksoispumppu, josta voima 
siirretään jäänhoitokoneen eri toimintoihin. 

Akselisto ja runko
Zamboni -jäänhoitokoneissa on käytössä Dana/Spicer -akselistot. 
Akselistot on optimoitu Zambonin runkorakenteelle, minkä ansiosta 
Zambonin akselikantavuudet ovat markkinoiden suurimmat ja kääntösäde 
markkinoiden tiukimpia. 

Lumisäiliö
Lumisäiliön rakenne mahdollistaa säiliön koko tilavuuden tehokkaan 
hyödyntämisen. Pystykuljettimen mitoituksella on aikaansaatu se, että 
Zambonin  lumenpakkaussuhde on markkinoiden ylivoimaisin. 

Vesisäiliöt
Zamboni 552 mallissa on muoviset vesisäiliöt  ja säiliöiden  yhdysvent-
tiili vakiovarusteena.

Pysty- ja vaakakuljettimet
Kuljettimet ovat epoksipinnoitettuja, vahvarakenteisia ruuvikuljettimia. 
Kuljetinmoottoreita voidaan pyörittää molempiin suuntiin. 

Kelkka (teli)
Zamboni on tunnettu siitä, että se saa aikaan huippuluokan jäänlaadun. 
Erinomainen jäänhoitotulos on ainutkertaisen telin jousituksen ja 
hydraulisen painejärjestelmän ansiota.   

Zamboni 552 Sevcon / AC on ympäristöystävällinen jäänhoitokone. Se ei aiheuta päästöjä eikä kuormita luontoa. 
Uusien akustojen hintaan sisältyy kierrätysmaksu. Akkukäyttöinen jäänhoitokone vaatii erillisen lataustilan, jonne 
ulkopuolisilta on pääsy kielletty. Lataustilassa on oltava riittävä ilmanvaihto, koska latauksen aikana ilmaa voi erittyä 
pieniä määriä latauskaasuja. 

Frank J. Zamboni & Co., Inc. on vanhin markkinoilla toimivista jäänhoitokonevalmistajista ja  Zamboni -jäänhoitokoneita 
on  valmistettu jo yli 11 000kpl.  Zamboni 552 tayttää A.N.S.I. luokituksen ja Euroopan konedirektiivin vaatimukset  
Zamboni 552 Sevconin valmistusmaa on USA. 
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Zamboni  552 Sevcon / 552 AC jäänhoitokone®

Lumisäiliö
Tilavuus
Tilavuus lumi tiivistettynä

Vesisäiliöt
Jäädytysvesisäiliö
Pesuvesisäiliö
Vesisäiliöt yhteensä
Yhdysventtiili vakiovarusteena

Hydrauliöljyn määrä

Ruuvikuljettimet
Vaakakuljetin
Pystykuljetin
Suuntaa vaihtavat kuljetinmoottorit vakiona

Koneen pituus
Lumisäiliö alhaalla
Lumisäiliö ylhäällä

Koneen korkeus
Lumisäiliö alhaalla
Lumisäiliö ylhäällä
Lumisäiliön nostokorkeuden rajoitus lisävarusteena

Koneen leveys (teli)

Akseliväli

Raideväli

Kääntösäde
Teli

Terän mitat

Koneen paino
Paino tyhjänä 
Paino vesisäiliöt täynnä

Akkukäyttöinen jäänhoitokone soveltuu harjoitus- ja kilpajäähalleihin. 
Kone on saatavilla kolmella eri akkukapasiteetilla ja kahdella eri
laturivaihtoehdolla.  

Mitat
2.83 m³
3.54 m³

738 L
310 L
1048 L

87 L (Sevcon)
61 L (AC)

ø 25.4 cm 
ø 25.4 cm 

4.04 m
5.03 m

2.16 m
3.91 m

2.13 m

1.95 m

1.37 m

4.86 m

1.27 x 12.7 x 195.6 cm

4423 kg
5148 kg

ZAMBONI and the configuration of the Zamboni® ice resurfacing machine 
are registered trademarks of Frank J. Zamboni & Co., Inc.


