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Zamboni  560 AC jäänhoitokone®

Zamboni® 560 AC on ympäristöystävällinen vaihtoehto jäänhoitoon. Se ei aiheuta päästöjä eikä siten 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.  

Zamboni® -jäänhoitokone on pitkäikäinen ja kestävä. Frank J. Zamboni Co on vanhin markkinoilla toimivista jäänhoito-
konevalmistajista ja  Zamboni®- jäänhoitokoneita on  valmistettu jo yli 10 000kpl.  Zamboni® 560 AC  tayttää A.N.S.I. 
luokituksen ja Euroopan konedirektiivin vaatimukset  Zamboni® 560 AC koneen valmistusmaa on USA. Suomeen 
tuotavien Zamboni® -jäänhoitokoneiden vakioväri on valkoinen, mutta kone on mahdollista saada asiakkaan toivomissa 
väreissä. 

Zamboni® 560AC on akkukäyttöinen jäänhoitokone jäähalleihin. Kone on 
saatavilla eri akustovaihtoehdoilla. 

Elektroniikkajärjestelmä ja moottorit
Malli 560 AC tuotiin markkinoille vuonna 2010 ja kone perustuu vaihtovirta-
tekniikkaan.  560 AC käyttää Sevcon GEN4 ohjausautomatiikkaa ja 
koneessa on PLUS1 värinäyttö koneen eri toimintojen näyttöä ja ohjausta 
varten. Koneeseen on mahdollista ohjelmoida käyttäjän asetuksia ja 
asetukset saadaan käyttöön yhdellä napin painalluksella eli niin sanotulla 
”one touch ” -toiminnolla. Vakioasetuksina koneeseen on ohjelmoitu kolme 
eri tehon jäänhoitoautomatiikkaa; kevyt, normaali ja raskas. Sähkömoot-
torit ovat hiilettömät ja huoltovapaat.

Hydrauliikka
Ohjausautomatiikka valvoo ja säätää koneen hydraulisia toimintoja. 
Ohjausjärjestelmä tunnistaa kuormituksen ja hydraulipumpun teho säätyy 
sen mukaisesti. Hydraulipumppu on suoravetoinen ja hydraulilohkoa 
ohjataan sähköisesti PLUS1 logiikalla ilman käsiventtiilejä. 

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 Lumisäi-
liön kansi avautuu hydraulisesti. 

Vesisäiliöt
Zamboni® 560 AC mallissa on vakiona muovinen  jäädytysvesisäiliö ja  
yhdysventtiili, jolla pesuvesi- ja jäädytysvesisäiliö voidaan yhdistää.  

Pysty- ja vaakakuljettimet
Kuljettimet ovat epoksipinnoitettuja, vahvarakenteisia ruuvikuljettimia. 
Suuntaavaihtavat kuljetinmoottorit mahdollistavat sen, että kuljettimia 
voidaan pyörittää myös ns. väärään suuntaan poistettaessa mahdollisia 
tukkeumia. 

Kelkka (teli)
Zamboni® on tunnettu siitä, että se saa aikaan huippuluokan jäänlaadun. 
Erinomainen jäänhoitotulos on ainutkertaisen telin jousituksen ja hydrau-
lisen painejärjestelmän ansiota. Zamboni®  560 AC telin leveys on 230cm.    
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Zamboni  560 AC jäänhoitokone®

Lumisäiliö
Tilavuus
Tilavuus lumi tiivistettynä
Tilavuus vesimäärälle

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)
Koneen leveys (leveä teli) 

Akseliväli

Raideväli

Kääntösäde
Teli (normaali leveys)
Teli (leveä teli)

Terän mitat
Terän mitat (leveä teli)

Koneen paino (leveällä telillä)
Paino tyhjänä 
Paino vesisäiliöt täynnä

Akkukäyttöinen jäänhoitokone soveltuu käytettäväksi
harjoitus- ja kilpajäähalleihin. 

Kone on saatavilla eri akkukapasiteeteilla ja 
kahdella eri laturivaihtoehdolla.  

Mitat
2.83 m³
3.54 m³
416 L

738 L
310 L
1048 L

95 L

ø 25.4 cm 
ø 25.4 cm 

4.04 m
5.03 m

2.26 m
3.91 m

2.06 m
2.30 m

1.95 m

1.37 m

4.86 m
5.00 m

1.27 x 12.7 x 195.6 cm
1.27 x 12.7 x 218.4 cm

4423 kg
5148 kg
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