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Zamboni  650 jäänhoitokone®

Zamboni® 650 on uusin tulokas akkukoneiden valikoimaan. Se edustaa 

sekä muotoilultaan että tekniikaltaan uusinta uutta ja aloittaa jäänhoito-

koneiden uuden aikakauden.  650 -mallissa on säilytetty 500-sarjan 

hyväksi havaitut ominaisuudet, mutta samalla on päivitetty runsaasti sekä 

ulkonäköön että tekniikkaan liittyviä ominaisuuksia, jotka vastaavat tämän 

päivän korkeaa vaatimustasoa. Kone perustuu vaihtovirtatekniikkaan.

Elektroniikkajärjestelmä
Koneessa on luotettava Sevcon® Gen 4 AC säädintekniikka ajo- ja 
ohjausvalvontaan. Reaaliaikainen diagnostiikka mahdollistaa tarkan 
ajoneuvohallinnan ja ongelman ratkaisun jäänhoidon aikana. 

Voimansiirto
Zamboni 650 ajomoottori on 24HP AC sähkömoottori. Moottorista on 
portaaton voimansiirto vetoakseleille. Voimansiirto on maksimaalinen 
myös hiljaisella ajonopeudella eikä vaikuta kuljettimien pyörimis-
nopeuteen.  Kone on nelivetoinen. 

Hydrauliikka
Zamboni 650 mallissa on 11HP AC hydraulimoottori, josta voima siirtyy 
jäänhoitokoneen eri toiminnoille. Hydraulijärjestelmän toiminnan 
tehokkuutta on parannettu ja virrankulutus on optimoitu. 

Akselisto ja runko
Zamboni - 650 jäänhoitokoneessa on käytössä Dana  60Fja R-akselistot. 
Akselistot on optimoitu Zambonin runkorakenteelle, minkä ansiosta 
Zambonin akselikantavuudet ovat markkinoiden suurimmat ja kääntösäde 
markkinoiden tiukimpia.  Lasikuituiset runkopaneelit on suunniteltu siten, 
että koneen toimintoihin ja komponentteihin on helppo päästä käsiksi.

Lumisäiliö
Lumisäiliön rakenne mahdollistaa säiliön koko tilavuuden tehokkaan 
hyödyntämisen. Zambonin  lumenpakkaussuhde on markkinoiden ylivoi-
maisin.  Lumisäiliön ikkuna on sijoitettu siten, että kuljettaja voi seurata 
säiliön täyttymistä istuimeltaan. Lumen tyhjennysluukku on muotoilultaan 
ja tekniikaltaan uudenlainen. 

Vesisäiliöt
Zamboni 650 -mallissa on vakiona muoviset vesisäiliöt. Yhdysventtiilin 
avulla säiliöt voidaan yhdistää. Vakiona on myös jäädytysveden 
ylivuotoventtiili ja sähköinen vedenpinnan tason mittaus.  

Pysty- ja vaakakuljettimet
Kuljettimet ovat epoksipinnoitettuja, vahvarakenteisia ruuvikuljettimia. 
Pystykuljettimen suuntaa vaihtava moottori mahdollistaa sen, että 
kuljetinta voidaan pyörittää myös ns. väärään suuntaan poistettaessa 
mahdollisia tukkeumia.    

Kelkka (teli)
Zamboni on tunnettu siitä, että se saa aikaan korkealaatuisen jään. 
Erinomainen jäänhoitotulos on ainutkertaisen telin jousituksen ja telin 
hydraulisen painejärjestelmän ansiota. 650 -jäänhoitokoneen paino-
jakaumaa on muutettu siten, että telin painejärjestelmään on saatu vieläkin 
enemmän painetta kuin muissa Zamboni  -jäänhoitokonemalleissa.  
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Zamboni  650 jäänhoitokone®
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Akkukäyttöinen jäänhoitokone soveltuu sekä harjoitus- että
kilpajäähalleihin. Kone on saatavilla kolmella eri akkukapasiteetilla
ja kahdella eri laturivaihtoehdolla.

Zamboni

  

 650 on ympäristöystävällinen vaihtoehto jäänhoitoon.
Se ei aiheuta päästöjä eikä siten kuormita luontoa.  Akkukäyttöinen
jäänhoitokone vaatii erillisen lataustilan, jonne ulkopuolisilta on pääsy
kielletty. Lataustilassa tulee olla riittävä ilmanvaihto, koska latauksen
aikana ilmaan voi erittyä pieniä määriä latauskaasuja. 

Frank J. Zamboni & Co., Inc. on vanhin markkinoilla toimivista
jäänhoitokonevalmistajista ja Zamboni -jäänhoitokoneita on valmistettu
jo yli 10 000kpl. Zamboni 650 jäänhoitokone valmistetaan Kanadassa.
 

Mitat
3.00 m³
3.74 m³

757 L
227 L
984 L

91 L

ø 25.4 cm 
ø 25.4 cm 

4.04 m
4.88 m

2.26 m
3.12 m

2.13 m

1.96 m

1.50 m

4.83 m

1.27 x 12.7 x 195.6 cm

4853 kg
5670 kg

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


