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Zamboni  Izo 612®

Ergonomia ja turvallisuus

Zamboni Izo 612 -jäänhoitokone on CE merkitty ja EMC -testattu.  Izo 612 on  ergonominen jäänhoitokone. Kaikki 
toiminnot ja virtalukko on sijoitettu kuljettajan oikealle sivulle ja niiden käyttö ajon aikana on helppoa. Teräsyvyyttä 
säädetään kammella, jonka etäisyys on sivusuunnassa siirrettävissä. Kuljettajan istuin on koneen vasemmalla sivulla, 
jolloin näkyvyys koneesta on hyvä. Ohjauspyörää voi säätää ja siinä on ns. urakkanuppi. Lämmityksellä ja säädöillä 
varustettu kuljettajan istuin on vakiovaruste.  Koneessa on hätäseis toiminto, joka sammuttaa koneen kaikki toiminnot 
nappia painamalla. Lumisäiliön ja telin hydraulisylintereissä on varoventtiilit ja lumisäiliön seisontatuki on integroitu 
koneeseen. Peruutuksen varoitussignaali on vakiovaruste samoin kuin vakuumipumppu hydrauliöljyvuotojen varalle. 
Kuljettimien suojapaneelit ovat läpinäkyvät ja mahdolliset tukkeumat ovat helposti havaittavissa. Lisävarusteena on 
saatavilla kuljettimien huuhtelujärjestelmä. Lumisäiliön valo ja tarkastusluukku ovat vakiovarusteita.

Zamboni® Izo 612 on vaihtovirtateknikkaan perustuva akkukäyttöinen 
jäänhoitokone.  Kone on saatavilla kahdessa eri kokoluokassa. XL-mallina 
se soveltuu käytettäväksi myös suurilla jääalueilla kuten  jääpallohalleissa.

Jäänhoitaminen Izo 612 jäänhoitokoneella on yksinkertaista. Koneeseen 
on esiohjelmoitu kolme muutettavissa olevaa ajonopeutta. Auto-Ice 
toiminto käynnistää ja pysäyttää jäänhoidon napin painalluksella. 
Koneessa on vakiona automaattinen lumihakkuri. Kojelaudan 3" näyttö 
kertoo ajon aikana akuston varausasteen, säiliöiden vesimäärät ja koneen 
nopeuden. Kuljettimet käynnistyvät ja pysähtyvät pehmeästi yhtä nappia 
painamalla. Kuljettimien pyörimisnopeus säätyy vedenvirtauksen 
mukaisesti, mutta pyörimisnopeutta voidaan muuttaa myös manuaalisesti.

Izo 612 -jäänhoitokoneen sähkömoottorit ja ohjaimet ovat hiilettömiä AC 
moottoreita. Kone on saatavilla usealla akusto ja varaaja vaihtoehdolla. 
Koneessa on matala energian kulutus. Koneen mukana toimitetaan 
mikroprosessorikontrolloitu akkuvaraaja akuston koon ja tyypin mukaisesti 
optimoituna.  Akuston sähköinen vesitysjärjestelmä on vakiovaruste. 

Koneen molemmat vesisäiliöt ovat ruostumatonta terästä. Pesuvesisäiliön 
koko on 400L ja se voidaan yhdistää yhdysventtiilillä jäädytysvesisäiliöön. 
Jäädytysvesisäiliön vakiokoko on 850L ja lisävarusteena on 1000L tai  
1650L säiliöt. Molemmissa säiliöissä on mittarit, joilla vedenkulutusta 
seurataan ajon aikana. Koneessa on automaattinen ajonopeuteen 
säätyvä vedenlevitys, mutta vedenlevitystä voi säätää myös manuaali-
sesti. Vesiventtiilit ovat sähköiset ja avautumisaste on säädettävissä 
prosentteina. Pesuvesipumppu käynnistyy automaattisesti vesiventtiilin 
avautumisen jälkeen. Imuveden määrää seurataan ajon aikana koneen 
näytöltä. Vesipumput pysähtyvät automaattisesti, kun vesisäiliöt ovat 
tyhjät. Koneessa on laadukas vedenlevityslaahus ja lisävarusteena on 
saatavilla automaattinen laahuksen nosto. Lisävarusteena on myös 
perinteisen vedenlevityksen tilalle valittavissa veden suihkutusjärjestelmä.
 
Izo 612 -jäänhoitokone on nelivetoinen ja sen jokaisessa pyörässä on 
ajomoottori. Koneen runko on hitsattua vahvaa teräspalkkia. Etuakseli on 
jäykkä akseli ja takana on ns. heiluriakseli, joka mahdollistaa koneen 
ajamisen epätasaisellakin alustalla. Koneessa on hydraulinen jarrutus 
kaikissa pyörissä ja takarenkaissa on mekaaninen seisontajarru.

Vakiotelin leveys on 240 cm ja terän leveys 220cm, mutta koneeseen on 
lisävarusteena saatavilla myös leveämpi teli. Teränvaihto on helppoa ja 
nopeaa, koska telin yläpuolella on runsaasti tilaa ja terään pääsee helposti 
käsiksi. Teräkulma säädetään teränvaihdon yhteydessä. Lisävarusteena 
on saatavilla erilaisia teränvaihtotyökaluja ja avustajia.   
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Zamboni  Izo 612 mittatiedot®

Lumisäiliö
Tilavuus
Tilavuus lumi tiivistettynä

Vesisäiliöt
Jäädytysvesisäiliö
Pesuvesisäiliö
Vesisäiliöt yhteensä

Hydrauliöljyn määrä

Ruuvikuljettimet
Vaakakuljetin
Pystykuljetin
Kuljettimet ovat hihnavetoiset

Koneen pituus
Lumisäiliö alhaalla
Lumisäiliö ylhäällä

Koneen korkeus
Lumisäiliö alhaalla
Lumisäiliö ylhäällä

Koneen leveys 

Akseliväli

Raideväli

Kääntösäde
Teli

Terän mitat

Koneen paino
Paino tyhjänä 
Paino vesisäiliöt täynnä

Sähkömoottorit
Ajomoottorit jokaisessa pyörässä 4kpl
Hydrauliikan pumppumoottori
Kuljetinmoottorit 2kpl
Sähkömoottorit yhteensä

Koneeseen on mahdollista asentaa hytti lisävarusteena.
Koneeseen on saatavilla myös leveämpi teli ja silloin teräleveys on 244cm.

Mitat
3.20 m³
4.00 m³

850 L (1000L / 1650L)
400 L 
1250 L 

22 L

ø 25.4 cm 
ø 25.4 cm 

4.12 m
4.95 m

2.21 m
3.80 m

2.40 m

2.00 m

1.83 m

3.85 m

1.27 x 12.7 x 220 cm

5130 kg
6380 kg

  3.25 kW / 4HP
  3.00 kW / 4HP
  9.00 kW / 12HP
34.00 kW / 46HP

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

Zamboni Co.USA, Inc. on vanhin markkinoilla toimivista jäänhoitokonevalmistajista.
Zamboni -jäänhoitokoneita on valmistettu jo yli 12 000kpl. 
Zamboni Izo 612 valmistetaan Ruotsissa Zamboni Europe AB:n tehtaalla. 


