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Zamboni  710 jäänhoitokone®

Jäänhoitokoneen hytti
Zamboni 710 on ulkokentillä käytettävä kone ja siten työskentelyolosuhteet ovat sellaiset, että koneen varustaminen 
lämmitettävällä kuljettajan hytillä on järkevä ratkaisu. Hytti on ergonomisesti suunniteltu ja hytistä on esteetön näkyvyys 
hoidettavalle jääalueelle. 

Zamboni jäänhoitokone on pitkäikäinen ja kestävä. Frank J. Zamboni & Co., Inc. on vanhin markkinoilla toimivista 
jäänhoitokonevalmistajista ja  Zamboni jäänhoitokoneita on  valmistettu jo yli 11 000 kpl.  Zamboni 710 -jäänhoitokone 
tayttää A.N.S.I. luokituksen ja Euroopan konedirektiivin vaatimukset  Zamboni 710 valmistusmaa on USA. Suomeen 
tuotavien -jäänhoitokoneiden vakioväri on valkoinen, mutta kone on mahdollista saada asiakkaan toivomissa väreissä. 

Zamboni® 710 -jäänhoitokone on ulkokäyttöön tarkoitettu isojen 
jääpallokenttien ja luistelualueiden jäänhoitokone.

Moottori
Zamboni 710 vakiomoottori on dieselkäyttöinen VM Motori®   3L teollisuus-
moottori. Moottori valmistetaan Italiassa ja se on EU sertifioitu ja täyttää 
EU:n vaatimat päästörajoitukset.

Voimansiirto
Zamboni 710 on nelivetoinen jäänhoitokone. Voimansiirrossa käytetään 
portaattomasti säätyvää aksiaalimäntäpumpputyyppistä pumppua ja 
moottoria.  Voimansiirto on maksimaalinen myös hiljaisella ajonopeudella 
ja tehohävio erittäin pieni. 

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

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

Vesisäiliöt
Zamboni 710 -mallin vesisäiliöt, jäädytysvesi- ja pesuvesisäiliö,  on 
mahdollista yhdistää lisävarusteena saatavalla yhdysventtiilillä. Tällöin 
koko vesimäärä on voidaan käyttää kentän jäädyttämiseen. 

Pysty- ja vaakakuljettimet
Kuljettimet ovat epoksipinnoitettuja, vahvarakenteisia ruuvikuljettimia. 
Suuntaavaihtavat moottorit 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 hyd-
raulisen painejärjestelmän ansiota.  Zamboni  710 telin leveys on 2,6m.

Reunaharjajärjestelmä
Zamboni 710 -mallissa reunaharjajärjestelmä on lisävaruste. Reunaharja 
on tarpeellinen silloin, kun koneella ajetaan esimerkiksi jääkiekko-
kaukalossa tai jääpallokentillä, minne on asennettuna laitarakenteet. 
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Zamboni  710 jäänhoitokone®

Lumisäiliö
Tilavuus
Tilavuus lumi tiivistettynä

Vesisäiliöt
Jäädytysvesisäiliö
Pesuvesisäiliö
Vesisäiliöt yhteensä
Yhdysventtiili lisävarusteena

Hydrauliöljyn määrä

Ruuvikuljettimet
Vaakakuljetin
Pystykuljetin

Koneen pituus
Lumisäiliö alhaalla
Lumisäiliö ylhäällä

Koneen korkeus
Lumisäiliö alhaalla
Lumisäiliö ylhäällä
Lumisäilön nostokorkeuden rajoitus lisävarusteena

Koneen leveys (teli)

Akseliväli

Raideväli

Kääntösäde
Teli

Terän mitat

Koneen paino
Paino tyhjänä 
Paino vesisäiliöt täynnä

Moottori
Diesel

Koneeseen on mahdollista asentaa hytti lisävarusteena.
Kone on isojen jääalueiden kuten jääpallokenttien ja 
pikaluisteluratojen jäänhoitokone.  

Mitat
3.54 m³
4.53 m³

1514 L
  416 L
1930 L

125 L

ø 25.4 cm 
ø 25.4 cm 

4.04 m
5.03 m

2.64 m
4.17 m

2.59 m

1.95 m

1.83 m

6.10 m

1.27 x 12.7 x 243.8 cm

4191 kg
6214 kg

VM motori 3L
79,2kW/106HP 2350rpm

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


