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Introduction
Ezt a kézikönyvet azzal a céllal állítottuk össze, hogy megismertessük Önt ZAMBONI®  
jég-karbantartó gépének működésével és karbantartásával, továbbá összegyűjtöttük  
a fontos biztonsági információkat.

A jég-karbantartó gép gondos kezelése meghosszabbítja a gép hasznos élettartamát, így 
működése és karbantartása biztonságos és megbízható marad a tulajdonos legnagyobb 
megelégedésére.

Köszönjük, hogy ZAMBONI terméket választott, és biztosítjuk arról, hogy folyamatosan  
azon dolgozunk, hogy Ön elégedett legyen jég-karbantartó gépével.

A kézikönyv a gép elválaszthatatlan részét képezi. A gép továbbértékesítése esetén  
a kézikönyvet, a biztonsági és karbantartási információkat át kell adni az új  
tulajdonosnak / kezelőnek.

A kézikönyvben szereplő információk, illusztrációk és specifikációk a nyomtatás idején 
aktuális legfrissebb termék információ alapján lettek összeállítva. A tartalom előzetes 
értesítés nélkül változhat.

ZAMBONI USA
Frank J. Zamboni & Co., Inc.
15714 Colorado Ave.
Paramount, CA 90723

ZAMBONI EUROPE
Zamboni Europe AB
Murarmörkret 4
SE-811 74 Österfärnebo Sweden

Vásárlás dátuma ___________________________________________

Jég-karbantartó sorozatszám _________________________________

REV. DATE 3/15/21 Part Number DM-20090-HU



Biztonsági jelölések
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Biztonsági jelölések
A felsorolt biztonsági jelölések az alapvető biztonsági óvintézkedéseket ismertetik.

A GÉP MŰKÖDTETÉSE, KENÉSE VAGY KARBANTARTÁSA ELŐTT OLVASSA EL ÉS  
ÉRTELMEZZE A BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT ÉS FIGYELMEZTETÉSEKET.

Személyes biztonság
Ezek a szimbólumok jelölik, ha az Ön vagy mások biztonsága veszélyben lehet.

VESZÉLY!

Ez a biztonsági szimbólum lehetséges személyi vagy halálos sérülés 
kockázatára hívja fel a figyelmet.

FIGYELMEZTETÉS!

Ez a biztonsági szimbólum lehetséges személyi sérülés  
kockázatára figyelmeztet.

Az eszköz sérülése

VIGYÁZAT!

 Ez a szimbólum a géppel kapcsolatos esetleges károk  
leehetőségére hívja fel a figyelmet.
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Jég-karbantartó rácsok

Jég-karbantartó rácsok
A Zamboni jég-karbantartón használt biztonsági rácsokat az 1. ábra és a 2. ábra ismerteti.

VESZÉLY!

Minden védőrácsot tartson a helyén! Ne üzemeltesse a Zamboni  
jég-karbantartót, ha valamelyik rács hiányzik vagy sérült.

1 ábra  Jég-karbantartó rácsok

Hótartály karbantartó 
támasztek

Emelőhenger zárófedél

Hótartály karbantartó 
támaszték (részletes)
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Jég-karbantartó rácsok

2 ábra Jég-karbantartó rácsok

Függőleges szállítócsiga-
csatlakozó védőrács

Kondicionáló burkolatok

Kondicionáló burkolat
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• Minden címkét és utasítást tartson be
• Évente nézze meg a jég-karbantartó kezeléséről 

készült videót
• Használati utasítás és alkatrészlista elérése: 

zamboni/regisztráció

• Ügyeljen arra, hogy keze, lába vagy teste ne 
kerüljön a hóürítő tartály alá

• Használjon biztonsági éket vagy kockát

• A borotválókések használatakor mindig legyen 
nagyon körültekintő

• Az éles vagy tompa borotválókés sérülést okozhat
• Mindig viseljen védőkesztyűt

• Utasok szállítása tilos
• A kezelőállásba való fellépéskor/lelépéskor 

mindig három ponton kapaszkodjon

• A munkagépet csak akkor használja, ha a jégen 
kizárólag arra jogosult személyek tartózkodnak

• A haladási irányban mindig legyen körültekintő
• Tolatáskor mindig nézzen hátra

• Ne távolítsa el a korlátokat és védőlemezeket
• Kezét és lábát tartsa távol a mozgó alkatrészektől
• Állítsa le a gépet és várja meg, amíg minden alkatrész 

leáll, mielőtt megkezdené a gép tisztítását, beállítását 
vagy javítását.

• A levegő vizsgálata és a jég-karbantartó 
karbantartása kötelező

• A gépet csak jól szellőző helyen használja

• Az akkumulátortöltő helyiségben kerülje a dohányzást és 
nyílt láng használatát

• Szervizelést kizárólag arra jogosult személy végezhet
• Az akkumulátorokat jól szellőző helyiségben töltse

• Az üzemanyagokkal körültekintően bánjon
• Kizárólag megfelelő üzemanyagtartályt használjon
• Tartsa be az LPG kezelésére és használatára vonatkozó 

helyi jogszabályokat, rendelkezéseket és előírásokat 
(CCOH,OSHA vagy hasonló)

Utasítások és címkék 
Megfelelő képzés és  
kompetencia szükséges

Zúzódásveszély
Felemelt hótartály és kondicionáló

Tépés/Végtagvesztés 
kockázata
Borotválókés

Leesés kockázata
Megemelt kezelőállás

Ütközésveszély
A munkagép mozgatása

Tépés/Végtagvesztés 
kockázata
Mozgó alkatrészek

Veszélyes anyag 
belélegzésének kockázata
Kipufogógázok

Robbanás-/Tűzveszély
Az akkumulátorok gázokat 
bocsátanak ki

Robbanás-/Tűzveszély
Üzemanyag (LPG, benzin, CNG)

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK     VESZÉLY

Zamboni Gépház poszter
Bizonyára megkapta a Zamboni gépház posztert.

Ez a poszter mutatja be a fontos biztonsági információkat. Olyan helyre függessze ki, 
ahol minden Zamboni gépkezelő jól láthatja.

A poszter kifüggesztését a Zamobni gépházba javasoljuk. Ha nem kapott posztert, forduljon 
a Zamboni Vállalathoz vagy Hivatalos Zamboni kereskedőjéhez, akik elküldik Önnek a 
poszter kinyomtatásához szükséges digitális fájlt.  

3. ábra - Zamboni Gépház poszter
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1,50 m

2,13 m

2,44 m

1,57 m

4,88 m

3,13 m

4,04 m

1,96 m

99,06 cm

2,26 m

Biztonsági távolság

Minimum kezelői magassági  
biztonsági távolság

243,8 cm 96 hüv

Hóakna biztonsági távolság 99,06 cm 39 hüv

Szállítósor-rendszer

Vízszintes szállítócsiga átmérő 25,4 cm 10 hüv

Függőleges szállítócsiga átmérő 25,4 cm 10 hüv

Manőverezhetőség

Tengelytávolság 1,96 m 77 hüv

Nyomtáv 1,50 m 59 hüv

Fordulókör a kondicionálónál 4,83 m 15 láb 10 hüv

Tömeg

Üresen 4853 kg 10700 font

Vízzel feltöltve 5670 kg 12500 font

MÉRETEK

Teljes H SZ M H SZ M

Leeresztett hótartály 4,04 m 2,13 m 2,26 m 159 hüv 84 hüv 89 hüv

Felemelt hótartály 4,88 m 2,13 m 3,13 m 192 hüv 84 hüv 123 hüv

Borotválókés H SZ M H SZ M

195.6 cm | 77 hüv Penge 195,6 cm 12,7 cm 1,27 cm 77 hüv 5 hüv 0,5 hüv

TULAJDONSÁGOK

Hótartály

Tényleges térfogat 3,0 m3 106 cu. ft.

Tömörített 3,74 m3 132 cu. ft.

Víz

Jégkészítő 757 L 200 gal.

Mosóvíz 227 L 60 gal.

Összesen 984 L 260 gal.

Hidraulikaolaj 91 L 24 gal.

HAJTÁSLÁNC

Négykerékmeghajtás

Motorok

AC hidraulikaszivattyú motor 8,2 kW 11 HP

AC vontatómotor 17,9 kW 24 HP

Akkumulátor Többféle akkumulátor használható*

Tengelyek

Első 2717 kg 5990 lb

Hátsó 4159 kg 9170 lb

650
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Zamboni Power Brush™

A szélesebb kefék magasabbra felérnek 
a palánkon, és így kiemelkedő tisztítást 
biztosítanak.

Ergonomikus ülés
A kezelőket figyelembe véve alkottuk meg 
prémium, a legnagyobb pontossággal 
beállítható ülésünket.  *opcionális tartozék

Automatikus hózúzó
Nincs szükség arra, hogy a gépkezelő 
manuálisan működtesse a hózúzót. 
*opcionális tartozék

Műszerfali diagnosztika

Kezelőterület tárolótartályok

Rögzítőfék

Szervokormányzás

Prémium poliészterhatású törlőkendő 
Cserélhető ploy-kondicionáló oldallap

Edzett Dana Spicer® tengelyek

Rozsdamentes poli-jégkészítő víztartály 
Rozsdamentes poli-mosóvíz tartály

Egypontos akkumulátoros 
öntözőrendszer Hótartály  
Karbantartó támaszték

Teljes értékű pótkerék

Rozsdamentes acél vízadagoló tömlő 
Kormánykerékre szerelhető fogantyú

Festékjavító készlet

Wolfram-karbid szegecses abroncsok

Prémium autóipari festékek  
széles spektruma

Zamboni Power Brush™ Széles  
keferendszer

STANDARD JELLEMZŐK

2 éves garancia

400 mikronos mosóvíz mélyszűrő tasak 
Alumínium könnyűfém kerekek

Automatikus hózúzó

Akkumulátortöltő: mikroprocesszor

Vezérelt

Kefe nélküli AC motorok

Karosszéria: Erős hegyesztett acélkeret

Kondicionáló biztonsági rácsok

Szabályozható Sevcon® Gen4 vezérlők

Digitális képézési és referenciaanyagok

Dupla vízbetöltő tömlők

Elektronikus vízszintmérő

Ismerős személyautós pedálkiosztás

Négykerékmeghajtás

Segédkerék

Fényszórók és hátsó lámpák  
(jégen kívüli haladáshoz)

Kiváló minőségű 9 mikronos szűrő

Nagysebességű függőleges szállítócsiga

Hidraulikus olajszint kémlelő-műszer

TARTOZÉKOK

Advanced Water System  
(AWS™ Speciális vízrendszer)

Kiegészítő riasztó

Késcserélő rendszer

Palánkspray

Kondicionáló: 96" penge

Kondicionáló: galvanizált

FastICE® Jégkészítő rendszer

Fűthető ergonomikus komfortülés
• Kartámasz
• Biztonsági öv

IceCaps® Wheel Advertising System

Level-Ice™

Forgó villogó

Megvilágított hótartály

Abroncsmosó rendszer

Mosóvíz - jégkészítő víz áttöltés

Zamboni Connect™ rendszer

650
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http://zamboni.com/machines/options-and-accessories/
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Előszó
•  Ez a kézikönyv a biztonságra, a jármű kezelésére, kenésére és karbantartására 

vonatkozó információkat tartalmaz

•  A kézikönyv referenciaként szolgál az új kezelők számára, míg a tapasztaltak ebből 
frissíthetik ismereteiket

• Minden kezelőnek el kell olvasnia a kézikönyvet a jármű használatbavétele előtt

•  Olvassa el, értelmezze és tartsa  ezt a kézikönyvet a Zamboni jég-karbantartó 
közelében. Az illusztrációkon szereplő részletek és tartozékok eltérőek lehetnek a 
gépen. A védőrácsok és burkolatok kizárólag a bemutatás céljából lettek eltávolítva.

•  MINDEN VÉDŐRÁCSOT TARTSON A HELYÉN!

•  A folyamatos fejlesztések és a termék frissítése elképzelhető, hogy olyan változásokat 
eredményez a gépen, amelyek nem szerepelnek a kézikönyvben.

•  Ha kérdése van a jég-karbantartóval vagy a kiadvánnyal kapcsolatban, forduljon a 
Zamboni Company-hoz, és szerezze be a legfrissebb információkat.

Biztonság
A biztonsági fejezet sorolja fel a minimálisan betartandó óvintézkedéseket. Ezeken kívül ez a 
fejezet ismerteti a gépen használt figyelmeztető jelöléseket.

Olvassa el és értelmezze a biztonság fejezetben felsorolt alapvető óvintézkedéseket, mielőtt 
hozzákezdene a gép kenéséhez, karbantartásához vagy javításához.

Javasoljuk a kézikönyv rendszeres átolvasását.

Működtetés
Ez a fejezet foglalkozik a rendszer óracsoportjaival és kapcsolóival, a jég-karbantartó és 
tartozékainak kezelőszerveivel, és az alapvető üzemeltetési technikákkal.

A kiadványban ismertetett kezelési technikák alaptechnikák. A tudás és a technika a kezelő 
jártasságával együtt fejlődik, ahogy egyre jobban megismeri a Zamboni jég-karbantartó 
gépet és annak képességeit.
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Általános biztonsági eljárások

Általános biztonsági eljárások

Biztonság

A fejezetben ismertetett biztonsági szabályok és előírások nem minden vonatkozó szabályt 
vagy előírást tartalmaznak. Az Occupational Safety and Health ("OSHA" - munkavédelmi 
törvény) és a kanadai munkavédelmi hatóság (Canadian Centre for Occupational Health 
and Safety ("CCOHS")) rendelkezéseit úgy idézzük a kézikönyvben, hogy nem tüntettük fel 
a CCOHS-t forrásként. Az OSHA szabályok és előírások teljes listája valamint a legfrissebb 
változat a Federal Register 1910 szakaszában található. A vonatkozó szabályok és 
rendelkezések teljes listáját és a CCOHS szabályokat szerezze be az illetékes Munkavédelmi 
Hatóságtól. A szabályozások régiónként és országonként változhatnak. Zamboni jég-
karbantartóját mindig a helyi szabályok és rendelkezések figyelembevételével működtesse.

Fontos biztonsági megjegyzések

A Zamboni gép biztonságos és megbízható üzemeltetéséhez elengedhetetlen a kezelési 
utasítások betartása, valamint a rendszeres kenés és karbantartás. A kézikönyv javasolt 
eljárásokat tartalmaz, amelyek némelyike speciáls szerszámokat vagy munkafolyamatokat 
követel meg.

VESZÉLY!

Ez a szimbólum lehetséges személyi sérülés kockázatára figyelmeztet. 
A jármű nem megfelelő üzemeltetése, kenése vagy karbantartása 
veszélyes, és személyi sérüléshez, illetve halálos sérüléshez is vezethet.

A GÉP MŰKÖDTETÉSE, KENÉSE VAGY AZON VÉGZETT KARBANTARTÁS ELŐTT  
OLVASSA EL ÉS ÉRTELMEZZE A BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT ÉS FIGYELMEZTETÉSEKET.

Az alapvető biztonsági eljárásokról a kézikönyv BIZTONSÁG fejezetében, illetve az üzemmód 
leírásában olvashat, ha van kockázat. A gépen figyelmeztető címkéket is elhelyeztek 
utasításokkal és a vonatkozó, személyi sérülést vagy akár halált okozó kockázatok és 
veszélyek megjelölésével.

A tulajdonos köteles munkavédelmi elemzést végezni abban a környezetben, ahol a 
Zamboni gépet használni fogják, valamint évente képzésben kell részesítenie a személyzetet.
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A kézikönyvben és a gépen a figyelmeztetéseket szimbólumokkal jelölik:

VESZÉLY!

Ez a biztonsági szimbólum lehetséges személyi vagy halálos sérülés 
kockázatára hívja fel a figyelmet.

FIGYELMEZTETÉS!

Ez a biztonsági szimbólum lehetséges személyi sérülés  
kockázatára figyelmeztet.

VIGYÁZAT!

Ez a szimbólum a géppel kapcsolatos esetleges károk leehetőségére 
hívja fel a figyelmet.

VESZÉLY!

Azok a műveletek, amelyek a jármű meghibásodását okozhatják a 
járművön és ebben a kiadványban is fel vannak feltüntetve. A Zamboni 
nem tudja minden olyan lehetséges körülményre felhívni a figyelmet, 
amely kárt okozhat.

A kézikönyvben és a járművön feltüntetett figyelmeztetések tehát nem teljeskörűek. 
Amennyiben nem a Zamboni által javasolt eljárást követ, szerszámot vagy munkamódszert 
kívánnak alkalmazni, minden esetben ki kell kérni egy szakértő véleményét, biztosítandó 
az Ön és mások biztonságát, és meg kell győződni arról, hogy gép nem sérül, valamint 
biztonságos használata az alkalmazott eljárás következében megmarad. Biztosítani kell azt 
is, hogy az Ön által alkalmazott eljárás, kenőanyagok, elvégzett karbantartási vagy javítási 
megoldás nem károsítja a járművet és nem veszélyezteti biztonságos működését. Ha kérdése 
van, vegye fel a kapcsolatot velünk, és kérjen ingyenes konzultácót vagy tanácsot.

VESZÉLY!

Kizárólag akkor üzemeltesse vagy végezzen karbantarást a járművön, ha 
elolvasta és értelmezte a KÉZIKÖNYVBEN található utasításokat. A jármű 
nem megfelelő üzemeltetése vagy karbantartása veszélyes, és személyi 
sérüléshez, illetve halálos sérüléshez is vezethet. Ha kézikönyv másolati 
példányát szeretné beszerezni, forduljon a Zamboni-hoz. A jármű 
megfelelő üzemeltetése és karbantartása az Ön felelőssége
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A jármű üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos baleseteket az 
alapvető biztonsági előírások és óvintézkedések be nem tartása okozza. A személyzetet 
tájékoztatni kell a potenciális veszélyekről. A jármű rendeltetésszerű üzemeltetéséhez a 
személyzetet megfelelő képzésben kell részesíteni, rendelkezniük kell a megfelelő tudással 
és szerszámokkal. 

A specifikáció értesítés nélkül változhat. Ezek a módosítások érinthetik a járműhöz nyújtott 
szolgáltatásokat. Mielőtt dolgozni kezd a járművel, szerezze be a legfrissebb információkat 
helyi értékesítőjétől vagy a Zamboni gyárból.

A legfrissebb kiadványokról érdeklődjön a Zamboni Company elérhetőségein.

Figyelmeztetések és jelölések

Számos speciális biztonsági jelölést helyeztünk el járművén.

Győződjön meg arról, hogy elolvasta és értelmezte ezeket. Ha a szöveg vagy a jelölések 
nem láthatók, tisztítsa meg vagy cserélje ki azokat. A címkék tisztításához törlőrongyot és 
szappanos vizet használjon. Ne használjon oldószert, benzint stb.

Cserélje ki a címkét, ha az sérült, hiányzik vagy nem olvasható. Ha a címke olyan alkatrészen 
van, amelyet kicserélt, ellenőrizze, hogy az új alkatrészre is felkerült-e a címke. Ha új ingyenes 
címkére van szüksége, lépjen kapcsolatba a Zamboni Company-val.

VESZÉLY!

A járművet kizárólag szakképzett és arra jogosult személy üzemeltetheti. 
A biztonságos üzemeltetés érdekében, olvassa el és kövesse a járműhöz 
kapott kézikönyvet, és tanulmányozza az alábbi figyelmeztetéseket:

•  Minden védőrácsot tartson a helyén. Ne üzemeltesse a járművet, ha valamelyik rács 
hiányzik vagy sérült.

•  A megfelelő üzemeltetés érdekében ellenőrizze az összes kezelőszerv figyelmezető 
berendezés működését

•  Ellenőrizze, hogy az irányválasztó vagy fokozatválasztó üres helyzetben legyen mielőtt 
megnyomja az "ON-OFF" (KI-BE) gombot

•  Induljon el, forduljon és egyenletesen fékezzen. A fordulóknál, csúszós vagy 
egyenetlen felületeken lassítson le. Fokozottan ügyeljen a fordulóknál vagy lejtőn való 
haladáskor.

• Ügyeljen a gyalogosokra és az akadályokra, ellenőrizze a magassági korlátokat

• A Zamboni járművön soha ne szállítson utasokat
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• Ne engedjen senkit elhaladni vagy megállni a gép felemelt alkatrészei alatt

•  Felhajtás előtt győződjön meg arról, hogy a felület biztonságosan megtartja-e a járművet

•  Mindig tartsa be a biztonsági szabályokat, amikor üzemanyagot tölt motorral hajtott 
gépekbe, illetve amikor elektromos gépek akkumulátorát cseréli vagy tölti.

• A biztonsági jelöléseket soha ne takarja le, rejtse el vagy távolítsa el

A zúzódásos vagy vágási sérülések megelőzése
•  Biztonságosan rögzítse a berendezéseket vagy tartozékokat, amikor azok allatt kell 

munkát végeznie

•  A hidraulikus hengerek önmagukban nem biztosítanak megfelelő rögzítést. A 
tartozékok leeshetnek, ha megmozdítanak egy kezelőszervet, vagy meghibásodik egy 
hidraulika-vezeték.

•  Egyéb rendelkezés hiányában soha ne kíséreljen meg változtatást, ha a jármű 
mozgásban van vagy halad

•  Mechanikus csatlakozások esetén a biztonsági távolság a csatlakozó környékén a 
berendezés mozgásával nőhet, illetve csökkenhet

• Tartsa magát távol a forgó- és mozgóalkatrészektől

•  Tartsa távol szerszámait a ventilátor mozgó lapátjaitól. Ezek kidobhatják vagy 
elvághatják a ventilátorba került vagy nyomott tárgyakat, illetve szerszámokat.

•  A beékelt rögzítőcsapok kirepülhetnek és sérülést okozhatnak a közelben állókban. A 
rögzítőcsapok behajtásakor győződjön meg arról, hogy senki ne legyen a közelben.

•  A rögzítőcsapok beékelésekor viseljen védőszemüveget, elkerülendő a szem sérülését

•  Az elakadt tárgyakból repeszek vagy egyéb törmelék repülhet ki. Mielőtt rögzítene 
egy tárgyat, győződjön meg arról, hogy senki se sérülhessen meg.

• Javítás közben a védőrácsokat tartsa a helyükön

Tűz- és robbanásvédelem

Olajak

•  A hidraulikaolaj és gőzei gyúlékonyak és forró felülettel, például kipufogócsővel vagy 
szívócsővel érintkezve meggyulladnak. Villámtűz keletkezhet.

•  A forró olaj és alkatrészek személyi sérülést okozhatnak. Kerülje a forró olaj vagy 
alkatrészek bőrrel való érintkezését.

• Üzemi hőmérsékleten a hidraulikatartály forró, és nyomás alatt van

•  Csak a jármű leállítását követően csavarja le a hidraulikatartály töltősapkáját, ha az 
megfelelő hőmérsékletűre hűlt és szabad kézzel is megfogható

• A hidraulikatartály töltősapkáját lassan csavarja le, kiengedve a nyomást
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Akkumulátorok

•  Az akkumulátorok gőzei tűz- és robbanásvszélyesek. Az akkumulátorsav égési sérülést 
okozhat.

•  Az akkumulátorok töltését vagy cseréjét kizárólag képzett és a feladatra kijelölt 
személy végezheti

•  Az akkumulátorok szervizelését, cseréjét és kezelését csak az erre kijelölt helyen 
végezze, ahol biztosított a megfelelő szellőzés, valamint munkavédelmi feltételek (pl. 
mosdóállvány arc és szem mosásához, zuhany stb.)

•  Ne dohányozzon vagy tegye ki az akkumulátort szikra- vagy lángforrásnak, amikor 
tölti, ellenőrzi vagy szervizeli. Az akkumulátor tetejétől lehetőleg tartsa távol a 
fémtárgyakat, például láncokat

•  Rendkívül robbanásveszélyes gázok lehetnek jelen, amelyek a töltési periódus 
vége felé, azaz amikor az akkumulátor eléri majdnem teljesen feltöltött állapotot, 
kifejezetten veszélyesek lehetnek

•  Az akkumulátor tetejét fedje le furnérral vagy más szigetelő anyaggal, mielőtt kiemeli 
a gépből

• "Nedves" akkumulátorokba ne töltsön savat, csak desztillált vizet

•  Amikor száraz töltött akkumulátort készít szervizre, mindig kövesse az akkumulátor 
gyártójának utasításait

Kenőanyagok

A legtöbb kenőanyÅag gyúlékony.

•  Az akkumulátorok töltésére, illetve gyúlékony anyagok tárolására használt 
helyiségben ne dohányozzon

•  Az elektromos csatlakozásokat tisztítsa és húzza meg. Naponta ellenőrizze, hogy nem 
lazult vagy tört-e meg valamelyik vezetÅék. A jég-karbantartó gép használata előtt 
húzzon meg, javítson vagy cseréljen ki minden laza vagy kopott elektromos kábelt.

•  A kenőanyagokat megfelelő jelöléssel ellátott tartályokban, illetéktelen hozzáféréstől 
védett helyiségben tárolja

•  Az olajos rongyokat vagy más gyúlékony anyagokat az erre a célra szolgáló tartályban 
tárolja, biztonságos helyen

•  Ne hegesszen vagy vágjon lángvágóval olyan csövet vagy tömlőt, amely gyúlékony 
folyadékot tartalmaz. Hegesztés vagy lángvágás előtt alaposan tisztítsa le ezeket nem 
gyúlékony oldószerrel.

•  Távolítson el minden gyúlékony anyagot , például olajat és más törmeléket, mielőtt 
felgyűlnének a járművön

• A jég-karbantartót lehetőleg ne tegye ki láng, tűz stb. hatásának

•  Legyen kéznél tűzoltókészülék, annak használatával legyen tisztában. A kezelési 
utasításokon szereplő ajánlásoknak megfelelően vizsgáltassa meg, illetve 
szervizeltesse ezeket.
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Vezetékek, csövek és tömlők

•   A magasnyomású tömlőket ne hajlítgassa vagy szúrja meg. Ne szereljen be 
meghajlított vagy sérült tömlőket, kábeleket vagy vezetékeket.

•  A kilazult vagy sérült olajvezetékeket, tömlőket és kábeleket javítsa meg. A 
szivárgások tüzet okozhatnak. A cserével vagy javítással kapcsolatban forduljon a 
Zamboni vállalathoz vagy hivatalos Zamboni forgalmazójához.

•  Alaposan ellenőrizze a kábeleket, vezetékeket és tömlőket. A szivárgásokat soha ne 
szabad kézzel ellenőrizze. A szivárgások ellenőrzésére használjon kartonlapot vagy 
kartonpapírt. A csatlakozásokat az ajánlott nyomatékkal húzza meg. Cserélje ki, ha az 
alábbi körülmények állnak fenn:

• A szerelvények sérültek vagy szivárgonak;

• A külső burkolat felfeslett, szakadt és a szálerősítés kilátszik;

• A külső burkolat helyenként felhólyagzott;

• A tömlő rugalmas része összecsomózódott vagy megtört;

• A megerősítés beleolvadt a külső burkolatba; 

• A szerelvények elmozdultak;

•  Ellenőrizze, hogy minden kapocs, védőrács és hőpajzs megfelelően fel van-e  
szerelve, megakadályozandó a vibrációt, más alaktrésznek dörzsölődést vagy  
túlzott hőterhelést üzem közben.

Biztonságos működés

Összeszerelés és szétszerelés
•  A jég-karbantartót csak ott szerelje szét vagy össze, ahol van lépcsős fellépő és/vagy 

kapaszkodó

•  A gép szerelésekor mindkét kezét használja, és álljon szemben a járművel. Különös 
gondossággal járjon el, ha nedves vagy csúszos környezetben dolgozik.

• Soha ne szálljon fel vagy le mozgó járműről. Soha ne ugorjon le a járműről

•  Ne próbáljon meg felmászni vagy lemászni a jég-karbantartóról, amikor szerszámokat 
vagy kellékanyagok vannak Önnél

Minden kezelőnek ismernie kell a 
gépükhöz mellékelt ellenőrzőlistával.
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A Zamboni gép használata előtt
•  Csak a kezelőállásból üzemeltesse a járművet.

•  Úgy állítsa be az ülést, hogy a pedálokat teljesen be tudja nyomni a kezelő, amikor 
háta az üléstámlának támaszkodik.

•  Járművét világítórendszerrel is felszerelték, ellenőrizze, hogy a világítás megfelelően 
működjön.

•  A kulcs elfordítása vagy a jármű elindítása előtt ellenőrizze, hogy senki sem dolgozik a 
gépen, nincs senki alatta vagy a közelében. Ellenőrizze, hogy a munkaterületen nem 
tartózkodik senki más.

•  Ne mozgassa a járművet vagy a kezelőszerveket, ha "NE MŰKÖDTESSE" vagy hasonló 
figyelmeztetést ragasztottak a kapcsolóra vagy a kezelőszervekre.

• Állítsa az irányválasztó kart ÜRES (NEUTRAL) állásba.

•  Más személyek ne tartózkodjanak a gépen vagy a munkaterületen.

•  Távolítsa el az akadályokat a jég-karbantartó útjából. Ügyeljen az esetleges 
veszélyekre, mint például padkák, dobozok, rudak, vezetékek, tartályok stb.

•  Ellenőrizze, hogy a kürt, és más figyelmeztető eszközök megfelelően működnek.

•  Ellenőrizze a kezelőszervek megfelelő működését.

Működtetés
• Tartsa be a közlekedési szabályokat és a figyelmeztető táblák jelzéseit.

•  Mindig figyeljen a megengedett terhelésre és a magassági korlátra  
vonatkozó figyelmeztetésekre.

• Amikor fordul a jég-karbantartóval, lassítson le biztonságos sebességre.

Parkolás
• Járművével kizárólag arra kijelölt területen parkoljon

• Állítsa az irányválasztó kart ÜRES (NEUTRAL) állásba. Húzza be a rögzítőféket

• Fordítsa el a gyújtáskulcsot OFF (KI) állásba, és vegye ki a kulcsot

•  Amennyiben lehetőség van rá, a járművel lapos, egyenletes felületen parkoljon le. Ha 
a járművel emelkedőn vagy lejtőn parkol a kerekeket ékelje ki, megakadályozandó a 
jármű elgurulását a parkolóhelyről.

• A járművet jól szellőző helyiségben tárolja
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Elektromos rendszerek működtetése
A Zamboni Model 650 jég-karbantartót vadonatúj elektromos vezérlőkkel és funkciókkal 
szerelték fel. A Model 650 tulajdonosainak és kezelőinek meg kell ismerniük, hogy a 
Model 650 kezelése miben tér el a hagyományos belsőégésű motorokkal szerelt Zamboni 
járművekétől. Ezek a különbségek nem akadályozzák meg abban a Model 650 tulajdonosait 
abban, hogy kiváló jégminőséget hozzanak létre. A különbségek miatt kissé más 
megközelítést kell alkalmazni a jármű vezetésekor.

•   Az első és legfontosabb különbség, hogy a Model 650 energiaellátását és 
üzemidejét az akkumulátor korlátozza. Az akkumulátorok kapacitása ugyan nagy, 
azonban, ha a gép teljesen lemerül, nem működik. Ezért mindig fel kell jegyezni 
az akkumulátor töltöttségi szintjét, és, amennyiben szükséges az akkumulátorokat 
fel kell tölteni. Ez magától értetődőnek tűnhet, azonban szemben a hagyományos 
meghajtású járművekkel, amelyek üzemanyagtartályát könnyen fel fel lehet tölteni 
egy elektromos jármű lemerült akkumulátorainak töltése akár nyolc órát is  
igénybe vehet.

•   A második különbség, hogy a Model 650 nem rendelkezik a többi modellbe épített 
hidrosztatikus áttételekben megszokott dinamikus fékezési jellemzőkkel. A jégen 
végzett műveletek közben elképzelhető, hogy szükség van a fékek használatára.  
A Model 650 fékrendszerét úgy tervezték, hogy a kezelő sima, progresszív  
fékhatást érzékelhessen.

A standard Zamboni modellekhez előírt részletes és kötelező biztonsági előírások mellett, 
be kell tartani az elektromos rendszerekre - akkumulátor töltés és az elektromos alkatrészek 
szervize - vonatkozó biztonsági előírásokat is.

Meg kell jegyeznünk, hogy számos gépkezelői funkcióval bővítettük a jármű felszereltségét. 
Ezek a funkciók állapotkóddal (diagnosztikai üzenetek) jelennek meg a Műszerfalon.

Az állapotkódokról (diagnosztikai üzenetek) bővebben lásd a 11. fejezetet.
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Biztonságos működés
Zamboni jég-karbantartó járműve több év fejlesztésének és tapasztalatának eredménye a 
jég-karbantartás terén. Járművébe épített műszaki megoldások és biztonsági funkciók az Ön, 
a biztonságot szem előtt tartó kezelő segítségével kelnek életre...

...aki ismeri a járművét és kezelőszerveit,

...aki megfelelően karbantartja járművét,

...aki okosan vezet, és a biztonságot szem előtt tartva használja járművét.

Mivel rendkívül fontos a BIZTONSÁGOS VEZETÉS, arra kérjük Önt, hogy alaposan ismerkedjen 
meg a jég-karbantartóval, valamint a használati utasításban szereplő informácókkal. Még a 
legbiztonságosabb gépet is lehet nem rendeltetésszerűen működtetni, ezért a kézikönyvben 
számos biztonsági előírás szerepel. Ilyen például:

•  Ellenőrizze, hogy a gépre gyárilag felszerelet védőrácsok a helyükön vannak, és 
tökéletesen ellátják a funkciójukat

•  Mielőtt előre vagy hátra elinduna a jég-karbantartóval, mindig alaposan nézzen körül, 
ügyelve arra, hogy senki sem tartózkodik az útjában. Amikor parkol a járművel, mindig 
ellenőrizze, hogy a rögzítőfék legyen behúzva.

•  A jég-karbantartót kizárólag egy személy vezetheti. 
Nincs utas!

•  A jég-karbantartó üzemeltetése közben kizárólag az arra jogosult személyek 
tartózkodhatnak a jégen. Mindig defenzíven vezessen. Készüljön fel a  
váratlan eseményekre.

•  Kezét és lábát tartsa távol a szállító-szalagoktól, szíjaktól, láncoktól és egyéb mozgó 
alkatrészektől, amikor a gép jár
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VESZÉLY! 

Vegye le a gyújtást és vegye ki a kulcsot a szíjrendszer beállítása, javítása, 
tisztítása vagy szervizelése előtt.

Ha a szállító-szíjrendszer valamelyik része eltömődik vagy eldugul, vagy 
úgy tűnik, hogy eltömődött vagy eldugult, öblítse át vízzel. Ne viseljen 
kesztyűt vagy ékszereket, amikor ilyen munkát végez.

A szállítócsigák vízzel való öblítése előtt a géppel le kell hajtani a jégről, a 
szállítócsiga kezelőszerveket üres állásba kell kapcsolni, a gyújtást pedig 
ki kell kapcsolni.

A kezelő semmilyen körülmények között nem próbálhatja meg 
megtisztítani vagy letisztítani a szállító-szalagokat vagy azok 
alkatrészeit, ha a gép a jégen áll és a motor jár. Ellenkező esetben  
a kezelő és a közelben tartózkodók súlyos, akár halálos sérülést  
is szenvedhetnek.

FIGYELMEZTETÉS!

Keze, lába és teste ne szoruljon a hótartály, kondicionáló vagy más 
megemelt alkatrész alá, csak akkor biztonságos a közelükbe menni, ha ki 
vannak ékelve. Használja a biztonsági fellépőt az ürítőtartály alatt.

Fokozott gondossággal járjon el, amikor a borotváló-késsel dolgozik. 
Nem megfelelő kezelés esetén a penge akár éles, akár nem,  
sérülést okozohat.

Az elektromos vezérlődobozt mindig tartsa zárva. A vezérlődobozt 
kizárólag megfelelően képzett elektromos szervizelésben jártas 
szakember nyithatja ki.

• A kezelőzemélyzetet évente képzésben kell részesíteni.

•  Követni kell a figyelmezető címkéken szereplő információkat. Ne működtesse a gépet, 
ha valamelyik címke hiányzik, vagy nem olvasható. Cserélje ki a címkét, ha az sérült, 
hiányzik vagy nem olvasható. Ha a címke olyan alkatrészen van, amelyet kicserélt, 
ellenőrizze, hogy az új alkatrészre is felkerült-e a címke. Ha új ingyenes címkére van 
szüksége, lépjen kapcsolatba a Zamboni Company-val.
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Elektromos biztonság

VESZÉLY!

AZ ÁRAMÜTÉS HALÁLOS IS LEHET! 
Mindig tartsa be a vonatkozó biztonsági előírásokat, amikor 
feszültség alatt lévő alkatrészekkel dolgozik.

A Model 650 gépek 80 VDC (névleges) feszültségen működnek. Az akkumulátorok 
kapacitása 510Ah és 840Ah között van. Az akkumulátorok közvetlen kisülése akár 
halálos áramütést is okozhat.

•   Az akkumulátorok szervizelését körültekintően végezze. Az akkumulátor 
töltőkábeleinek végét soha ne érintse össze. Mielőtt lehúzza az 
akkumulátor töltőkábelét a gép töltőcsatlakozójáról, húzza le az 
akkumulátorkábelt az akkumulátor terminálról.

•   Az elektronikus vezérlődoboz mindig maradjon zárva. Az elektronikus 
vezérlődobozt csak képzett villanyszerelő szakember nyithatja ki

•   Olvassa el és tartsa be a járművön elhelyezett elektromos veszéleyekre 
figyelmeztető jelzések utasításait

•   Rendszeresen ellenőrizze az akkumulátor kábeleit. Azonnal cserélje ki a 
kábeleket, ha kopás jeleit látja, vagy a szigetelés megsérült

•   Csak akkor húzza le az akkumulátor kábeleit a járműről az akkumulátort 
töltée során, ha a kulcs OFF (KI) állásban van

•   Csak akkor csatlakoztassa vagy húzza le az akkumulátor kábeleit a 
töltőkábelekről, ha a töltő KI van kapcsolva

•   Az akkumulátorok töltése közben tilos a dohányzás, szikragyújtás, vagy 
nyílt láng használata
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A jég-karbantartó alkatrészei

4.1 ábra  A jég-karbantartó alkatrészei (Hátulnézet)

Kondicionáló Vízszintes csavar, szállítórendszer 
(a kondicionálóban)

Hótartály

Hótartály 
karbantartó 
támaszték 

Hótartály 
fedele

Kezelő ülése



4-2

A jég-karbantartó alkatrészei

4.2 ábra   A jég-karbantartó alkatrészei - (Bal / Kezelőállás)

Műszerfal

Hótartály ablaka

Vízszintes 
szállítórendszer 
hajtómotor

Kondicionáló

Oldalsó kefék
Jégkészítő cső 
víz eloszlás

Gumi simító henger 
(a kondicionálóban)

Törlő
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Függőleges csavar, 
szállítórendszer

Mosóvíz feltöltés

Jégkészítő víz 
feltöltés

Hidraulikaolaj betöltő  
(a hótartály alatt)

Hátsó szervizajtó

Hidraulikaolaj 
betöltő 
(részletes)

Hidraulika Olajszint
kémlelőnyílás
(részletes)

Kondicionáló lánc  
és csigavédő

Hidraulikaolajszint 
kémlelőnyílás (belső; a 
kerékaknán keresztül a 
kezelőoldalon)

4.3 ábra   A jég-karbantartó alkatrészei (jobb oldal)
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A kezelőállás

5.1 ábra  A kezelőállás

Hótoló ablak

Ülés kapaszkodó Jégkészítéshez használt  
víz vezérlőrúd

Függőleges/vízszintes szállítórendszer 
vezérlőszelep karja

Kondicionáló emelőszelep vezérlő karja

Hótartály vezérlőszelep karja

Mosóvíz feltöltés

Műszerfal

Kormánykerék
Irány Választó 
kapcsoló

Kés állító 
kézikerék

Tárolótartály

Vezérlőtér 
(belső)

Mosóvíz 
kémlelőnyílás
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Műszerfal

5.2 ábra   Műszerfal

Jármű világítás kapcsolók

A kapcsoló aktiválja a jármű világítás rendszerét. A kapcsoló világít, amikor a világítás fel  
van kapcsolva.

Kürt kapcsoló

A kapcsoló aktiválja a jármű kürtjét.

Mosóvíz szivattyú kapcsoló

A kapcsoló aktiválása előtt tíz másodpercre kapcsolja be a mosóvíz betáplálást.  
A kapcsoló világít, amikor a szivattyú be van kapcsolva.

Kulcs-kapcsoló

A jármű kulcs kapcsolója. Amikor először kapcsolja be, a kezelő hallani fogja, ahogy a 
hidraulikus szivattyú motorja bekapcsol. 

Vegye ki a kulcsot a járműből, amikor a jármű mellett nincs annak használatára jogosult 
személy.

Kürt 
kapcsoló

Akkumulátor 
kisülés-jelző

Világítás 
kapcsoló

Oldalsó 
kefék 
kapcsoló

Mosóvíz 
szivattyú 
kapcsoló

Automata 
hózúzó

Kulcs-kapcsoló
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Akkumulátor mérőműszer

A kijelzőről az alábbi funkciók olvashatók le:

•  10 szegmensből álló BDI (akkumulátor töltöttség kijelző) mérőműszer,  
alacsony töltöttségre figyelmeztető jelzéssel;

• 10 karakter megjelenítésére alkalmas diagnosztikai/állapotkijelző;
• Hat jegyből álló óraszámláló, 0,1 óra kijelzéssel

• A számlált órák eltárolódnak a kijelzőben, a vezérlő cseréje esetén is.

BDI mérőműszer

Az akkumulátor töltöttségét a kijelzőn 10 szegmensben lehet nyomon követni (lásd 5.3 
ábra). Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, mind a 10 szegmens világít. Amikor 
az akkumulátor teljesen le van merülve, egyik szegmens sem világít. A kapacitás 10%-os 
csökkenésével arányosan 1-1 szegmens kialszik. Amikor a töltöttség 0%, a kijelző villogni kezd.

A motor indításakor a kijelzőn körülbelül egy másodpercig megjelenik az utolsó ismert 
töltöttségi állapot, majd vagy ez a szint marad a kijelzőn, vagy a teljes töltöttség olvasható le, 
ha az akkumulátort közben feltöltötték.

Üzemórák

A hat jegyből álló üzemóra jelző a vontatómotor, a szivattyú motor és a kulcskapcsoló 
üzemóráit jelzi ki. A motor indításakor a kijelzőn körülbelül három másodpercig láthatók a 
vontatómotor üzemórái, majd három másodpercig a szivattyú motor üzemórái láthatók, 
végül pedig a kulcskapcsoló üzemórái maradnak a kijelzőn.

Diagnosztikai / Állapotüzenetek

A vezérlő a diagnosztikai és állapot kijelzés üzeneteit közvetíti. Az üzenetek az állapotmezőn 
jelennek meg. Az egyes hibaállapotokhoz tartozó állapotkódokat a 11. fejezet tárgyalja 
(diagnosztikai üzenetek).

5.3. ábra   Műszerfal kijelző

BDI (akkumulátor 
töltöttség visszajelző)

Üzemóra
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A jég-karbantartó használata

A gép vezetése

A gép vezetése előtt

A járművet csak azután kezdje el használni, hogy elolvasta és értelmezte 
a használati utasítást, és megnézte az oktatófilmet.

Mindig úgy állítsa be az üléspozíciót, hogy a pedálokat kényelmesen elérje és  
működtetni tudja.

A járművet mindig ülve vezesse. Ne álljon fel vezetés közben! 

TILOS UTASOKAT SZÁLLÍTANI A JÁRMŰVEL! 

Ne működtesse a járművet, ha a védőrácsok nincsenek a helyükön vagy 
töröttek.

Kezelőszervek

A Zamboni jég-karbantartó egyes vezetési jellemzői hasonlítanak más járművekéhez.

A kormánykerékkel történik a kormányzás. Két pedált használhat, az egyikkel a gyorsítást 
szabályozhatja, a másik pedig a fékpedál.

Az irányválasztó karral választhatja ki a jármű haladási irányát (előre vagy hátramenet).

A jég-karbantartó vezetésének tanulása

A jármű vezetését célszerű akkor gyakorolni, amikor nincs nagy forgalom a jégpályán, és 
nem kell sietni a jég karbantartásával vagy készítésével. Vezessen szárazon (nem a jégen), 
hogy megszokja a jármű viselkedését.

A jég-karbantartás előtt vezessen jégen, hogy kitapasztalja a jármű viselkedését az első jég-
karbantartás előtt. Kísérletezzen a kezelőszervekkel és a jármű kezelésével!

• Kövesse a kézikönyvben szereplő használati utasításokat.

•  Alaposan tanulmányozza, majd pontosan kövesse a kézikönyvben szereplő  
biztonsági utasításokat.

A jármű indítása

A jármű beindítása előtt járja körbe a gépet, és szemrevételezéssel ellenőrizze a rácsokat és a 
biztonsági címkéket.
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A jármű indításához:

• Fordítsa a kulcskapcsolót ON (BE) állásba.
• Engedje ki a rögzítőféket.
• Válasszon irányt (előre vagy hátra) az irányválasztó karral.
•  Ellenőrizze, hogy az ürítőtartály teljesen leeresztett, a kondicionáló pedig teljesen 

felemelt állásban legyen.
• Fejtsen ki nyomást a gázpedálra.
•  Ha a nem a körülményeknek megfelelő sebességet választ, könnyen elveszítheti az 

uralmát a jármű felett. Soha ne haladjon túl gyorsan a járművel ha a körülmények 
ezt nem teszik lehetővé!

 Amikor először használja a járművet jégen, kerülje a falakat és a palánkot. Amint 
megismerkedett a jármű kezelésével, és érzi a járművet, elkezdhet a falakhoz és a 
palánkokhoz közelebb is dolgozni.

A jármű lassításához:

•  Engedje fel a gázpedált, és fejtsen ki nyomást a fékpedálra.

A gép leállítása

• Teljesen állítsa le a járművet.
• Húzza be a rögzítőféket.
• Blokkolja a kondicionálót.
• Ha a hótartály fel van emelve, használjon karbantartó támasztékot!
•  Forgassa OFF (KI) állásba a kulcskapcsolót, vegye ki a kulcsot a kapcsolóból, és tegye 

biztonságos helyre.

Amikor nem használja a gépet

Amikor nem használja a gépet:

•  Engedje le a kondicionálót a blokkokra. A kondicionáló tömege körülbelül 1000 
kilogramm (1000 font). Ez a tömeg nem lóghat az emelőkaron, és a hidraulikus 
rendszer sem tarthat meg ekkora tömeget. Amikor leengedi a blokkokra a 
kondicionálót, óvatosan járjon el, mert a blokkokra kifejtett hidraulikus nyomás 
(a kondicionáló tömegénél nehezebb) kinyújthatja a laprugók leszorító erejét. A 
fakockákat a kondicionáló futóeleme, a kés éle és a simítóhenger közé kell tenni.

• Vegye ki a kulcsot a kapcsolóból, és tárolja biztonságos helyen.

Haladás közúton

Közúton történő gyors haladás és a jármű rázkódása súlyos károkat okozhat a járműben. Ha 
lehetséges, ne tegyen meg hosszabb távolságokat a járművel. Ha mégis elkerülhetetlen:
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•  Fokozott körültekintéssel vezessen. Tartsa be a KRESZ előírásait, és ügyeljen a táblákra 
és jelölésekre.

•  A haladás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a kondicionáló teljesen 
felemelt helyzetben legyen. 

Jég-karbantartási eljárások

A Zamboni jég-karbantartó a lehető legjobb jégfelületet készíti. Kiküszöböli a jég 
karbantartására jellemző korábbi munka- és időigényes módszereket. Mindezt könnyedén  
és hatékonyan teszi. Az alábbi információk elolvasása, értelmezése és gyakorlása után  
sokkal jobb minőségű jeget készíthet.

A Zamboni jég-karbantartók kifejlesztése előtt a legjobb jégfelület készítésére az alábbi 
eljárást használták:

•  Egy vontatóval húzott simítóval a lehető legtöbb korcsolyanyomot eltüntették  
a jégről.

• Az összegyűjtött jégdarát egy buckába söpörték vagy halmozták a jégpálya szélén.

•  A piszkot és szennyeződéseket kiöblítették a maradék korcsolyanyomokból a 
jégfelület tömlővel és szórófejjel való lemosásával.

• Nagyméretű simítóhengerrel letolták a piszkos vizet a hóárkokba.

•  Egy tömlővel vitték fel a felső takaróréteget vagy elárasztották a jégfelületet a 
karbantartás lezárásaként.

A Zamboni jég-karbantartó elvégzi ezeket a feladatokat. Leborotválja a jeget, majd a 
felesleget az ürítőtartályba gyűjti, egy mosóberendezéssel lemossa a jeget és felviszi a 
takaróréteget a jégre.

Borotválás és
Kés-sor hófelszedő

vízes 
terület

Mosóvíz jégkészítő 
terület

Felvevő 
Mosóvíz Kimenet Mosóvíz

Víz-spray

Törlő

Simítóhenger
Simító Henger
Kés

Kés-sor

Vízszintes 
szállítócsiga

6.1 ábra   Jég-karbantartási eljárások
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A jégsimítás lépései

Mielőtt a jégre lépne

• Ellenőrizze a víz szintjét a víztartályokban;

• A késeket szintbe kell állítani (lásd 8.5 ábra) megfelelő szögben (lásd 8.6 ábra);

• A kondicionálót teljesen fel kell emelni;

• A törlősort fel kell szerelni, ha vizet is felvisz a felületre.

• NINCS UTAS!

A jégen

FIGYELMEZTETÉS!

Ne működtesse a gépet, ha más is tartózkodik a jégen.

Az alábbi műveleteket végezheti a jégen haladva:

•  Borotválás vagy vágás;

•  A jég mosása;

•  Jégkészítésre használt víz eloszlatása;

•  Az oldalsó kefék, szélező vagy más opcionális Zamboni tartozékok használata

•  Felesleges víz eltávolítása a jégről.

•  Latyak (jég és víz keverék) eltávolítása a jégről.

Borotválás vagy vágás

•  Hajtson a tárolóhelyiségből a jégre (lásd 6.3 ábra).

•   A jégsimító minta indításakor célszerű a jégfelület közepén kezdeni, így az egyes 
funkciókat és a kések beállítását a palánktól és faltól messzebb lehet indítani.

•   A kondicionáló leengedése előtt ellenőrizze, hogy a kés "nem ér a jéghez" vagy picit 
elemelkedik, így nem vág bele azonnal a jégbe a kondicionáló jégre engedésével. 
Lásd a "Kés-kezelés" témakört a 8-2 és 8-3 oldalakon.
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Megjegyzés:  Elkerülendő a törlő beakadását a kondicionáló alá, csak akkor engedje le a 
kondicionálót, amikor lassan elindult előre.

•  A jégen lassan előrehaladva engedje le a kondicionálót és azonnal indítsa el a 
szállítósort

A kondicionáló leeresztéséhez:

Teljesen húzza vissza a kondicionáló szelepkart. Engedje le teljesen a hengert, amíg eléri 
a munkaút végét. A hidraulikafolyadék általában sziszegő hangot ad a nyomáshatároló 
szelepben, amikor a kondicionálót teljesen felemeli vagy leereszti. Állítsa vissza üresbe a 
szelepet a kondicionáló teljes leeresztése után.

A szállítósorok indítása:

Húzza vissza a két szállítósor kezelőt. A kezelő számára is hallhatóan elkezdenek forogni 
a szállítósorok. A kezelő látni fogja, amint hódarabkák kezdenek távozni a hókörtőből, 
miközben a hótartály megtelik hóval. A hótartály kémlelőnyílásában is megfigyelhető a hó 
távozása. A függőleges szállítósor eltömődését megakadályozandó állítsa le a vízszintes 
szállítósorokat mielőtt a hótartály teljesen megtelik.

VESZÉLY!

Vegye le a gyújtást és vegye ki a kulcsot a szíjrendszer beállítása, javítása, 
tisztítása vagy szervizelése előtt.

Ha a szállító-szíjrendszer valamelyik része eltömődik vagy eldugul, vagy 
úgy tűnik, hogy eltömődött vagy eldugult, öblítse át vízzel. Ne viseljen 
kesztyűt vagy ékszereket, amikor ilyen munkát végez.

A szállítócsigák vízzel való öblítése előtt a géppel le kell hajtani a jégről, a 
szállítócsiga kezelőszerveket üres állásba kell kapcsolni, a gyújtást pedig 
ki kell kapcsolni.

A kezelő semmilyen körülmények között nem próbálhatja meg 
megtisztítani vagy letisztítani a szállító-szalagokat vagy azok 
alkatrészeit, ha a gép a jégen áll és a motor jár. Ellenkező esetben 
a kezelő és a közelben tartózkodók súlyos, akár halálos sérülést is 
szenvedhetnek.
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Megfordítható forgásirányú függőleges szállítócsiga Használati utasítás

A függőleges szállítócsiga mindkét irányban el tud forogni. A jég simításakor a normál 
forgási irány ELŐRE, mint a kezelőszerv melletti címkén található címke is mutatja.

A szállítócsiga forgásirányának megfordításával korongot, vizespalackot, hokiütődarabot 
vagy más nagyobb tárgyat szedhet fel, ami beakadt a csigajáratba.

A csigák forgásirányának megfordítása nem szünteti meg a hó elakadást a csigában, mert  a 
csiga alja úgy van kialakítva, hogy behúzza a havat, nem pedig kitolja azt.

A csiga forgásirányának megfordításához a szelepütközőt át kell helyezni a karon, így a 
szelep a másik irányban is működtethető.

Az alábbi lépéseket kell figyelembe venni, ha meg szeretné fordítani a csigák forgásirányát.

• Lazítsa meg, és csavarja ki az ütközőcsavart a vezérlőszelep alján.

•  Ellenőrizze, hogy a csigák ne mozogjanak, a karral fordítsa meg a forgásirányt (a 
csigakar előrefelé mozgatásával).

•  A csigák forgásirányának visszafordításához állítsa a kart NEUTRAL (ÜRES) pozícióba, 
HA A CSIGÁK NEM MOZOGNAK, várjon egy picit (2-3 másodperc), majd húzza vissza 
a kart a normál forgatáshoz. Ha a csiga mozog ÁLLÍTSA a kart NEUTRAL pozícióba, és 
várja meg amíg a csigák mozgása teljesen leáll.

6.2 ábra Szelepkar és ütköző

Csigái A kondicionáló Hótartály



6-7

A jég-karbantartó használata

•  A csigák forgásirányának visszafordításához állítsa a kart NEUTRAL (ÜRES) pozícióba, 
HA A CSIGÁK NEM MOZOGNAK, várjon egy picit (2-3 másodperc), majd húzza vissza 
a kart a normál forgatáshoz. Ha a csiga mozog ÁLLÍTSA a kart NEUTRAL pozícióba, és 
várja meg amíg a csigák mozgása teljesen leáll.

VIGYÁZAT!

 Soha ne mozgassa gyorsan előre és hátra a kart, azért hogy 
megszüntessen egy elakadást. Túlnyomás alakulhat ki a csigamotornál, 
és eltörhet. A művelet következtében keletkező leállás idején kívül az 
így tönkrement motorra nem terjed ki a garancia. A motor vizsgálatát 
követően a fenti tevékenység egyértelműen kimutatható.

•  A jég elárasztások között át kell mosni a csigákat, hogy ne képződjön rajtuk jég, és a 
hó ne tömítse el őket.

•  A fordított forgásirány használatát követően állítsa vissza a szelepütközőt az eredeti 
helyzetébe (a kart ne lehessen előrefelé tolni)

•  Attól függően, hogy milyen hosszú ideig használta fordított forgásiránnyal a csigákat, 
ellenőrizze azok csapágyait és a motornál a csatlakozó csavarokat, hogy nem 
lazultak-e ki. A csigák fordított forgásirányú működése kilazíthatja őket.

A műszak végén a függőleges csigákat át kell mosni, a csigák csapágyait azonnal be kell 
zsírozni és el kell távolítani belőlük a nap közben összegyűlt vizet. A csigák csapágyait 
naponta egyszer zsírozza be a hosszú szervizélettartam érdekében.
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Tipikus jégsimítási művelet

6.4 ábra   Lehajtás a jégről

6.3 ábra  Felhajtás a jégre

Tárolóhelyiség
Ellenőrizze a víz szintjét
Ellenőrizze a késeket
Emelje fel a kondicionálót
Várja meg amíg megfelelően 
felmelegszik a motor

Le a jégről vagy a tárolóhelyiségben
Hó kitárazása / gép leállítása
A kondicionáló leengedése a tömbökre
Töltse fel a víztartályt, ha szükséges
Mossa le a hófölösleget a csigákról

Lassan induljon el a jég közepén
Teljesen engedje le a kondicionálót 
Indítsa el a szállítósorokat

Ellenőrizze, hogy 
szabad-e az út, 
amikor kitolat a 
tárolóhelyiségből a 
jégre.

A jég szélén
Állítsa le a járművet
Állítsa le a szállítósorokat
Teljesen emelje meg a kondicionálót

Állítsa be a késeket
Nyissa meg a jégkészítő szelepet 
Nyissa meg a mosóvíz szelepet

A mosóvíz szelep megnyitása 
után 10 másodperccel indítsa 
el a vízszivattyút.

A minta utolsó körén

Kapcsolja ki a szivattyút 
Zárja el a mosóvizet

Kapcsolja ki a jégkészítő vizet
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6.5 ábra   Automatikus (hidraulikus) hózúzó

A hózúzó használata

A hózúzó (6.5 ábra) automatikusan lép működésbe.

Hidraulikus 
henger

Hózúzó
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A jég mosása

A jégmosó berendezés lemossa a piszkot és a törmeléket a jég felületéről. A 
mosóberendezés gyakori használata tiszta, kiváló minőségű jégfelületet eredményez. A 
mosóberendezés használata előtt töltse fel a víztartályt hideg vízzel.

A mosóberendezés használatához:

•  Leeresztett kondicionálóval, amikor a vízszintes szállítósor forog, és a járművel előre 
halad, teljesen nyissa ki a víztartály szelepét. A víztartály szelepe a kondicionáló jobb 
oldalán található.

• Legalább tíz másodpercig hagyja nyitva a szelepet.

•  Kapcsolja be a mosószivattyút a kapcsolóval. A kapcsolón felvillanó zöld fény jelzi a 
szivattyú működését.

•  A kezelő a mosóvíz tartálytól jobbra látni fogja, ahogy elkezd folyni a víz a mosótartály 
kosarába. Ha nem folyik a víz, azonnal állítsa le a szivattyút, és zárja el a mosóvíz 
szelepet. Miután lehajtott a jégről, ellenőrizze, hogy mi okozta az elakadást.

•  A jégkészítés végeztével először kapcsolja ki a szivattyút, majd zárja el a mosószelepet. 
Ezután felemelheti a kondiconálót.

Elkerülendő a mosóvíz szivattyú járókerék sérülését (amelyet a szárazon futás okozhat) 
mindig legyen víz a mosótartályban, és mindig várjon legalább tíz másodpercet a szelep 
nyitása után a szivattyú bekapcsolása előtt.

A jégsimítás végeztével a kémlelőablakban ellenőrizze, hogy nem került-e törmelék a 
tartályba.

Rendszeresen ellenőrizze a gumi simítóhenger épségét a kondicionáló jobb alsó részén. Ha 
szükséges, cserélje ki, hogy megmaradjon a rendszer hatékonysága.

A jégkészítéshez használt víz

A legjobb jégfelületet általában forró víz használatával lehet készíteni. Ne használjon  
1600 F -nél (700C) melegebb vizet, mert az már megolvaszthatja a műanyag víztartályt.

A jég készítésére használt víz alkalmazása:

•  Leengedett kondicionálóval haladjon előre, nyissa meg a jégkészítő víz szelepét a 
kondicionáló bal oldalán.

•  A víz folyását a szelep nyitásával vagy elzárásával tudja szabályozni. Van olyan kezelő, 
aki csökkenti a víz mennyiségét, ha a jégen hagyott nyom átfedésbe kerül, például a 
sarkokban, a palánk mentén vagy a jégkorongkapuk közelében, hogy ne kerüljön túl 
sok víz a jégre.

• A jégsimítás végeztével zárja el a szelepet mielőtt felemelné a kondicionálót.
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Az oldalsó kefék használata

Az opcionális oldalsó kefékkel még jobb minőségű jégfelületet tud előállítani, mert el tudja 
söpörni a palánkok aljában vagy a jégpálya szélein összegyűlt havat és a jeget. Fontos, hogy 
a víz felhordása előtt le legyen takarítva ez a hó és jég. Így meg tudja akadályozni, hogy 
jégkupacok keletkezzenek a palánkon. Ellenkező esetben szükség lesz szélezésre.

Az oldalsó keféket általában akkor használják, amikor először haladnak el a jégpálya szélén.

6.6 ábra Oldalsó kefék

Az oldalsó kefék használata:

•  Leeresztett kondicionálóval, amikor a csigák és a jármű is előrefelé halad, nyomja meg 
az oldalsó kefe kapcsolóját a műszerfalon (5.2 ábra). A kapcsoló világítani kezd.

•  A kapcsoló aktiválásával az oldalsó kefék karja kinyúlik a gép bal oldalán, leereszkedik 
a jégre, és bekapcsol a kefék motorja.

•  Óvatosan és lassan haladjon a géppel a palánkokkal párhuzamosan, hogy a kefék 
elérjék azok alját, és elsöpörjék a havat. Az odalsó kefekar görgőjének hozzá kell érnie 
a palánkhoz. Amikor a görgő érintkezik a palánkkal, biztos lehet benne, hogy a jármű 
megfelelően van pozicionálva és a leghatékonyabban végzi a söprést.

•  Miután megtett egy teljes kört a jégen a palánkok mellett, húzza vissza a keféket a 
kapcsoló megnyomásával. A kefe-motor is leáll.

• Folytassa a karbantartást a többi művelettel a jégfelületen.
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Felesleges víz eltávolítása a jégről

Ha túl sok víz van a jégen, például eső vagy erős olvadás miatt, az alábbi művelettel gyorsan 
lehúzhatja azt. A művelet megkezdése előtt ürítse ki a víztartályt.

A művelet alatt a jég-karbantartónak HALADNIA kell:

• A jégen haladva engedje le a kondicionálót.

• Indítsa el a vízszintes szállítósort.

•  Engedje fel (vagy ki) a késeket a jégről a kés beállító forgókapcsoló óramutató 
járásával ellentétes irányba történő elforgatásával. Így vizet juttathat a kések alá, ami a 
vízszivatttyú beszívó csövénél fog összegyűlni (6.1 ábra)

• Kapcsolja be a mosószivattyút.

• Amikor a víz elkezd befolyni, kezdje meg a haladást a további vizes felületek felé.

• Töltse fel a mosóvíz tartályt.

•  Ürítse ki a mosóvíz tartályt, ha továbbra is szükséges a felesleges víz  
eltávolítása a jégről.

•  Amikor minden felesleges vizet lehúzott a jégről, ürítse ki a mosóvíz tartályt, és töltse 
fel friss, hideg vízzel.

Kása (jég és víz keverék) eltávolítása a jégről

A művelet alatt a jég-karbantartónak HALADNIA kell:

• A jégen haladva engedje le a kondicionálót.

• Indítsa el a vízszintes szállítósort.

•  Engedje fel (vagy ki) a késeket a jégről a kés beállító forgókapcsoló óramutató 
járásával ellentétes irányba töténő forgatásával.

• Haladjon arra, ahonnan el szeretné távolítani a latyakot.

•  Mielőtt lehajtana a jégről és felemelné a kondicionálót, rövid ideig járassa még a 
szállítócsigákat. Így elkerülheti, hogy a latyak ráfagyjon a csövekre a karbantartás 
során. Állítsa le a szállítósort. Emelje fel a kondicionálót, és hajtson az ürítési területre.

•  Miután eltávolította és lerakta a latyakot, mossa át a szállítósorokat vízzel.
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VESZÉLY!

Vegye le a gyújtást és vegye ki a kulcsot a szíjrendszer beállítása, javítása, 
tisztítása vagy szervizelése előtt.

Ha a szállító-szíjrendszer valamelyik része eltömődik vagy eldugul, vagy 
úgy tűnik, hogy eltömődött vagy eldugult, öblítse át vízzel. Ne viseljen 
kesztyűt vagy ékszereket, amikor ilyen munkát végez.

A szállítócsigák vízzel való öblítése előtt a géppel le kell hajtani a jégről, a 
szállítócsiga kezelőszerveket üres állásba kell kapcsolni, a gyújtást pedig 
le kell venni.

A kezelő semmilyen körülmények között nem próbálhatja meg 
megtisztítani vagy letisztítani a szállító-szalagokat vagy azok 
alkatrészeit, ha a gép a jégen áll és a motor jár. Ellenkező esetben 
a kezelő és a közelben tartózkodók súlyos, akár halálos sérülést is 
szenvedhetnek

Megjegyzés:  Amikor felesleges vizet vagy latyakot távolít el a jégről és az ürítőtartályba 
gyűjti, a jég-karbantartó jégkészítő víztartályának üresnek kell lennie. Ha a 
jégkészítő tartályban és az ürítőtartályban is víz van, túlterhelheti a járművet.

Lehajtás a jégről

Amikor lehajt a jégről a karbantartás végeztével (vagy bármikor máskor) (Lásd 6.4 ábra)

• Emelje fel a vágókéseket a jégről.

• Kapcsolja ki a szállítócsigákat.

• Zárja el a vízszivattyút (ha használ). Zárja el a mosóvízrendszer szelepét.

• Zárja el a jégkészítő vízszelepet.

•  Ha a függőleges szállítócsigák mozgása leállt, teljesen emelje fel a  
kondiconáló-emelő szeelpkart.

•  Ha az ürítést kültéren végzi, szerelje le a törlősor elemet a kondicionálóról, így 
elkerülheti, hogy az piszkos legyen.
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A jégen kívül

Az alábbi műveleteket a jégről lehajtva végezze el:

• A hótartály ürítése.

•  Az ürítőtartály szelepkar használatával emelje fel az ürítőtartályt. A hó kiürítése után 
engedje le a tartályt. Ha a tartályt felemelt pozícióban tartja, az ürítőtartály karbantartó 
állványt megfelelően támassza alá, hogy meg tudja tartani az ürítőtartály súlyát.

VESZÉLY!

Az ürítőtartályt SOHA ne emelje fel, ha a szállítósor FUT. Amikor az 
ürítőtartály fel van emelve, a függőleges szállítósor kései kilátszanak és 
személyi sérülét okozhatnak.

VIGYÁZAT

 A jég-karbantartót soha ne mozgassa, ha fel van emelve az ürítőtartály, 
vagy emeli a tartályt.

Az ürítőtartály emelésekor vagy leengedésekor a járművel egyenletes 
talajon álljon.

Kezelőkarok

Felületkezelő minták

Az alábbi ábra a helyes jégkarbantartási mintát mutatja:

6.7 ábra Jég-karbantartási minták
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Éles fordulók

A jég-karbantartó szervorásegítéses kormányzással van felszerelve, amely tartalmaz egy 
hidraulikus nyomáskiegyenlítő szelepet. Ez a szelep csak akkor lép működésbe, amikor a 
kerekek akadályba ütköznek, vagy a kezelő teljesen balra vagy jobbra tekeri a kormányt  
és ott tartja.

Ha a kormányt ebben a végállásban tartja, a kezelő halk, sziszegő hangot hallhat a műszerfal 
felől. A hangot a kiegyenlítő szelep nyitása adja, ahogy a hidraulikafolyadék átfolyik rajta. A 
jelenséget a szállítósor sebességének csökkenése kísérheti.

A fordulók sokkal simábbak lesznek és nem csökken a szállítósor teljesítménye, ha 
megtanulja úgy irányítani a járművet, hogy ne kelljen a kormányzásnál "bekapcsolni  
a szelepet".

Ehhez engedje vissza a kormánykereket a végállás pozícióból kissé a kerekek teljes elfordítása 
után, majd tartsa határozottan ebben a pozícióban a kormánykereket. A szelep nyitása  
jól hallható, így tudni fogja, hogy meddig tekerheti el a kormánykereket anélkül, hogy a  
szelep nyitna.

Vontatómotor leállás

Tudomásunkra jutott, hogy van olyan kezelő, aki nem megfelelő módon használja a 
vontatómotort.

VIGYÁZAT:

A vontatómotor nem megfelelő használata olyan körülményeket 
eredményezhet, amely súlyosan károsíthatja a vontatómotort.

Nem megfelelő használatot jelent a motor lefullasztása. Amikor a 
motort lefullasztják, a motor forgórésze nem forog, ugyanakkor a 
motor továbbra is feszültség alatt van. A motor ilyen módon történő 
lefullasztása súlyosan károsítja a kommutátor elemet. Végeredményben 
a teljes motor (vagy a forgórész) cseréje válik szükségessé. A motor nem 
megfelelő lefullasztásából eredő motor vagy forgórész csere költséges és 
hosszú művelet.

A Model 650 vontatómotorja többféleképpen is lefullasztható, ezek közül egyik sem minősül 
a jármű megfelelő működtetésének.

A motor lefullasztásának egyik módja, amikor a kezelő a fékpedált is lenyomja a gázpedál 
mellett, és így egy helyben tartja a járművet.
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A motor lefullasztásának másik módja, amikor a vontatómotort használják arra, hogy 
rámpán vagy emelkedőn egy helyben tartsák a járművet a gázpedálra kifejtett váltakozó 
nyomással. A jármű rámpán vagy emelkedőn történő egy helyben tartásához a tengelyekre 
szerelt fékeket kell használni.

A motor lefullasztásának harmadik módja, amikor a járművel egy másik járművet tolnak 
be vagy vontatnak, vagy a falnak, oszlopnak vagy más akadálynak vezetik a járművet, és 
feszültség alatt tartják a motort a jármű álló helyzetében.

Egyszerű a szabály: Ha a jármű mozog, ne fullassza le a vontatómotort. Ha a jármű nem 
mozog, a vontatómotort a gázpedál lenyomásával fullaszthatja le.

Ellenőrizze, vagy tekintse át a kezelési és vezetési útmutatót, és bizonyosodjon meg róla, 
hogy nem fullasztja le a motort.
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Vízellátó rendszer

A.  Az A tömlő szállít vizet a mosóvíz tartályból a kondcionálóba.

B.   A B tömlő a kondicionálóban felvett vizet szállítja a víz-szivattyú  
beszívó oldalára. A szivattyú ezután a vizet a mosóvíztartály tetejére  
küldi, ahonnan a vízet a szűrőbe keringtetheti.

C.   A C tömlő a jégkészítő tartályon keresztül juttat vizet a jégkészítő  
tartályból a kondicionálóba.

Opcionális csatlakozószelep
D.   A (D) szelep nyitásával a mosóvíz tartályt és a jégkészítő víztartályt kötheti 

össze, ha a jég készítéséhez még több vízre van szüksége. Öblítse át a 
mosóvíz tartályt a szelep nyitása előtt, ha használja a rendszert. A szelep 
kinyitása előtt használja az IMW tartályban lévő vizet.

Jégkészítő  
víz túlfolyás

Jégkészítő  
víz fedél

Mosóvíz feltöltés

Jégkészítő víz 
leeresztésIce Making  

Water Fill

1/2 ( NPT DUGÓ

1-1/4 NPT DUGÓ

Mosóvíz

7.1 ábra  Vízellátó rendszer

C

A
B
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A vágókések karbantartása
A KÉSEKNEK MINDIG élesnek KELL lenniük, hogy a jég-karbantartó megfelelő minőségű 
munkát tudjon végezni. Az egyes jégpályák különbözőek, azonban a tapasztalat azt mutatja, 
hogy a kések újraélezésére átlagosan 5-7 nap használat után van szükség.

FIGYELMEZTETÉS! 

A vágókés nagyon éles és ezért körültekintően dolgozzon vele. A kés 
élesen és tompán is SÉRÜLÉST okozhat. Fokozott óvatosággal járjon 
el! Használjon kesztyűt, és élvédővel fogja meg a késeket, ha lehet. 
Támassza ki a kondicionálót, amikor cseréli a késeket, vagy a kondiconáló 
alatt dolgozik.

A kések cseréje

Amikor kést cserél, ügyeljen arra, hogy a hosszú felület, ahová a kés csavarokkal be van fogva 
(8.4 ábra), tiszta legyen. A kések csavarjainak cseréjekor először a középső anyát húzza meg, 
majd haladjon a szélek felé. Legvégül a legszélső csavarokat húzza meg. A kés kiszerelése 
után a tompa késeket azonnal éleztesse meg, hogy mindig legyen kéznél éles kés. A kések 
élezését erre szakosodott műhelyben végeztesse, ahol nyomdagépek késeinek élezését  
is vállalják.

A kések élezését 240-260  fokos szögben végeztesse.

Új kések

Új kések behelyezésekor az ELÜLSŐ furatsort használja.

8.1 ábra Új kés

5" (12,7 cm)
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Kés-kezelők a kondicionálón

Oldalsó nyolcszög fejű csavarok a késeket a görgőkhöz viszonyítva szintezze ki.

Oldalsó kezelőszervek

8.3 ábra     Késszabályzók a kondicionálóban

Kondicionáló görgő

Le Fel

Hátulnézet

Kondicionáló 
görgő

Kés

Késmagasság 
állító

8.2 ábra   Használt kések 

4" (10,16 cm)

3" (7,62 cm)

Használt kések

Ha a kés szélessége 4" (10,16 cm) vagy kevesebb, a HÁTSÓ rögzítőfuratokat használja.

Megjegyzés: Az erősített anyagrész a végére ér, amikor a kés szélessége körülbelül  
3" (7,62 cm) -ra csökken.
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Kézikerék

A középső kézikerék módosítja a kés szögét. Ha a kés szintbe állt minden görgővel, a 
kézikerék elfordításával egyenletes vágási mélységet tud elérni.

8.4 ábra   Középső kézikerék vezérlő

A NYILAK AZ ALSÓ KÉSEK FORGÁSI IRÁNYÁT JELÖLIK

Kés Kondicionáló 
görgő

Oldalnézet

Középső kézikerék Le Fel

Csak a kések kiszintezéséhez

Középső kézikerék

Jobb oldali beállítócsavarBal oldali beállítócsavar

A kés szögének és mélységének beállításához

8.5 ábra   Késbeállító rendszer

Csak a kések kiszintezéséhez
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A kés befogása és rögzítése

Késbefogó rúd (5K-78890)

Kés meghúzási sorrend

8.6 ábra   Késtartó foglalat

A késtartó foglalat végeit felfelé körülbelül 01/16" (1.5875 mm) mélységben munkálták 
meg, ami megfelel egy átlagos jégvágási mélységnek.

 Amikor beszereli a késeket, először húzza meg a két középső csavart, majd haladjon kifelé.

FIGYELMEZTETÉS!

A kések nagyon élesek. Ügyeljen arra, hogy nehogy megvágja a kezét, 
ha lehet, élvédővel dolgozzon. A kések cseréjekor támassza  
ki a kondicionálót.

0,08" (2,032 mm)

Késtartó foglalat

Kés

Megmunkált felület a késtartó foglalaton Kés 

(15,24 cm)

(15,24 cm)
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8.7 ábra   Kés beállítása a kondicionáló görgőkhöz

A kés szögének és a vágás mélységének beállítása

1. lépés: Állítsa be a kést körülbelül 100 szögben a késbeállító címkén látható módon  
(8.6 ábra) a középső kézikerék elforgatásával.

2. lépés: Állítsa be a kés vezetőélét SZINTBEN MINDKÉT kondiconáló görgőre. Nagyon 
hasznos lapos alátétet, nagyméretű érmét vagy késbeállító eszközt használni

(Alkatrészszám 84-01100) ellenőrizze ezt a beállítást az alább látható módon.

FIGYELMEZTETÉS!

Óvatosan dolgozzon, mert a kések élesek. 

Megjegyzés:  Ha a kés mindkét görgőnél szintben áll, akkor a legtöbb kés körülbelül 1/16" 
(1.5875 mm) -al a görgő alatt lesz, a 8.4 ábrán látható módon. Mivel egy 
1/16" (1.5875 mm) vágás általában egy nagy vágásnak minősül, forgassa el a 
középső kézikereket az óramutató járásával ellentétes irányban, és emelje meg 
kicsit a kést (egy új 5" (12,7 cm) széles késnél 1-1/4 (3,175 cm) fordulat felel 
meg a kézikeréken nagyjából 1/16" (1.5875 mm) mélységnek).

Késbeállító eszközKondicionáló 
görgő

Késbeállító eszköz

Késmagasság 
állító
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Késszög beállítólemez

A késszög címke a kondicionáló bal oldali lemezének belső oldalán található (lásd 8.6 ábra). 
Amikor a késtartó foglalat egyenes, az egyenessel párhuzamosan mérve a késszög  
körülbelül 10°.

8.8 ábra Késszög beállító lemez

8.9 ábra   Késszög beállító eszköz

Használhat késszögmérő eszközt (84-01100) is. Helyezze az eszköz szögletes végét a kés alá. 
Amikor az eszköz lapos vége párhuzamos a görgőkkel, a késszög megfelelő (lásd 8.9 ábra).

Késtartó 

Késszög beállító lemez

Késszög beállító lemez

Hibás: túl alacsony szög Hibás: túl nagy szög Jobb: 100 fokos szög

100
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8.10 ábra    Zamboni szélező

A szélező használata

Egy jégpálya normál üzemeltetése során a pálya szélein összegyűlhet a jég. Ha nem távolítja 
el az összegyűlt jeget, a palánk mentén nehéz lesz leborotválni a jeget, ami veszélyezteti a 
korcsolyázók testi épségét. 

A

B

C

D

Ha a jég összegyűlik a pálya 
szélén, a kések nem tudnak 
megfelelően borotválni

Zamboni Felcsavarozható szélező 
Rögzítse a kondicionálóhoz, és 
menjen egy kört a palánk mentén

Zamboni Power szélező 
Sétáljon körbe a palánkok 
mentén, és vágja le a  
felesleget, ahol szükséges.

A szélezés után használja 
Zamboni gépét a 
karbantartási minta 
befejezéséhez
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Szélező-tartozék

Szerelje fel a szélezőt a kondicionálóra a vezetőoldalon, és csavarozza fel a három 
rögzítőfuratba. A szélezőkés vágási mélységét a késbeállító csavarok elforgatásával  
állíthatja be.

A szélezőt külön műveletben használja az alábbi módon:

•  Kezdje meg a haladást lassan a palánkok mellett. Teljesen engedje le a kondicionálót, 
de döntse meg a késeket úgy, hogy ne érjék el a jég felületét, a késbeállító kézikerekét 
lassan forgassa el az óramutató járásával ellentétesen.

• Indítsa el a szállítósort.

•  Tegyen egy vagy két kört a palánk mentén, a szélezőt tolja a palánk vagy  
korlát oldalához.

• Szerelje le a szélezőt.

• Végezze el a jégpálya karbantartást a hagyományos módon.

VIGYÁZAT:

Szerelje fel a szélezőt a kondicionálóra a vezetőoldalon, és csavarozza 
fel a három rögzítőfuratba. A szélezőkés vágási mélységét a késbeállító 
csavarok elforgatásával állíthatja be.

Megjegyzés: A szélező késeknek élesnek kell lenniük.

II Szélező rögzítőcsavarok

Előre

Szélező

Kés

Késbeállító 
csavarok

A jármű 
eleje
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Vészhelyzeti kézi szivattyú

A vészhelyzeti kézi szivattyú a jármű hátulján található.

Rendeltetés:  A vészhelyzeti kézi szivattyú a kondicionáló felemelésére vagy az ürítő tartály 
felemelésére szolgál a jármű meghibásodása esetén.

A vészhelyzeti kézi szivattyú használata

A jármű "rendszer gyűjtőcső" blokkja a hátsó panel mögött, a kezelőszervek jobb  
oldalán található.

A hótartály felemeléséhez:

• Szerelje fel a fogantyút (kart) a szivattyúra;

• Tolja előre a hótartály szelepkart, közben pumpáljon a kézi szivattyúval.

Csak a kondicionáló felemeléséhez:

•  Nyomja előre a kondicionáló emelőkar szelepét, közben pumpáljon a  
kézi szivattyú karjával (A).

Ha a szivattyú nem működik, ellenőrizze az olajszintet a hidraulikus tartályban.

9.1 ábra   Vészhelyzeti kézi szivattyú

Vészhelyzeti kézi szivattyú 
(részletes)
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Battery Safety

VESZÉLY!

Amikor az akkumulátor tálcák elérik majdnem teljes töltöttségüket, 
hidrogén- és oxigén-gázok keletkezhetnek. Ezek a gázok rendkívül 
robbanásveszélyesek, így ügyeljen arra, hogy a közelükben ne 
keletkezhessen ív, szikra vagy nyílt láng. A robbanásveszély mindig 
fennáll, mivel az akkumulátor ki van téve szikráknak vagy tűznek, 
azonban fokozottan robbanásveszélyes a töltési időszak végén. 

VESZÉLY!

Ne dohányozzon, hegesszen, élezzen vagy használjon hegesztőpisztolyt 
az akkumulátorok közelében.

VESZÉLY!

Amikor nagynyomású levegővel végez tisztítást, mindig viseljen 
védőmaszkot és védőruházatot. A maximális levegőnyomás nem lehet 
30psi (207 kPa) alatt.  Ne dohányozzon tárolt akkumulátorok közelében, 
különösen, ha az akkumulátor elektrolit-szintjét ellenőrzi.  Az elektrolit 
egy esetleges személyi sérülést okozó savas oldat. Ne kerüljön szembe 
vagy a bőrre.



10-2

Akkumulátorok

Az akkumulátor használata

A Zamboni járművekben használt akkumulátorok maximális élettartama és teljesítménye a 
kezelőtől, az akkumulátor tötlési módjától, a karbantartástól és a szerviztől függ.

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátorok töltése vagy csatlakoztatása előtt az elektromos töltő 
beszerelését arra jogosult személlyel hitelesítse, hogy az megfeleljen az 
elektromos berendezésekre vonatkozó előírásoknak.

A Model 650 elektromos jég-karbantartó teljesítményének fenntartása érdekében megfelelő 
módon töltse és használja az akkumulátorokat!

A Model 650 jég-karbantartó ólomsavas, tölthető cellákból álló akkumulátorral van 
felszerelve. Ezek a legmodernebb tervezésű, teljesítményű és felépítésű akkumulátorok. 
Ezen kívül a járművel használt akkumulátortöltők számítógépes vezérléssel és diagnosztikai 
információk közlésére alkalmas eszközzel vannak ellátva.

Megjegyzés:  Fontos, hogy a kezelő ismerje az akkumulátor tölöttségi állapotát. Ez az 
információ a BDI (Akkumulátor töltöttség visszajelző) egységről olvasható le a 
műszerfalon (10.1 ábra).

10.1 ábra   Akkumulátor töltöttség visszajelző (BDI)

BDI

Hour Meter

A BDI egység az akkumulátorban rendelkezésre álló energia még felhasználható 
mennyiségét mutatja. A BDI egység az információt egy 10 szegmensből álló LED kijelzőn 
jeleníti meg. A BDI egység az akkumulátor állapotát az üzemanyagszintjelzőhöz hasonló 
módon jeleníti meg. Amikor a BDI egységen mind a 10 szegmens világít, az akkumulátor 
teljesen fel van töltve. Amikor a BDI egységen 5 szegmens világít, az akkumulátor 
teljesítménye még 50%-os, és így tovább.
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Az ólomsavas akkumulátorok használható töltöttsége a névleges teljesítmény 80%-
a. Például, ha az akkumulátorcsomag névleges teljesítménye 600 amperóra (Ah), a 
felhasználható energiamennyiség a 600 Ah 80%-a, azaz 480 Ah.

A BDI egység az akkumulátorban rendelkezésre álló energia még felhasználható 
mennyiségét mutatja. A BDI egység az információt egy 10 szegmensből álló LED kijelzőn 
jeleníti meg. A BDI egység az akkumulátor állapotát az üzemanyagszintjelzőhöz hasonló 
módon jeleníti meg. Amikor a BDI egységen mind a 10 szegmens világít, az akkumulátor 
teljesen fel van töltve. Amikor a BDI egységen 5 szegmens világít, az akkumulátor 
teljesítménye még 50%-os, és így tovább.

Az ólomsavas akkumulátorok használható töltöttsége a névleges teljesítmény 80%-
a. Például, ha az akkumulátorcsomag névleges teljesítménye 600 amperóra (Ah), a 
felhasználható energiamennyiség a 600 Ah 80%-a, azaz 480 Ah.Amikor a BDI egységen 
10 szegmens üres, vagy nem világít, az akkumulátor névleges teljesítményének 80%-át 
felhasználták, azaz "teljesen kisült".

Az "Alacsony akkumulátorfeszültség" figyelmeztetés is megjelenik a műszerfalon, amikor az 
akkumulátor még használható energiája 8% alá csökken.

Egy normál jégkarbantartás során a Model 650 jég-karbantató körülbelül 30 Ah energiát 
használ. Ez a 30 Ah a teljes akkumulátorkapacitás körülbelül 6-7%-a. Egy-egy BDI szegmens 
10% teljesítménycsökkenésnek felel meg. Ezért egy teljesen feltöltött járművön az első 
jégkarbantartás után nem látható energiaszint csökkenés a BDI egységen. Ez nem azt 
jelenti, hogy a jármű nem használt energiát az akkumulátorból az első jégkarbantartás 
során, hanem azt jelenti, hogy a BDI egység a következő jégkarbantartás vagy géphasználat 
során beállítja magát az akkumulátor állapotához. Mivel a jégkarbantartási feltételek 
jégpályánként, a vágás mélységétől vagy a kések élességétől, a megtett körök számától stb. 
függően eltérőek lehetnek, a BDI egység jégkarbantartásonként kevesebb vagy magasabb 
energiafelhasználást mutathat.

A jégkarbantartó műszakjait ideális esetben úgy kell megtervezni, hogy az akkumulátor teljes 
kisülési szintjét a nap végére érje el, úgy, hogy a töltésre is maradjon idő. Az akkumulátorok 
teljes töltéséhez akár 8 órára is szükség lehet a teljes kisülés után (BDI egységen 10%-os vagy 
alacsonyabb töltöttség).

Az új akkumulátorok teljes teljesítményüket több ciklus (kisülés/töltés) után érik csak el. Ha 
ez idő alatt túlságosan is lemeríti az akkumulátort, károsíthatja is azokat, azaz csökkenhet 
annak élettartama. Ezért az akkumulátorok első 20 ciklusában csak 60%-ra (BDI egység 6 
szegmens) merítse le, majd teljesen töltse fel.
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VIGYÁZAT!

A Soha ne kezdjen jég-karbantartásba, ha a BDI egységen 2 (20%) 
vagy kevesebb szegmens világít. A túlzott lemerítés károsíthatja 
az akkumulátort, csökkentheti annak élettartamát, illetve 
munkaképességét.

Amikor a BDI egység szerint az akkumulátor töltöttségi szintje 8% vagy 
kevesebb, a műszerfalon az "Alacsony akkumulátorfeszültség" felirat is 
figyelmezteti a kezelőt. 

Amikor a BDI egységen egyetlen szegmens sem világít ("0"), a jármű 
leállhat, és le kell vontatni vagy tolni a jégről a töltőhöz ahhoz, hogy fel 
lehessen tölteni az akkumulátort.

NE ENGEDJE, HOGY EZ MEGTÖRTÉNJEN ÖNNEL!

OLVASSA EL ÉS TARTSA BE AZ AKKUMULÁTOR ÉS A TÖLTŐ FELHASZNÁLÓI 
KÉZIKÖNYVEIBEN SZEREPLŐ BIZTONSÁGI, KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓT!

A járművet ne használja alacsony töltöttségű akkumulátorral. Ha a járművet alacsony 
töltöttségű akkumulátorral használja, az akkumulátor károsodhat. Ha a járművet alacsony 
töltöttségű akkumulátorral használja, az elektromos rendszer a megszokottnál magasabb 
feszültségen működik. Ez károsíthatja az érintkezőket vagy lerövidítheti a motorkefék 
élettartamát. Az akkumulátort 1-2 alkalommal 7-10 normál töltés/lemerítés kiegyenlítő 
töltéssel kell feltölteni a töltő használatától függően. Ezáltal megelőzheti, illetve orvosolhatja 
a nem egyenlő cellaspecifikus gravitáció kiolvasásokat. A "kiegyenlítő töltés" egy bizonyos 
időközönként elvégzett módosított töltés, amely kiegyenlíti a különböző cellák közötti 
töltéskülönbségeket. A kiegyenlítő töltés általában három vagy négy órával tovább tart, mint 
egy normál ciklusos töltés, alacsony befejezési aránnyal. Általában akkor célszerű alkalmazni, 
amikor az elektrolitszint gravitációs eltérése 20 pontnál (,020) nagyobb a cellák között.
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Powerhouse IHF töltő

Green töltő
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A legtöbb töltő automatikus töltéskiegyenlítővel rendelkezik, azonban a töltés a teljes töltési 
ciklus végén történik.

Egy "töltési ciklus" az akkumulátor teljes feltöltését jelenti. Egy teljesen lemerült akkumulátor 
tipikus töltési ideje nyolc óra. Az akkumulátort még azelőtt kell feltölteni, hogy túlságosan 
lemerítették volna.

Az akkumulátor rendszeres túlmerítése károsítja a cellákat, így rövidül az akkumulátor 
élettartama, és növekednek az üzemeltetési költségek. A lemerítés mélységének 
növekedésével csökken az akkumulátor élettartama (ciklusok száma). A teljes felhasználható 
kapacitás 80%-ával lemerített akkumulátor (avagy "0" a BDI egységen) körülbelül kétszer 
annyi ideig tart, mintha a névleges kapacitás 100%-ára merítette volna le.

Az akkumulátorok megfelelő csatlakoztatása

A Model 650 járművek PowerHouse IHF vagy Green töltővel kerülnek forgalomba.

Ezeket a töltőket a 10.2 ábra szemlélteti.

Az akkumulátor és a jármű közötti kábeles csatlakozás a jármű vezető oldalán található  
elöl, és akkor lehet hozzáférni, amikor az ürítőtartályt megemelik, és a karbantartó 
támasztékokat lehelyezik.

 Az akkumulátor töltése:

•  Húzza le az akkumulátor kábeleit a járműről, majd csatlakoztassa a  
töltő kábelcsatlakozóira.

•  A töltő működtetése teljesen automatikus az akkumulátor csatlakoztatása után,  
amint bekapcsolja a töltőt.

Az akkumulátort soha ne hagyja lemerült állapotban, mert elindulhat a szulfátosodás. Ez 
jelentősen lecsökkenti az akkumulátor élettartamát. Az élettartam megnöveléséhez azonnal 
kezdje meg az akkumulátor töltését, ha az lemerült. Az akkumulátor maximális hőmérséklete 

Az akkumulátor  
csatlakoztatása

10.3 ábra   Az akkumulátor csatlakoztatása
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kritikus. Az elektrolit hőmérséklete soha nem lehet magasabb 1100 Fahrenheit foknál  
(430 Celsius fok) működés vagy töltés közben. Ha a használat vagy töltés közben  
magasabb a hőmérséklet, várható, hogy csökken az akkumulátor élettartama.

Soha ne töltse az akkumulátort fagyott elektrolittal.

Alkalmankénti töltés

Az akkumulátor töltési ütemezése a jármű használati ütemezésétől függ.

Ne feledje, hogy amikor az akkumulátor töltöttsége 2 szegmens, vagy 20% alá csökken a BDI 
egységen (10.1 ábra), a töltési idő akár 6 - 8 óra is lehet.

Ha az átlagos használat alacsony, az akkumulátort elég lehet esténként egyszer tölteni.

Azonban sűrű használat mellett szükség lehet alkalmankénti töltésre is.

Általános szabály:  Az alkalmankénti töltés akkor működik a legjobban, ha az akkumulátor 
töltését a lemerülés körülbelül felénél végzik el. Az első alkalmi töltés 
előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor lemerítése legalább 30% legyen. 
Ez azt jelenti, hogy a BDI egységen 6 szegmens ("60") vagy kevesebb 
látható.  Az alkalmi töltés ideje legalább egy óra legyen.

Ha az alkalmi töltést hét közben alkalmazza, és az akkumulátor általában nem éri el a 
teljes (100%) töltöttséget, hetente legalább egyszer végezze el az akkumulátor belső 
karbantartását, töltse fel 100%-ra az akkumulátort, hogy a töltő egy teljes cikluson át tudjon 
működni, és automatikusan KI tudjon kapcsolni.

Az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében az alkalmi töltések számát 
csökkentse a lehető legkisebbre, kivéve, ha a jégkarbantartási ütemterv mást nem ír elő.

Biztonság az akkumulátor töltése közben

Az akkumulátor töltése közben kis mennyiségű kénhidrogén keletkezhet. Az akkumulátor 
töltése során az alábbi biztonsági eljárásokat kell követni.

•  Az akkumulátor közelében, különösen a töltés során, tilos a dohányzás, nyílt láng  
vagy szikraképző anyag használata.

•  Az akkumulátor csatlakoztatás vagy lehúzása során a töltőt mindig KI kell kapcsolni,  
a kulcsot ki kell venni a gyújtáskapcsolóból.

•  Az akkumulátor töltése során a hótartályt fel kell emelni, a karbantartó  
támasztékokat a helyükre kell tenni.

Az állami / megyei / vagy országos, illetve helyi biztonsági előírások megkövetelhetik 
kénhidrogén érzékelő beépítését az akkumulátortöltő helyiségbe. Ezek az érzékelők 
általában össze vannak kötve egy elszívó ventilátorral, és akkor kapcsolnak, be a gáz szintje 
eléri az előre meghatározott értéket. Olvassa el a helyi szabályozást.
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Az akkumulátor karbantartása

A hosszú akkumulátor élettartam érdekében nagyon fontos az akkumulátor megfelelő 
állapotának fenntartása. A megfelelő karbantartás elemei:

•  Az elektrolit-szint (akkumulátorsav/víz keverék) fenntartása a javasolt szinten minden 
akkumulátor cellában;

• Az "akkumulátor megetetése" a megfelelő időben és a megfelelő mértékben;

• Az akkumulátorokat tisztán és szárazon tartsa;

• Az akkumulátor vizsgálata

• Adminisztráció.

Az akkumulátor elektrolit szintjének fenntartása

Ha alacsony az elektrolit szint valamelyik akkumulátor cellában a lemezek oxidálódni 
kezdhetnek, amely rövidíti a cella és az akkumulátor élettartamát.

A megfelelő elektrolit szintet a lemezek fölött látható U" jelölés jelzi, illetve a folyadékszint 
nem lehet az akkumulátorcella kupak nyílásokban a töltöttség felénél magasabb.

10.4 ábra  Akkumulátor kupakok

Csillapító-kupak

Az akkumulátor feltöltése vízzel

Ha túl sok vizzel tölti fel az akkumulátort, különösen a hideg akkumulátorokat túl is 
töltheti. Csökken az akkumulátor teljesítménye, rövidül az élettartama, és korrodálhat az 
akkumulátor tálcája és a jármű.

Vizet csak egy teljes töltési kör végén, vagy az azt követő egy órában szabad betölteni az 
akkumulátorba. Hetente legfeljebb egyszer töltsön vizet az akkumulátorba.

A legjobb eredmény elérése érdekében használjon a 10.5 ábrán látható  
vízbefecskendező eszközt.



10-9

Akkumulátorok

Az akkumulátorok tisztán és szárazon tartása

Az akkumulátoron összegyűlt por és piszok nagy része alacsony nyomású levegővel 
lefúvatható.

Az akkumulátor rendszeres "lemosása" csökkenti az elektrolit kömlése és a korrózió okozta 
"földelés" probléma kialakulását.

VIGYÁZAT!

A szellőző-fedeleknek szorosan kell tartaniuk, hogy a szóda-oldat  
ne jusson be az akkumulátor-cellába.

Ha a cellákban túl magas a folyadékszint, az elektrolit összegyűlik a burkolatokon, és 
az akkumulátor teteje nedves lesz. Ez korróziót eredményezhet és "földelési" pontok 
alakulhatnak ki. Az akkumulátort mosószóda és víz keverékével kell ilyenkor "lemosni".

A mosószóda keverék elkészítéséhez oldjon fel 0,5 kg (1 font) mosószódát 4 liter (1 gallon) 
vízben. Rugalmas sörtékkel ellátott kefével vigye fel az oldatot az akkumulátor tetejére. 
Addig folytassa a műveletet, amíg az oldat tisztítóhatása (buborékok) el nem múlik. A 
tisztítási folyamat végén öblítse le vízzel az akkumulátort. Alacsony nyomású levegővel 
szárítsa meg.

Vízbefecskendező eszköz

10.5 ábra   Vízbefecskendező eszköz
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Az akkumulátor vizsgálata

Az akkumulátor elektrolit szintjének és külső állapotának vizsgálata mellett két további 
mérést is el kell végezni. Az egyik az úgynevezett nyitott áramkör (O.C.V.) teszt, a másik pedig 
a specifikus gravitás teszt.

Nyitott áramkör teszt

Az O.C.V. tesztet egy feszültségmérővel végzik, és minden cellában ellenőrzik, hogy nincs-e 
rövidzárlat. A járművet nem szabad használni a mérés végzése közben. A cellafeszültséget 
századpontosságú (,01) voltmérővel kell megmérni, és rögzíteni kell az adatokat 10-13 
oldalon megadott táblázatban (lásd 2.09) Mind a negyven cellát hetente meg kell mérni. Az 
egyes cellák eltérése az átlagos cellafeszültségtől legfeljebb 0,05 lehet.  Ha egy cella eltérése 
ennél magasabb, valószínű, hogy javításra vagy figyelemre szorul.

Specifikus gravitás teszt

A specifikus gravitás (S.G.) teszt során egy hidrométerrel mérik meg az elektrolit specifikus 
gravitását. Ezt a tesztet megfelelő biztonsági eszközzel kell elvégezni védőszemüveg és 
munkavédelmi (saválló) kesztyű, valamint kötény és ruházat használata mellett. Ezt a tesztet 
nem szükséges hetente elvégezni minden cellán. Hetente mindig másik öt cellát teszteljen, 
és így biztosíthatja, hogy egy hónap leforgása alatt az összes cellát le tudja ellenőrizni. A 
hidrométerbe épített hőmérővel mérje meg az akkumulátor hőmérsékletét, és jegyezze fel a 
mért értékeket.

Az S.G. teszt elvégzése során jegyezze fel az elektrolit állagát is, és rögzítse a mérést a 10-13 
oldalakon. A megfelelő állapotú elektrolit áttetsző és színtelen. A zavaros, sötét állagú, illetve 
apró részecskéket (anyagot) tartalmazó elektrolit az akkumulátor meghibásodására utalhat, 
ilyen esetben mindenképpen vizsgáltassa meg és szervizeltesse az akkumulátort.

Adminisztráció

Az akkumulátor karbantartás egyik fontos eleme a napi és heti adminisztráció. Az adatok 
rögzítése segít az akkumulátor viselkedési trendjeinek azonosításában, és mutatja, hogy az 
akkumulátort megfelelően töltik, vizsgálják, a folyadékszinteket pótolják-e.

Napi:   Jegyezze fel az akkumulátor töltésével kapcsolatos tevékenységeket, ciklusokat és 
szervizeket.

Heti:   Rögzítse minden cella nyitott áramkör feszültségét (O.C.V.) az akkumulátorban. 
Használja a 10-13 oldalon lévő táblázatot;

Rögzítse öt cell specifikus gravitás teszt eredményét az akkumulátorokból. Hetente más-
más cellát ellenőrizzen, így egy hónap alatt mindkét tálcán ellenőrizni tudja az összes cellát. 
Használja a 10-13 oldalon lévő táblázatot.
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Megjegyzés: Ha nagyon forró és száraz cellákat talál, forduljon a Zamboni-hoz.

Kövesse a 10-1 táblázatban található, a megfelelő akkumulátor gondozásról szóló 
tízparancsolatot

Tárolás hideg körülmények között

Amikor járművét nagyon hideg környezetben használja -40 Fehrenheit (-200 Celsius fok) az 
akkumulátor kapacitása csökken. A hidegben történő üzemeltetés a jégkristályok képződése 
miatt mechanikus meghibásodásokat, rövidzárlatot vagy túlzott kopást is okozhat.

Az ilyen problémák közvetlen oka az extrém mértékű hőmérsékletváltozás és a levegő 
nedvességtartalmának kombinációja, mert utóbbi kicsapódhat.

Nagyon hideg környezetben az akkumulátor kapacitása csökkenhet. Ezért fontos:

•   Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve az egyes munkaciklusok 
megkezdése előtt.

•  Ha lehetséges, járművét meleg helyen tárolja, amikor nem használja.

•  Soha ne töltse az akkumulátort fagyott elektrolittal.

10-1 táblázat Az akkumulátor gondozás tízparancsolata

1 Csak megfelelő vizet használjon - soha ne használjon savat.

2 Az elektrolit szint legyen az elválasztó védőelemek fölött.

3 Az akkumulátor tetejét tartsa szárazon és tisztán.

4 Az akkumulátor tetején kerülje láng és fém használatát.

5 A szellőzőkupakokat tartsa pontosan a helyükön.

6 Ne használjon olyan akkumulátort, amelyben a specifikus gravitás 
1,120 alatt van.

7 Töltés vagy használat előtt hűtse le az akkumulátort, ha annak 
hőmérséklete magasabb mint 1150F.

8 Csak megfelelő feszültséggel és amperórával töltsön.

9 Az ürítőtartályt mindig felemelt helyzetben tartsa, a karbantartó 
támasztékokat helyezze be, az akkumulátort pedig ne takarja le 
töltés közben.

10 Ha kérdése van, hívja a Zamboni Company-t vagy hivatalos 
Zamboni forgalmazóját.
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A Model 650-en használt Sevcon Gen4™ AC vezérlők részletes fedélzeti diagnosztikát, 
hibaelhárítást és járműkezelési képességeket biztosítanak.

A műszerfalon (11.1 ábra) a BDI egységről olvasható le az akkumulátor töltöttségi 
állapotának grafikus visszajelzése, valamint helyet kaptak a különböző üzemóra számlálók 
is. A műszerfal üzemóra számláló részén felváltva látható a vontató (T) és szivattyú (P) 
üzemideje.

11.1 ábra   Műszerfal kijelző

BDI (akkumulátor  
töltöttség visszajelző)

 Üzemóra

Amikor hibakódot ír ki a műszerfal, azok a képernyő alsó részében láthatók. A leggyakoribb 
állpotkódokat a 11-1 táblázat tartalmazza. A kezelőknek mindig ellenőrizniük kell ezeket a 
kódokat, mivel ezek fontos szerviz- és alkatrészinformációkat tartalmazhatnak.
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Állapotkód Hiba Leírás Megoldás

F22004 Szekvencia-hiba
Valamelyik hajtáskapcsoló 
(irány, gázpedál) aktív az 
indításkor

Állítsa az irányválasztó kart 
üresbe és/vagy engedje fel 
a gázpedált

F12001 Rögzítőfék hiba
A rögzítőfék aktív, amikor 
irány is ki van választva

Engedje ki a rögzítőféket

F17003 Alacsony 
akkumulátortölttség

Túl alacsony az 
akkumulátor tölöttsége

Töltse fel az akkumulátort

F18002
Túl forró  
az eszköz

Hőmérséklet korlátozás - a 
vezérlő hőmérséklete túl 
magas, a motor teljesítményét 
lekorlátozza a rendszer

Várja meg amíg a  
vezérlő lehűl

Általános használati állapotkódok

11-1 táblázat
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A tárolóhelyiségre vonatkozó információk

Tárolóhelyiség

Mivel a gép nagy mennyiségű vízzel dolgozik, a karbantartások között fagypont fölötti 
hőmérsékletűre fűtött tárolhelyiségben tárolja a járművet. A helyiség lehetőleg legyen közel 
a pálya széléhez, a helyiség és a pálya közötti terület legyen lekövezve, hogy ne ragadjon 
piszok a gépre és így az ne kerüljön fel a jégre. Javasoljuk, hogy a helyiség talajszintje és a 
jégpálya szintje lehetőleg egy vonalban legyen, így elkerülhető rámpa használata.

Lefolyó a padlózatban

A tárolóhelyiség padlózatát úgy kell kialakítani, hogy az lejtsen egy lefolyó felé, amely képes 
elvezetni a felesleges vizet és a gépről leolvadó havat.

Napi tárolás (beltéri)

Javasoljuk, hogy az ürítőtartályt felemelt állapotban tárolja, megfelelő karbantartási 
támasztékokkal megtámasztva. Így a levegő jobban át tudja járni az alkatrészeket, és a gép 
hamarabb megszárad, ami csökkenti a korrózió és rozsdásodás kockázatát.

Nyári tárolási ötletek
•  Ahogy a karbantartási kézikönyvben is szerepel, teljesen kenje meg az alvázat és a jég-

karbantartó alkatrészeit, hogy a csapágyakban ne maradjon nedvesség.

• Ha lehetséges, a gépet száraz, zárható helyiségben tárolja.

• Ha lehetőség van rá, a gépet emelje bakokra, levéve a terhet az abroncsokról.

Az akkumulátor nyári karbantartása

•  A jármű letárolása előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátorok teljesen fel legyenek 
töltve, az elektrolitszint megfelelő legyen.

•  Az akkumulátorokat négy hetente töltse fel az egyenletes töltés beállítással. 
Várja meg, amíg a töltő automatikusan KIkapcsol. Ellenőrizze a folyadékszintet az 
akkumulátorban, egy óra töltés után pótolja, ha szükséges.
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•  Az akkumulátorok négy hetente történő töltése előtt az akkumulátorok ciklusait 
alacsonyabb kisülési szintre állítsa be. Ez nem jelenti azt, hogy az akkumulátorokat 
teljesen ki kell sütni. A részleges kisütés is megfelelő. Az akkumulátorok kisütésének 
célja az, hogy ne keletkezzen úgynevezett "akkumulátor memória" jelenség. Az 
akkumulátorok kisütését a következő módon végezze el:

A.  Haladjon a járművel felemelt kondicionálóval és a függőleges szállítósor 
bekapcsolása mellett. Egy óra használat elegendő.

B.  A járművel parkoljon sík, egyenletes felületre, húzza be a rögzítőféket, ékelje 
ki a kerekeket, emelje fel a kondicionálót, helyezze fel a védőrácsokat és 
burkolatokat, kapcsolja be a függőleges szállítósort, és hagyja egy órán  
át járni.

Hagyja állni a járművet egy óráig, és várja meg amíg az akkumulátor "magához tér", és a 
hidraulikaolaj lehűl. Addig ismételje meg ezt az eljárást, amíg el nem éri a kívánt akkumulátor 
kisülési szintet. A függőleges szállítósor működése közben ne hagyja felügyelet nélkül  
a járművet.

VIGYÁZAT!

NE MERÍTSE LE TÚLSÁGOSAN AZ AKKUMULÁTORT!
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A “teljes ellenőrzés” célja értékelni a jég-karbantartót és rendszereit, valamint 
az üzemeltetési környezetet.

Tartalomjegyzék:
• Általános ellenőrzés
• Részletes ellenőrzés
• Elölnézeti / Hátulnézeti részletes rajz
• Oldalnézeti részletes rajz
• Felülnézeti részletes rajz

Általános ellenőrzés:

• Csigarendszer - jó állapotban kell lennie, hó, jég vagy egyéb lerakódásoktól mentesen
• Törlő - tisztának és szakadásmentesnek kell lennie
• Simítóhenger- szakadás- és repedésmentesnek kell lennie, mindkét végén szorosan kell 

illeszkednie az anyagnak
• Jégkészítő víz - a tömlőnek képesnek kell lennie a karbantartásra, állandó és egyenletes eloszlást 

kell biztosítani a csőből.
• Mosóvíz - állandó áramlási sebesség és tiszta kosár/zsák szükséges
• Oldalsó kefék - szorosan kell rögzítve lennie, csak ép állapot fogadható el
• Szíjak és tömlők - megfelelően kell illeszkedniük kopás, elöregedés / szivárgás jelei nélkül, 

cseréjük nem szükséges
• A függőleges szállítócsigákat naponta zsírozza be
• Engedje le a víztartályokat a nap végén
• Ellenőrizze a jégkarbnatartó alatt / körül / mögött a területet, és vizsgálja meg a 

tárolóhelyiségbe vezető utak állapotát
• Hóárok / Ürítési terület  -állapot és út a helyiségbe vagy onnan kifelé
• Fogyóalkatrészek ellenőrzése  - egyes folyadékok vagy alkatrészek hiánya hosszabb  

leállást eredményezhet
• Az épület szellőzőrendszerének aktívnak kell lennie, a létesítmény ütemterve szerint el kell 

végezni a levegőminőség vizsgálatát

ELLENŐRZŐLISTA

A ZAMBONI és a Zamboni® jég-karbantartó gép a Frank J. Zamboni & Co., Inc. bejegyzett védjegye. © Zamboni 2021

Elektromos gépek
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Részletes ellenőrzés:

A lista nem teljeskörű ellenőrzőlista, csupán általános útmutatóként szolgál a rutinellenőrzésekhez, amelyet több modell 
és funkció alapján állítottak össze. A modellek, funkcók és opcionális tartozékok gépenként eltérőek, a speciális elemeket 
hozzá kell adni a létesítmény és a jármű ellenőrzőlistájához. 

1. Fényszórók / hátsó lámpa
2. Üzemóra leolvasások
3. Akkumulátor mérőműszer
4. Mosóvíz feltöltés
5. Késbeállító kerék
6. A jégkészítéshez használt víz
7. Emelje fel a kondicionálót és vizsgálja meg 

késeket és a görgőket
8. Elárasztócső állapota
9. Törlő és simítóhenger állapota
10. Hózúzó állapota
11. Hótartály vizsgálata
12. Karosszéria és biztonsági címkék állapota 
13. Műanyagtartály vizsgálata
14. Függőleges csigamozgatás és  

biztonsági korlát
15. A feltöltés és a hótartály biztonsági állványa  

a helyén van
16. Kormánykerék / kürt
17. Vezérlőkarok
18. A gyújtáskulcs nincs a gépben,  

biztonságos helyen van
19. Mosóvíz szelepek
20. Ülés / kartámasz
21. Kézifék és fékpedál
22. Kondicionáló / emelőkar / perselyek
23. Biztonsági rácsok és a kondiconáló rácsai

24. Függőleges csigamozgatás a  
perselyek állapota

25. Fellépő tisztasága
26. Abroncsok (állapot és nyomás) / Kerékagyak / 

Csapok / Csavarok
27. Oldalsó kefék állapota / kar perselyek
28. Vezetőkerék állapot
29. Hótartály plomba
30. U-csatlakozók
31. Hidraulikus tömlők és csatlakozások  

(több helyen)
32. Laprugók
33. Szállítósor meghajtó szíj és lánc
34. Mosóvíz szivattyú
35. Fékbetétek
36. Hidraulikaolaj-szint
37. Fékfolyadék
38. Kés-sor
39. Kondicionáló laprugók
40. Csigajáratok
41. Akkumulátor + KábeleksTűzoltókézülék 

(opcionális)
• Villogó fényjelző (opcionális)
• Tartalék riasztó (opcionális)
• Abroncsmosó víz (opcionális)
• Biztonsági öv (opcionális)
• Egyéb opcionális tartozékok és rendszerek

ELLENŐRZŐLISTA

A ZAMBONI és a Zamboni® jég-karbantartó gép a Frank J. Zamboni & Co., Inc. bejegyzett védjegye. © Zamboni 2021

Elektromos gépek
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1 Fényszórók

8 Elárasztócső 
állapota

9 Törlő és 
simítóhenger 
állapota

10 Hózúzó 
állapota

5 Késbeállító 
kerék

4 Mosóvíz feltöltés

6 A jégkészítéshez 
használt víz

2 3és

7 Emelje fel a kondicionálót
•  Ellenőrizze a kések
   állapotát és szögét
•  Ellenőrizze a görgők
   állapotát

1 Hátsó lámpa

Elölnézeti / Hátulnézeti részletes rajz

A ZAMBONI és a Zamboni® jég-karbantartó gép a Frank J. Zamboni & Co., Inc. bejegyzett védjegye. © Zamboni 2021
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15 A feltöltés és a hótartály biztonsági állványa 

18 Gyújtáskulcs

17 Vezérlőkarok

19 Mosóvíz szelepek

20 Ülés / kartámasz

Biztonsági öv (opcionális)

13 Műanyagtartály 
vizsgálata

Tűzoltókézülék (opcionális)

22 Kondicionáló / 
emelőkar / perselyek

23 Biztonsági rácsok 
és a kondiconáló rácsai

24 Függőleges csigamozgatás a 
perselyek állapota

25 Fellépő tisztasága

21 Kézifék és 
fékpedál

14 Függőleges 
csigamozgatás és 
biztonsági korlát

Villogó fényjelző (opcionális)

16 Kormánykerék / 
kürt

11 Hótartály 
vizsgálata

28 Vezetőkerék 
állapot

12 Karosszéria és biztonsági 
címkék állapota 

27 Oldalsó kefék állapota 
/ kar perselyek

26 Abroncsok (állapot és nyomás) / 
Kerékagyak / Csapok / Csavarok

Oldalnézeti részletes rajz

A ZAMBONI és a Zamboni® jég-karbantartó gép a Frank J. Zamboni & Co., Inc. bejegyzett védjegye. © Zamboni 2021
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FPO

30 U-csatlakozók

30 U-csatlakozók

30 U-csatlakozók

29 Hótartály plomba

31 Hidraulikus tömlők és 
csatlakozások (több helyen)

17
Abroncsmosó víz 
(opcionális)

Abroncsmosó víz 
(opcionális)

Abroncsmosó víz 
(opcionális)

41 Akkumulátor + Kábelek

32 Laprugók

32 Laprugók
34 Mosóvíz szivattyú

36 Hidraulikaolaj-szint

37 Fékfolyadék

33 Szállítósor meghajtó 
szíj és lánc

35 Fékbetétek

35 Fékbetétek

38 Kés-sor

40 Csigajáratok

39 Kondicionáló laprugók

42 Hidraulikus 
olajszűrő
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MODELL

ELEKTROMOS

MEGELŐZŐ KARBANTARTÁS: ZSÍRZÁSI PONTOK 

FÜGGŐLEGES 
CSIGA
CSAPÁGYAK

VÍZSZINTES 
CSIGA 
CSAPÁGYAK

FÜGGŐLEGES CSIGA 
HAJTÁSLÁNC

KÉZIKERÉK U CSATLAKOZÓ ÉS CSAPÁGY

FÉLTENGELY 
UNIVERZÁLIS ALAKTRÉSZEK

KONDICIONÁLÓ 
EMELŐRÚD 
VÉGCSAPOK

UNIVERZÁLIS 
VEZÉRLŐRÚD

KÖZÉPSŐ ZSÍRZÓ 
ÁLLOMÁS

ALSÓ 
ÜRÍTŐHENGER 
CSAP

FÉKPEDÁL

OLDALSÓ KEFE 
VÉGCSAPOK

KONDICIONÁLÓ 
VÉGCSAPOK

KORMÁNYÖSSZEKÖTŐ

ELSŐ TENGELY UNIVERZÁLIS 
ALKATRÉSZEK

ELSŐ KERÉK CSAPÁGYAK 
(ÉVENTE) 

VÍZSZINTES CSIGA 
HAJTÁSLÁNC

ELSŐ TENGELY 
KERÉKCSAVAROK

KORMÁNYRÚD-MEREVÍTŐ 
VÉGE

ÜRÍTŐTARTÁLY 
VÉGCSAPOK
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MODELL

ELEKTROMOS

MEGELŐZŐ KARBANTARTÁSI PONTOK

AKKUMULÁTOROK

AKKUMULÁTOROK

Vízszivattyú hajtásszíj

Hidraulikaolaj kémlelőnyílás

Jégkészítő vízbetöltő tömlő

Függőleges csiga hajtáslánc

Akkumulátorok

Tengely differenciálmű

Akkumulátorok

Hub City sebességváltó 
ház (sebességváltó)

Hub City sebességváltó 
ház (sebességváltó) Hátsó kerékcsapágyak

Hidraulikus olajszűrő

Vízszivattyú 
hajtásszíj

Hidraulikus szivattyú 
hajtásszíj

Hidraulikaolaj 
kémlelőnyílásVontatómotor
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MODELL

ELEKTROMOS

MEGELŐZŐ KARBANTARTÁS ÜTEMTERV

Intervallum Leírás Kenőanyag

Naponta Töltse fel az akkumulátort;
Ellenőrizze a hidraulikaolaj szintjét;
Ellenőrizze a kés élességét/szögét;
Zsírozza meg a függőleges csiga csapágy alsó részét;
Rövid szemrevételezés, “körbejárás”

•    Zsír 
(#2 NLGI vagy azonos) 
•  ATF Type F, 
Dexron III

Hetente Kenje meg és ellenőrizze a vízszintes szállítószalag láncának beállítását; 
1/2” (12mm) lógás középen;
Zsírozza meg a vízszintes szállítószalag csapágyakat;
Zsírozza meg az emelőrúd csapjait és csavarjait;
Zsírozza meg a lábbal működtetett pedált (ha a felszereltség része);
Zsírozza meg a fékpedált (a kezelőállás alatt);
Zsírozza meg a késbeállító elemet és fejeket;
Ellenőrizze az abroncsnyomást (80 PSI/5,8 ATM);
Tisztítsa meg a mosóvíz kosarat;
Szemrevételezéssel ellenőrizze és, ha szükséges töltse fel az elektrolit szintet a 
megfelelő szintre az akkumulátor teljes feltöltése után egy órával (1/2” /  
12,7 mm a lemezek fölött, illetve a felső kupaktól számított távolság feléig);
Végezzen nyitott áramkör tesztelést (O.V.C.) a teljes akkumulátorcsomagon; 
* Ellenőrizze a specifikus gravitást öt cellában az akkumulátortálcán;*
* Használja az erre a célra rendszeresített táblázatot az eredmények rögzítésére;
Kenje meg az oldalsó kefék végcsapjait.

• Zsír
(#2 NLGI vagy azonos)

Havonta Ellenőrizze a tápkábeleket; 
Zsírozza meg a kormányösszekötőt; 
Zsírozza meg a féltengelyek univerzális csapágyait; 
Zsírozza meg az ürítőtartály hengereinek fejeit;
Zsírozza meg az ürítőtartály fedél csapjainak csavarjait;
Zsírozza meg a féltengely csúszóillesztéseit;
Ellenőrizze az olajszintet az osztóműben;
Ellenőrizze a beállítást a függőleges csiga szíjon
(3/16” / 5mm eltérés, ha a felszereltség része);
Ellenőrizze a hidraulikus szivattyú hajtásszíj beállítását
(1/8” / 3mm eltérés);
Ellenőrizze a leszorítórugók beállítását és állapotát;
Kenje meg a zsanérokat az elektromos dobozokon (ha a felszereltség része)

• Zsír
(#2 NLGI vagy azonos)
• SAE 80W-90

Félévente Ellenőrizze a csatlakozófejeket; 
Ellenőrizze a tápkábel csatlakozásokat a vezérlődobozban; 
Ellenőrizze az elektromos vezetékek és az akkumulátorkábelek épségét;
Ellenőrizze a vízcsövek kopását;
Ellenőrizze a hidraulikus tömlők kopását;
A hidraulikus szűrőt először 50 óra után kell cserélni, ezt követően pedig 
250 óránként;
Ellenőrizze az első tengely U-csavarjait. Az anyákat 125 ft nyomatékkal 
húzza meg, ha azt látja, hogy elforognak, vagy kilazultak.

• Zsír
(#2 NLGI vagy azonos)

Évente Szerelje át a kerékcsapágyakat; 
Ellenőrizze az első tengelyek univerzális csapágyait; 
Ellenőrizze a hidraulikaolaj tisztaságát, és cserélje, ha szükséges; 
Rozsdátlanítson, ha szükséges, fesse át; 
Cserélje az olajat az osztóműben; 
Cseréljen olajat a tengely differenciálművében;
Ellenőrizze a kefék kopását a villanymotorkban, és fújja le a kefékről 
felgyülemlett port a motorokról; 
Ellenőrizze nincs-e korrózió vagy sav az akkumulátoron és az  
akkumulátor tálcán.

• Grease
(#2 NLGI vagy azonos)
• ATF Type F,
Dexron III
• SAE 80W-90
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MODELL

ELEKTROMOS

MEGELŐZŐ KARBANTARTÁS ÜTEMTERV

EZT AZ ÜTEMTERVET CSAK ÚTMUTATÓKÉNT ÁLLÍTOTTUK ÖSSZE. AZ ÜZEMELTETÉSI 
KÖRÜLMÉNYEKTŐL FÜGGŐEN GYAKORIBB INTERVALLUM IS SZÜKSÉGES LEHET. (PÉLDA: A 
JÁRMŰVET AZ ÉPÜLETEN KÍVÜL IS HASZNÁLJÁK, VAGY NEM BETONOZOTT, ILLETVE NAGYON POROS 
PARKOLÓBAN HASZNÁLJÁK.) 

A JÁRMŰ MINDEN ZSÍRZÓPONTJÁN PIROS MŰANYAG PORVÉDŐ KUPAK TALÁLHATÓ. A ZSÍRZÁS 
UTÁN HELYEZZE VISSZA EZEKET, HOGY NE KERÜLJÖN SZENNYEZŐDÉS AZ ALKATRÉSZEK KÖZÉ, ÉS ÍGY 
LEGKÖZELEBB IS PONTOSAN MEGTALÁLJA A PONTOK HELYÉT.

MEGJEGYZÉS: AMIKOR EGY KARBANTARTÁST “NAPONTA” KELL ELVÉGEZNI, AZT JAVASOLJUK, HOGY 
A ZSÍRZÁST A NAP UTOLSÓ MUNKAFÁZISA UTÁN VÉGEZZE EL. ÍGY AZ ÉJSZAKAI LEÁLLÍTÁS ELŐTT 
MOSHATJA KI A VIZET A CSAPÁGYAKBÓL.

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÁS: AZ ÜZEMÓRA LEOLVASÓN 1 ÓRA KÖRÜLBELÜL 40 MÉRFÖLDNEK 
FELELTETHETŐ MEG EGY KILOMÉTERÓRÁN. PÉLDA: 100 ÜZEMÓRA TEHÁT 4000 MÉRFÖLD 
FUTÁSTELJESÍTMÉNYNEK FELEL MEG.
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ZAMBONI®

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ  
Zamboni® Jég-karbantartó
DM-22000 - HU

A jelen útmutatóban felsorolt problémák többségét és elhárításukat vizuálisan is bemutatjuk 
a "Karbantartó karbantartás" című videó-prezentációnkban (ZP-06004). Az optimális 
eredmények elérése érdekében javasoljuk, hogy szerezzék be a videóanyagot, így a kezelő 
jobban karban tudja tartani a járművet. A videóban is elérhető részeket csillaggal (*) jelöljük.

HIBA LEHETSÉGES OK ELHÁRÍTÁS

A nem megfelelő  
borotválókés hullámos 
jégfelületet hagy  
maga után.

Tompa kések *A KÉSEKNEK MINDIG ÉLESNEK KELL 
LENNIÜK. Az ok leggyakrabban a 
borotválási nehézségekre vezethető 
vissza. Éles késsel könnyebben  
borotválhat, és a kondicionáló  
nem fog elmozdulni a jégről.

Kopogó kések A kés szöge nem megfelelő

Alacsony abroncsnyomás

Emelőrúd és leszorítóerő  
mechanizmus

Elhasználódott csapágyak

A henger nem működik  
megfelelően

Rugók a kondicionálóban

* Lásd a kezelési utasítást. A késnek 
körülbelül 10°  szöget kell bezárnia a 
kondicionáló görgőivel.

Hatással lehet a borotválásra. Fújja fel 
az abroncsokat a megfelelő nyomásra, 
az abroncsok nyomása azonos legyen.

* A henger és a kapcsolódó alkatré-
szek illusztrációját lásd az Alkatrészek 
listájában. Nagyon fontos, hogy ezek 
az alkatrészek megfelelő állapotban 
legyenek. Amikor megfelelően  
működnek, a súlyok a jármű  
hátuljából átkerülnek a  
kondicionálóba. Ellenőrizze, hogy a 
csapágyak ne legyenek túlzottan  
kopottak. A beállítócsavarral állítsa  
be a laprugók leszorítóerejét a  
kívánt szintre.

Ellenőrizze, nincs-e szivárgás. Elképzel-
hető, hogy be kell állítani vagy ki  
kell cserélni a hengert. Ellenőrizze  
a henger mindkét végén a csapok  
túlzott kopását vagy szennyeződését.

* A laprugóknak és a tekercsrugóknak 
jó állapotban kell lenniük, hogy  
megfelelően tartsák a késtartó  
egységet.
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ZAMBONI®

HIBA LEHETSÉGES OK ELHÁRÍTÁS

Jégbordák a felületen Tompa kések * Amikor a kések tompák, a kezelő 
gyakran lejjebb ereszti a késeket, hogy 
többet vágjon. A kés így a futóelem 
alá kerül, és gyakorlatilag elemelheti 
a kondicionáló futóelemeit a jégről 
egyenes haladás közben. Ha a kések 
ilyen állásával hajt végre fordulót, 
előfordulhat, hogy jégbordát vág a 
felületbe. Helyezzen be éles kést és 
ellenőrizze újra.

A kondicionáló karcolást 
hagy a jégen

Rovátka a késben

Idegen anyag van a futófelületen 
vagy a kondicionáló más  
alkatrészében.

* Élezze meg a kést.

* Távolítsa el az idegen anyagot, ha 
szükséges. Fájl. 

Nehéz beállítani a kést Elhasználódott alkatrészek

Piszok, kosz a mechanizmusban

* Ellenőrizze a késbeállító csavart  
és a kapcsolódó alkatrészeket.

* Teljesen tisztítsa meg a  
késbeállító mechanizmust.

A kondicionáló  
futófelülete túl  
magasan fut a jégen

Tompa kések

A futófelület nem egyenes

Csavarodás a kondicionálóban

*A tompa kések elemelhetik a futó-
felületet a jégről. Használjon frissen 
élezett kést.

*Ellenőrizze egyenes éllel. Élezze meg, 
ha szükséges.

*Egyenletes felületen állítsa be. Szerel-
je le az emelőrúdról. Ha a futófelület 
nem teljesen lapos, a kondcionálót 
egyenesítse ki.

Szivárgás a kondicionáló 
oldalán

A tompa kés elemeli a  
kondicionálót

Nem megfelelő illeszkedés  
a simítóhenger szélein

* Cseréljen kést; állítsa be a  
megfelelő szöget; ellenőrizze.

* Állítsa be vagy cserélje ki a  
simítóhengert. A simítóhenger  
széleinek pontosan kell illeszkednük  
a kondicionáló oldalsó lemezeihez.

A víz nem egyenletesen 
fagy rá a felületre

A hideg vizet túl hideg  
jégfelületen használja.

*Használjon forró vizet a  
jégkészítéshez.

A jég túl gyorsan  
vastagodik 

Tompa kések
Hibás szögben áll a kés
Túl sok vizet használ

*Szereljen be éles kést.
*A kést körülbelül 10°  fokos szögben 
állítsa be a Használati Utasításnak 
megfelelően.
*Ügyeljen jobban a vízmennyiségre. 
Egy lazább korcsolyázás után csak 
vágásra, mosásra és jégsimításra van 
szükség, nem szükséges jégkészítő 
vizet is használni.

LÁNC VAGY STANDARD GUMIABRONCSOK HASZNÁLATA NEM JAVASOLT
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ZAMBONI®

HIBA LEHETSÉGES OK ELHÁRÍTÁS

A széleken túl sok  
jég képződik

Nem elég gyakran kezeli  
a széleket

Használja gyakrabban a szélezőt.

Nem tud jó jeget  
készíteni egy  
áthaladással

Nem használ mosóvizet a  
karbantartáskor

*Használjon mosóvízet a karbantartási 
munkálatok során.

A jármű megcsúszik, 
nincs megfelelő tapadás

Alacsony abroncsnyomás

Olaj került az abroncsokra

Tompa kések

Elhasználódott abroncsok

Fújja fel az abroncsokat a megfelelő 
nyomásra, az abroncsok nyomása 
azonos legyen.

Ellenőrizze és szüntesse meg az 
esetleges olajfolyásokat a járművön. 
Tisztítsa meg a tárolóhelyiség padlóját 
az olajszennyeződésektől.

*Helyezzen be éles kést.

Wolfrám csapok - ellenőrizze, hogy  
a csapok megfelelő állapotban  
vannak-e. Abroncsmintázat - ha az 
abroncs mintázata túl sima, a helyi 
gumisnál futóztassa meg a felületet.

Nehézkes kormányzás Nem megfelelő a kenés

Alacsony abroncsnyomás

Elhasználódott vagy kopott 
kormányösszekötő

Kenje meg a kormányösszekötőt

Fújja fel az abroncsokat a megfelelő 
nyomásra, az abroncsok nyomása 
azonos legyen.

Lásd az Alkatrészlistát. Teljesen elle-
nőrizze a kormányművet a hidraulikus 
kormányvezérlővel, hengerrel, csatla-
kozókkal, csuklókkal és első kormány-
csapágyakkal együtt.

Nem megfelelő  
hidraulikus nyomás

Kevés az olaj

Piszkos az olajszűrő

Hibás hidraulikus szivattyú

Beragadt a nyomáshatároló 
szelep

Ellenőrizze, és töltsön után olajat.

Cserélje ki az olajszűrőt.

Elhasználódott alkatrészek. Cserélje  
ki vagy szerelje meg a szivattyút.

Cserélje ki a nyomáshatároló szelepet.

A szállítórendszer  
teljesítménye nem  
megfelelő

Túl alacsony a motor  
fordulatszáma

Rossz a tömítés a  
szállítórendszerben

Hibás szivattyú; nincs  
hidraulikus nyomás

Ellenőrizze alacsonyabb  
hidrosztatikus fokozaton és  
magasabb motorfordulatszámon.
Húzza le a kisméretű leeresztőtömlőt a 
motorról, és ellenőrizze a tömítésből kifo-
lyó olaj mennyiségét, amikor jár a motor. 
Csak kevés olaj távozhat; ha túl sok az 
olaj, cserélje ki, vagy javítsa meg a motort.
Mozgassa a szelepek karjait, hogy a  
henger alja kilátszódjon. Hallani fogja, 
ahogy az olaj "távozik", és a motor  
fordulatszáma kissé csökken. Ha  
nem működik, javítsa meg, vagy  
cserélje ki a motort.
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ZAMBONI®

HIBA LEHETSÉGES OK ELHÁRÍTÁS

A hidraulikus  
henger szivárog

Elhasználódott vagy r 
epedt burkolat

Végezzen karbantartást a hengeren, 
és cserélje ki a henger burkolatát.

A kondicionáló nem 
emel elég magasra

Alacsony abroncsnyomás Fújja fel az abroncsokat a megfelelő 
nyomásra.

A vízszivattyú nem  
működik

A vízcsövek eltömődtek, az ék-
szíj laza vagy szakadt, a járóke-
rék kiégett

*Öblítse át a vízcsöveket.

*Ellenőrizze. Cserélje ki, ha szükséges.

*Cserélje ki a járókereket. Csere előtt 
teljesen tisztítsa meg a szivattyút.  
Vegye ki a járókereket, és indítsa  
be a szivattyút.

Víz folyik ki a  
kondicionáló eleje  
körül

A vízszivattyú nem működik

Túl sok mosóvizet használ

* Lásd a fenti elemet.

* Ha több mosóvizet használ, mint 
amennyit a szivattyú fel tud venni,  
a simítóhenger a kés felé fogja tolni  
a felesleget. Csökkentse kissé a  
felhasznált mosóvíz mennyiségét.

A jármű kását hagy  
maga után

A simítóhenger nincs  
megfelelően felszerelve

A mosóvíz rendszer nem  
működik megfelelően

*Ellenőrizze. Cserélje ki, ha szükséges.

*Ellenőrizze a teljes rendszert. A  
betáplálási oldal eltömődhetett,  
ezért túl sok víz vagy hó kerül a  
simítóhenger alá.

Nehézkes a vízszelep 
működése

Meghibásodott a szelep *Ha a szelep zárt helyzetben befagy,  
a jég nyomása deformálhatja a  
szelep szárát. Ellenőrizze. Cserélje  
ki, ha szükséges.

A víz eloszlatása  
nem egyenletes

Eltömődött a vizelosztó cső *Alaposan öblítse át a víztartályokat. 
Vegye le az elosztócső végeit, és  
teljesen tisztítsa meg.
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