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Allmän bruksanvisning 
och underhållsinformation 

Drift och underhåll av din Zamboni 
isbanemaskin 

Viktigt --Motor, drivaxlar och differentialer på isbanemaskinen är alla nya 
komponenter och särskild försiktighet måste ges under deras inkörningsperiod. 

Serviceplan för smörjning och förebyggande underhåll bör utföras på basis av 
tim-, dag-, vecko- och månatliga åtgärder. Tillsammans med upprättandet av ett 
smörjnings- och serviceschema rekommenderas det att din isbanemaskin och dess 
komponenter regelbundet kontrolleras av en auktoriserad servicetekniker. 

Beaktande bör också ges till VM-manualen som medföljer din isbanemaskin.    
Det rekommenderas också att den nya ägaren kontaktar det lokala VM-motor 
servicecenter för att bekanta sig med deras tjänster. Det är också fördelaktigt att en 
VM serviceman inspekterar motorn och drivsystemet så att han kan bli bekant 
med komponenterna för service och reparation. 

Observera särskilt följande angående VM-motorn 
Inkörning -- Före leverans från vår fabrik körs varje motor på låg belastning 
under flera timmar. Som anges i VM-manualen bör motorn köras med lätt 
belastning under en inkörningsperiod på totalt 50 timmar. Byt motoroljefilter efter 
avslutad inkörningsperiod. 

Därefter byte motorolja och motoroljefilter samt bränslefilter varje 300 timme 
eller årligen, vad som kommer först.

Kvalitet på motorolja Använd SAE 10W-40 / ACEA E6 /API CJ-4. 
Mera information ang. motorolja och byte: Se sidan 46 i VM motor manualen.

Korrekt underhåll av isbanemaskinen och dess olika komponenter kommer det att 
förlänga maskinens livslängd och driftsäkerhet. 
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Säkert handhavande 

Innan körningen bör föraren grundligt bekanta sig med maskinen och 
bruksanvisningen i handboken. Vissa försiktighetsåtgärder nämns i 
instruktionerna. För att undvika olyckor bör föraren dock alltid använda 
maskinen med säkerhet i åtanke och med sunt förnuft. 

Bland de viktigaste säkerhetsåtgärderna är följande punkter-- 

1. Inga händer eller kroppsdelar får sträckas in under upplyft snötank
om inte säkerhetsstödet är korrekt installerat. (se bild nedan).

2. Se till att ingen stoppar in eller har händer eller fötter vid någon av
de båda snömatningsskruvarna under körning.

Snötankens säkerhetsstöd 
förvaras ovanpå tvättanken, 
direkt framför förarplatsen. 

Passagerare är inte 
tillåten på hyveln 
under körning. 

Snötankens 
säkerhetsstöd 
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Control Panel 

Isbanemaskinens komponenter 

Snöbehållarlock 

Lyftfjädrar för snöbehållarlock 

Snötank 

Säkringar för elsystem 
(Under instrumentpanel) 

Verktygs-
utrymme 

Motorlucka 
Horisontal snöskruv 

Säkerhetsstag för snötank 
Påfyllning 
läggvattentank 

Instrumentpanel 
Vertikal snöskruv 

Påfyllningslock för 
 hydraulolja 

Påfyllning 
tvättvattentank 

Nivåglas hydraulolja 

Rör för 
läggvatten 

Handpump för 
nödlyftning av hyvel 
och snöbehållare 

Hyvel 

Bypassventil för nödlyft 

Sugrör för tvättvatten 

Drivmotor för 
horisontalskuv

Tvättvattenpump 
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Isbanemaskinens komponenter (forts.) 

Motor 

Hydrostatpump 

Hydraulpump 

Batteri 
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Specifikationer 

Kapaciteter -- 
Läggvattentank – ca. 1560 liter  
Tvättvattentank – ca. 378 liter  
Snöbehållare – ca. 3,6 m3 volym 

ca. 4,6 m3 kompakt snö 
Bränsletank – ca. 100 liter 
Hydrauloljetank – ca. 125 liter 

Vikt -- 
Snöbehållare nere 

Tom Lastad 
Total vikt 4275kg 6220kg 
Framaxel 1070kg      2005kg 
Bakaxel 3193kg      4190kg 

Motor -- 
VM Motori, 3.0L, 4 cylindrar, turboladdad 
med Euro 6 godkänd avgasrening. 

Hydrostatisk Transmission -- 
Danfoss Series 90 axialkolvsmotor med fast deplacement 
Danfoss H1 axialkolvspump med variabelt deplacement 

Fördelningsväxellåda -- 
Hub City Model 200, 3:1 

Chassi -- 
2" x 5" rambalkar med bladfjädring runt om. 
Framaxel och differential, Dana #70F med 5.86:1 utväxling. 
Bakaxel och differential, Dana #70B with 5.86:1 utväxling. 

Däck -- 
245/75R16, 8 lagers dubbade däck. 

Hydraulik -- 
Turolla pumpar, Walvoil ventiler, Permco motorer används. 
Servostyningen regleras via en prioriteringsventil i huvudpumpen. 
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Specifikationer (forts.) 

Elsystem -- 
12 - Volts system med 100A generator och ett digitalinstrument som bl.a. visar: 

Varvtal Timmar 
Bränslenivå AdBlue nivå 
Oljetryck Kylvätsketemperatur 

Iskniv -- 
2438mm (96") bred iskniv, juserbar från förarplats 

Vattenpump -- 
Jabsco 1 1/4" vattenpump med integrerad elektrisk magnetkoppling. 

Dimensioner -- 
Snöbehållare nerfälld Snöbehållare uppfälld 

Längd (totalt) 4724mm 6858mm 
Höjd (totalt) 2235mm 3685mm 
Höjd (med hytt installerad) 2895mm 
Bredd (totalt) 2591mm 
Hjulbas 1956mm 
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Generell Service Information 

Gör i ordning ett regelbundet schema för smörjning och underhåll av chassi, 
drivsystem och isbanemaskinens delar. Se sidan 43 för förebyggande 
underhållsschema. 

Motor -- 
Läs noga igenom den medföljande VM-manualen för korrekta 
serviceinstruktioner. För korrekt oljeklass och bränslekvalitet, se VM-
operatörshandbok. Motorolja: SAE 10W-40 / ACEA E6 / API CJ-4.

Motoroljefilter -- 
Se sidan 49 i VM´s operatörshandbok. 

Hydrostatisk Transmission -- 
Det krävs ingen service på den hydrostatiska drivlinan utom för dess filter. 
Detta oljefilter är placerat i motorrummet. 

Fördelningsväxellåda -- 
Hub City växellådan ska dräneras årligen och spolas med tunnflytande olja. Därefter 
fylls lådan med korrekt oljekvalitet. (SAE80W-90) 
Olja ska bytas en gång per år eller tidigare beroende på oljetillstånd. 

Hydraulsystem -- 
Oljenivå - Oljenivån måste vara inom markeringarna på synglaset som finns på 
höger sida bak på maskinen. Se bild på sidan 5. 
Obs: Läs av tanknivån när hydrauloljan är varm. 
Oljekvalitet -  Maskinens hydraulsystem  är fabriksfyllt med ATF-olja (Q8 Auto 15).
Oljefilter – Returoljefiltret är placerat på baksidan av hydraultanken. Det finns även 
ett spin-on filter för hydrostatens laddoljekrets i motorrummet. 
Oljebyte- Byt hydraulolja vart annat år och byt hydrauloljefilter samtidigt. 

Chassikomponenter -- Smörj alla punkter och kontrollera skick varje månad. 
Detta bör omfatta axlar, bladfjädrar, drivaxlar och styrleder och länkar. 

Drivremmar -- Kontrollera varje månad att drivremmarna på följande komponenter 
är sträckta och i gott skick: Tvätt/Läggvattenpumpar. 
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Underhållsinstruktioner 

Hub City Fördelningsväxellåda -- 

Avluftning 

Dräneringsplugg 

Ta bort vid fyllning 

Byt olja årligen eller i slutet av varje säsong. Tappa ur oljan genom att ta bort 
avtappningspluggen längst ner på höger sida av huset (sett bakifrån) och 
avluftningen högst upp till höger på huset. Sätt tillbaka avtappningspluggen och 
ta bort höger nedre skruv på vänster fläns. Tillsätt 0,7 liter 80W-90 olja genom 
avluftningshålet. När olja kommer ut ur skruvhålet är nivån korrekt. Återmontera 
flänsskruv och avluftningsventil.
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Hydrauloljefilter 

Det är två hydrauloljefilter installerade på denna maskin. Det ena är monterat på 
baksidan av hydraultanken och det andra är placerat i motorrummet.

Hydraulikens returfilter är ett "spinon"filter och är placerat på baksidan av 
hydrauloljetanken. Man kommer åt filtret genom att montera bort höger bakre 
täckplåt. En givare på filtret är kopplad till en varningslampa på kontrollpanelen 
som indikerar om filtret blir igensatt. Bytesintervall är 1000 timmar eller minst 
vart annat år.

Hydrostatoljefiltret är ett "spinon" filter som är placerat i motorrummet och 
renar hydrostatens laddoljekrets. Man kommer åt filtret genom vänster sidolucka. 
Bytesintervall är 1000 timmar eller minst vart annat år.

Returoljefilter Hydrostatfilter

Instruktionsbok och underhållsmanual 
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Hjul & däck --    (Lufttryck 5,6 bar)

Rengör med jämna mellanrum för att bibehålla utseendet på dina hjul och spraya 
med en skyddsspray för t.ex. båtar. 

Byte av hjul -- 

Skulle det någon gång bli nödvändigt att byta hjul, bör en viss procedur följas för 
att enkelt utföra uppgiften. 

Palla upp maskinen på ett säkert sätt och ta bort de åtta hjulmuttrarna med en  
1" långhylsa. Ta av det dåliga hjulet och byt ut det med det tillhandahållna 
reservhjulet. Dra först till hjulmuttrarna bara så att fälgen ligger an mot axelnavet 
och dra sedan korsvis i flera steg upp till korrekt åtdragningsmoment. 200 Nm 

Efterdagning av hjulmuttrar -- 

Tillverkarna rekommenderar att hjulmuttrarna momentdras igen efter de första 
tio drifttimmarna av maskinen, antingen om det är en ny maskin eller efter 
byte av hjul. 
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Display 

De följande parametrarna visas i displayen.

• Motorvarvtal
• Kylvattentemperatur
• Motortimmar

• Batterispänning
• Motoroljetryck

• Bränslenivå
• Adblue nivå
• Aktiva felkoder
• Sparade felkoder

Navigation 

(Knappar körfönster) 

När man instrueras att trycka på en symbol inom procedurstegen hänvisar den till knappen 
under den visade symbolen. Varje displayknapp är kontextuell och kan ha alternerande 
funktioner i konfigurationen. Följande tabell visar några av funktionerna som varje knapp kan 
representera.

Instruktionsbok och underhållsmanual 
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Knapp 1 Funktion 

Växlar mellan parametersidor, ställer in eller flyttar markören 
en position till vänster

Flyttar markör uppåt när du är i vissa menyval 

Minskar värde på olika parametrar 

Knapp 2 Funktion 

FAULTS Visar diagnostiska meddelanden (fel) och lagrade koder 

Flyttar markör nedåt när du är i vissa menyval 

Ökar värde på olika parametrar 

Knapp 3 Funktion 

Visar huvudmenyns första sida 

Återgå till huvudmeny / Backa till tidigare meny 

Instruktionsbok och underhållsmanual 
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Knapp 4 Funktion 

Minska motorvarvtal (Används ej) 

STORED 

CODES
Visar de lagrade koderna i diagnosmeddelanden 

Minskar olika inställningar 

Flyttar markören ett steg åt höger 

Knapp 5 Funktion 

Öka motorvarvtal (Används ej) 

ACTIVE 

FAULTS
Visar aktiva felkoder 

Fungerar som Enter-tangent för menyval 

Ökar olika inställningar 

Flyttar markören till nästa cell när du anpassar parametrar på 
hemskärmen

Flyttar markören ett steg åt höger och visar alternativa 
menyval / skärmar

ACK Bekräftar att man uppfattat ett larm 

Instruktionsbok och underhållsmanual 
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Vid uppstart 
När tändningsnyckeln vrids på tänds lamporna Varning och avstängning och Murphy-
logotypen visas.  

Om motorn behöver förvärmning, startas glödningen automatiskt av motorkontrollen(ECU) 
och på skärmen visas glödningssymbolen och meddelandet "WAIT TO START... 
PREHEATING.

Instruktionsbok och underhållsmanual 
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Varningssymboler 

Upp till åtta symboler kan visas samtidigt på skärmens övre vänstra och högra del.

Den viktigaste symbolerna visas i det övre vänstra området.
Följande symboler kan visas:

Ikon Funktion 

Motoravstängning 

Varning visas när en aktiv och ej bekräftad DTC-varning  
finns. Försvinner när fel bekräftas och inte längre är aktivt.

Visas när Hög avgassystemstemperatur (HEST) är aktiv och 
avgasstemperaturen är över normalt driftstillstånd.

Regen Inhibit (Regen Inhibit är begränsat när ett HEST-larm 
finns) visas när motorns ECU har blockerat en regenerering 
eller manuell blockering har begärts.
Visas när motorns efterbehandling kräver regenerering. Detta 
styrs av motorns ECU när partikelfiltret når motortillverkarens 
inställda sotnivå.
Låg nivå i AdBluetank. Styrs av motorns ECU

Systemfel i avgasreningens system. 
Kontakta servicepersonal för vägledning.

Service indikator 

Instruktionsbok och underhållsmanual 
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OBS! Önskat varvtal visas i 5 sekunder när användaren ändrar motorvarvet (se pilen 
ovan)

Justerbara menyval 
OBS: När vissa parameter har ändrats kan du behöva backa tillbaka till 
körfönster och starta om tändningen för att ändringarna ska träda i kraft.  

Användarinställningar 

Justering av inställningar

Följ dessa steg för att justera ljusstyrka, kontrast, språk, enheter, tid och datum.

1. Tryck  för att visa meny. 

 och pil till önskad parameter. 2. Välj pil till USER SETTINGS.  Tryck
3. Använd  och  för att göra justeringar.

4. Tryck  för att spara och gå ur menyn. 

Instruktionsbok och underhållsmanual 
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Motorlampa, status före start.

Lampa för motorfel.
Systemet gör en lampkontroll när tändningen slås på. Lampan lyser 
konstant under 5 sekunder samt gör 5st 1-sekunds blinkningar.
Därefter går funktionen över till motorkontroll. Se tabell nedan.

Lampa lyser konstant.
Allvarligt fel. Omedelbar service.

3 korta blinkningar.
Maskinen kan användas men 
tillkalla service snarast.

2 korta blinkningar.
Maskinen kan användas men 
service bör tillkallas.

En blinkning var 5e sekund.
Inget fel.

Lampa lyser konstant.
Allvarligt fel. Omedelbar service.

Motorlampa, status efter motorstart.

Lampa lyser i 15 sekunder.
Maskinen kan användas men 
service bör tillkallas.

OBS! Displayen visar även en symbol, text eller kod beroende på felets art.

Instruktionsbok och underhållsmanual 
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soot %

0,00% 9,50% 59,50% 78,50% 90,50%

soot model initialization regeneration request DPF lamp on P242F    Pflt_SotMsMax

drive to allow automatic regeneration DPF  lamp on

MIL  on 

regenration end manual service regeneration Torque limitation 25% 

service regeneration only 

no automatic regeneration 

service regeneration only 

automatic regeneration  allowed 

Diesel Partikel Filtrets regenereringsstrategi

DPF automatisk regenerering

DPF styrs av motorns ECU och tar hand om automatisk regenerering av DPF. Över sottröskeln 
på 25 g (59,5%) börjar motorn att regenerera DPF automatiskt. Vid otillräcklig DPF-regenerering 
slås DPF-symbolen i displayen på vid en tröskel på 32 g (78,5%) och informerar operatören om 
en DPF-regenereringsbehov.
Följande alternativ är möjliga för operatören:

 Att köra fordonet med medelhög / hög belastning för att tillåta regenereringsprocessen tills
DPF-symbolen i displayen försvinner.

 Att utföra en manuell servicegenerering med den manuella servicegenereringsbrytaren.

Vid något allvarligt DPF-problem slås DPF-symbol och motorlampa på vid en sottröskeln 
på 40 g (90,5%). I det här fallet är DPF överbelastat och endast servicegenerering tillåts 
av VM Diagnostic Tool. En djupare undersökning av systemet måste göras.

Instruktionsbok och underhållsmanual 
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DPF service regenerering

När DPF-symbolen tänds i displayen är det nödvändigt att köra fordonet med medelhöga / höga 
belastningar för att möjliggöra DPF-regenerering. Ett andra alternativ är att utföra manuell 
servicegenerering med hjälp av den installerade tryckknappen.

Procedur för manuell serviceregenering:

 Kylvätsketemp > 65°C
 Stanna fordonet på tomgång i ett säkert område: inget torrt skräp under fordonet och inga

brandfarliga material nära fordonet
 Växel/riktningsväljaren i neutralläge.
 Tryck på den manuella servicegenereringsknappen i 3 sekunder. Motorvarvtalet kommer att

stiga upp till 2000 rpm. Serviceregenereringen tar ca. 20-30 minuter. När regenereringen är
klar kommer motorvarvtalet att återgå till tomgång

 Proceduren MÅSTE övervakas hela tiden under förloppet av operatören!
 När regenereringen är klar kan fordonet återgå till normal användning.

Instruktionsbok och underhållsmanual 
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Maskinens elsystem, säkringar

Automatsäkringar under instrumentpanel i hytt.

Instruktionsbok och underhållsmanual 
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Säkringar forts.

Instruktionsbok och underhållsmanual 

Huvudsäkringar i motorrum
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Säkringar forts.
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Köra isbanemaskinen 

Vägkörning 

Snabb körning efter vägar och körning över ojämnheter som kan orsaka studsning 
av maskinen kan allvarligt skada denna maskin. Resor över långa avstånd bör om 
möjligt undvikas. Om sådana resor måste göras, bör försiktighet iakttas: inte 
överskrida 2600 RPM och se till att hyveln är helt upplyft. 

Procedurer och motorvarvtal vid isarbete 

Isbanemaskinen körs framåt eller bakåt genom att förflytta körspaken i den 
riktning som maskinen ska köras samt att hastighetspedalen trampas ned. Normalt 
motorvarvtal beroende på typ av körning är mellan 2000 och 2500 rpm. 
Maskinens hastighet styrs av en kombination av motorvarvtal och 
körspak/pedalutslag. 

Den hydrostatiska transmissionen använder en variabel pump / motor-
kombination som gör att ju längre du flyttar körspaken, desto snabbare blir 
maskinens maxhastighet vid fullt pedalutslag, förutsatt att motorvarvtalet 
bibehålls. För maximal dragkraft rekommenderas litet utslag på körspaken 
medan motorvarvtalet hålls relativt högt. Detta liknar den låga växeln i en 
växellåda. 

Öka alltid varvtalet när belastningen ökar. Det är väldigt viktigt för föraren 
att förstå att motorn inte ska belastas över sin förmåga. Om belastningen på 
motorn ökar och du inte kan upprätthålla valt motorvarvtal ska körspakens 
läge minskas. 

Under isbanearbete bör motorvarvtalet vara ungefär 2000 till 2500 rpm beroende 
på hyvlingsdjup och isens beskaffenhet. När du närmar dig hörnen 
på banan och vill bromsa maskinen, ska det valda konstanta motorvarvtalet 
bibehållas och maskinens hastighet minskas genom att flytta pedalens alt. 
körspakens läge närmare neutral. 

Om du sänker körhastigheten genom att minska motorvarvtalet kommer 
snömatningsskruvarnas hastighet också att reduceras vilket kommer att 
försämra deras effektivitet. 

När föraren blir mer van vid att köra Zamboni-maskinen kommer snabbare 
och jämnare hastighet kunna hållas vid isarbete. 
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Körspak för val av 
maskinens körriktning 

Hastighetspedal 

Bromspedal 

  Full fart bakåt 

Sakta bakåt 

Neutral 

Sakta bakåt 

Full fart bakåt 

Tillvägagångssätt: 
• Ställ körspaken i läge Neutral.

• Starta motorn – låt den varmköra några sekunder.

• Öka motorvarvtalet försiktigt och ställ in körspaken till önskad
färdriktning. Trampa försiktigt på hastighetspedalen för att
förflytta maskinen.

• Öka motorvarvet vartefter belastningen ökar. OBS: Om belastningen
blir så hög att motorvarvet sjunker, minska körspakens position så att
motorns varvtal kan upprätthållas.

VIKTIGT: Tillräckligt högt motorvarvtal (2000-2200rpm) måste bibehållas 
för att de hydrauldrivna funktionerna ska fungerar effektivt vid isarbete. 
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Procedurer för körningen 
Innan man kör ut på isen 
1. Kontrollera att det är tillräckligt med vatten i tankarna (se sida 33).

2. Se till att iskniven är skarp och att knivvinkeln är korrekt (se sida 35).

3. Lyft upp hyveln fullt.

På isen -- 

Använd följande metod vid normal isvård: 

Hyvling  - Sänk ner hyveln och starta matningsskruvarna. 
• Ishyveln: Se till att den är nedsänkt helt genom att dra

hyvelventilhandtaget tillbaka tillräckligt länge för att
hydraulcylindern ska gå hela vägen. Du märker när hyveln
antingen är helt upp eller helt nere från det väsande ljudet av
rusande vätska som passerar den hydrauliska övertrycksventilen.

• Snömatningssystem: Starta transportörskruvarna genom att dra de två
ventilhandtagen för skruvarna bakåt. Föraren bör regelbundet
observera snötanken när den fylls med snö. Transportörskruvarna bör
stoppas innan tanken är helt full för att undvika att det blir stopp i den
vertikala matarskruven.

Tvättvatten - Öppna tvättvattenventilen, vänta ca.15 sek. och starta 
sedan tvättvattenpumpen. 
• Observera: När pumpen är på ska det spola vatten ner i silen som

finns uppe på tvättvattentanken omedelbart framför föraren. Om
vattenpumpen inte tar upp vattnet, stoppa pumpen och kontrollera
vattenledningarna och pumpimpellern. Normalt motorvarv är
nödvändigt för att få korrekt pumpfunktion.

• Vattenpumpen finns på höger sida av ishyveln. Om den inte
fungerar, kontrollera att impellern är intakt och att det inte finns
några föroreningar genom att ta bort mässingslocket.

Läggvatten - Öppna läggvattenventilen. 
• Håll så jämn hastighet som möjligt när du lägger ut nytt vatten.
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Ta bort överflödigt vatten från isen

Om det finns mycket vatten på isen, antingen från nederbörd eller att isen börjat 
smälta kan det snabbt tas bort genom att göra följande:

1. Sänk hyveln
2. Starta skruvarna och låt motorn gå på ca. 2500 RPM.
3. Vinkla iskniven lite från isen genom att vrida justeringsratten moturs.

Detta tillåter att vattnet på isen passerar under kniven och ackumuleras
vid vattenpumpens sugrör. Starta vattenpumpen.

4. Styr om vattnet som pumpas av vattenpumpen till snötanken i stället
för att det ska gå genom filtret till tvättanken. Detta görs genom att
vrida vattenpumpens utloppsrör som är placerad direkt framför
operatörens kontrollpanel.

5. När vatten börjar komma ut i framkant på snötanken, kör långsamt av
isen till önskad dumpningsplats. Lyft snötanken för att tömma.

Ta bort sörja (mix av snö och vatten) från isen
1. Sänk hyveln
2. Starta skruvarna och låt motorn gå på ca. 2500 RPM
3. När snötanken är full och innan du fortsätter från isen, låter du

skruvarna vara igång ett tag för att rensa den vertikala skruven från
issörja för att undvika frysning i röret mellan körningarna. (Obs! Om
det vertikala skruvröret fryser, spola ut med vatten.)

OBS: När överflödigt vatten eller issörja pumpas in i snötanken, se till att 
tvätt och läggvattentankarna är tomma eftersom vatten i snötanken och 
vattentankarna skulle belasta maskinen för mycket.

Vid någon av ovanstående typer av körning så ska maskinen hela tiden vara i 
rörelse.

Följande moment ska manövreras individuellt och endast när kontrollerna för 
snöskruvar och vattenpumpen är i AVSTÄNGT läge.

Lyfta Hyveln - För kontrollspaken för hyveln framåt.

Lyfta snötanken - För kontrollspaken för snötanken framåt. Maskinen bör 
INTE köras eller förflyttas medan snötanken lyftes eller när den är i upplyft 
position, såvida det inte görs med stor försiktighet.
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Lära sig att köra isbanemaskinen

Det bästa sättet att lära sig att använda isbanemaskinen är genom att öva när det 
inte är bråttom att få isen spelklar. Genom att experimentera med kontrollerna 
och hanteringen av maskinen kommer du att bli bekant med den.

1. Följ bruksanvisningen i den här handboken.

2. Kör aldrig maskinen för snabbt.

3. Först är det bäst att hålla sig en bit från sargen. När du får en känsla
för maskinen kan du gradvis köra närmare.

4. Följande är ett bra körmönster att använda:

1. 2. 3. 

När den inte används: 
1. Parkera maskinen med kontrollfunktionerna i neutralläge.

2. Sänk ishyveln. Hyveln väger nästan 1/2 ton och denna vikt bör inte
hänga på lyftarmarna och det hydrauliska systemet under lagring.

3. Låt hyveln vila på träklossar när du parkerar utanför isen. Placera
klossarna under hyvelns båda medar.
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Förartips 

Snäva svängar -- Servostyrningen på isbanemaskinen innehåller en hydraulisk 
övertrycksventil som endast fungerar när hjulen är fastklämda mot ett föremål 
eller när operatören vrider ratten helt åt höger eller till vänster. Om operatören 
håller ratten mot stoppet medan han vrider i endera riktningen, kommer han att 
notera ett lätt väsande ljud från övertrycksventilen i instrumentpanelen och också 
att motorvarvtalet sjunker på grund av den extra kraft som krävs för att öppna 
övertrycksventilen . Dina svängar blir jämnare och varvtalet kommer inte att 
minska om du efter att ha vridit helt i endera riktningen, släpper på kraften som 
ratten vrids med och håller ratten stadigt i den snäva svängen utan att vrida hela 
vägen så att övertrycksventilen aktiveras.

Maskinens garage 
Kontrollera vattennivån 
Kontrollera iskniven
Höj hyveln

KÖRA UT PÅ ISEN 

Justera iskniven
Öppna läggvattenventil 
Öppna tvättvattenventil

Börja med att köra långsamt framåt
Sänk ner ishyveln helt
Starta snöskruvarna

Backa ut från
garageplatsen 
och ut på isen 

Starta tvättvattenpump 

Utanför isbanan 
eller i garaget 
Töm ur snön 
Parkera hyveln på 
träklossar 
Fyll vattentankar 
vid behov 

LÄMNA ISEN 

Körningens sista varv > 

Vid kanten av isen
Stanna maskinen
Stoppa skruvarna
Lyfta hyveln helt 

Stäng av läggvatten Stäng av tvättvattenpump
Stäng av tvättvattenkran
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Vattensystem och tankar 

Tvättvatten retur (kan riktas 
ner i silen eller in i snötanken) 

Läggvattentankar 
Avluftning och bräddavlopp 

Påfyllning tvättvatten 

Tvättvattentank

Dränering 

D 
Förbindningsrör 
mellan tankar 

Påfyllning läggvatten 

A 

B Tvättvattenpump 

C 
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Vattensystem - Se illustation ovan 

1. Slang A förser ishyveln med vatten från tvättvattentanken via
tvättvattenkranen.

2. Slang B tar upp vattnet inuti hyveln och är kopplad till tvättpumpens
sugsida. Pumpen trycker sedan tvättvattnet till tvättankens ovansida,
där vattnet leds via en sil tillbaka in i tvätttanken för återanvändning
eller pumpas in i snötanken för bortforsling.

3. Slang C förser ishyvelns spridningsrör med vatten från
läggvattentanken via reglerkranen för läggvatten.

4. Ventil D kan öppnas för att förbinda tvättanken med läggtanken  för
att få större läggvattenvolym. Spola ren tvättvattentanken före
ventilen öppnas och systemet används.
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10° 

Underhåll av iskniven 

Det är väsentligt att iskniven har vass egg om hyvlingen ska kunna utföras 
ordentligt. Förhållandena varierar från en rink till en annan, men erfarenheten har 
visat att skäreggen normalt är slött och behöver vässas igen efter 10 dagar till 2 
veckors drift.

Byte av iskniv

VARNING - Iskniven är extremt vass och bör hanteras med försiktighet. När du 
byter kniv, se till att den långa balken som kniven är skruvad mot är rengjord på 
undersidan. När knivskruvarna monteras, dra åt centrumskruvarna först och 
arbeta utåt. De yttre skruvarna ska dras åt sist.

Efter knivbyte bör den slöa kniven omedelbart skickas på slipning för att det 
alltid ska finnas en vass kniv till hands. Kontakta närmaste företag som skärper 
pappersknivar för tidningsförlag.

Knivjustering

Isknivens yttre justerskruvar används för att justera så att kniven har en jämn 
anliggning mot isen. En knivvinkeltolk kan med fördel användas för att 
underlätta justeringen.

Justeringsratten i mitten reglerar isknivens vinkel och hur aggressivt kniven ska 
skära.

Vänster justerskruv 
FÖR ATT JUSTERA KNIVEN 

Använd ratten i mitten Höger justerskruv

Endast för knivens 
planhet För justering av knivvinkel 

Se illustrationer nedan

Endast för knivens 
planhet 

OBS: Vid justering av KNIVENS VINKEL, använd endast RATT I MITTEN. 

FEL 
För liten vinkel FEL 

För stor vinkel 

RÄTT 
10° vinkel 
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Hörn “B” 
Kant “C” 

Kant “A” 

10° 

Förfarande för justering av knivvinkel 
-- Två metoder kan användas för att justera knivvinkeln.

Siktlinje 

 Knivbalk 

Hyvelns glidmed Knivegg “D” Figure 1 

1. VISUELL JUSTERING--

Knivvinkeldekal 

Figure 2 

Instruktionsbok och underhållsmanual 

1. Sikta ner längs med kanten "C" på hyveln (figur 1). Justera knivvinkeln
genom att vrida mittenratten tills hörnet "B" på knivbalken befinner sig i
"i linje" med kanten "C", eller ungefär 10˚ i förhållande till meden.

2. Justera sidoinställningsskruvarna tills kniveggen "D" är i nivå med
underkant på hyvelns medar.

3. Reglera skärdjupet genom att vrida på mittenratten.
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• En knivvinkeldekal är placerad på insidan av hyvelns vänstra sidovägg
(se figur 2). När knivbalken är parallell med linjerna på dekalen, är
knivvinkeln ungefär 10˚.

• Justera knivhöjden enligt punkt 2 och 3 i Visuell justering.

Kanthyvelns infästnings-
skruvar (3st)

Vy på hyveln 
uppifrån 
--Vänster sida 

Ställskruvar för knivvinkel 

Använd kanthyveln på följande sätt: 
1. Montera kanthyveln.

2. Kör sakta och försiktigt längs med sargen. Sänk ner hyveln helt, men
justera tillbaka kniven något genom att vrida på mittenratten.

Instruktionsbok och underhållsmanual 

2. Justering med hjälp av knivvinkeldekal --

Använda Kanthyveltillsats

Använd kanthyveln när ispåbyggnaden mot sargen blir för stor. Under högsäsong är 
ofta behovet att köra minst en gång i veckan.

Om isen har kraftig påbyggnad från sargen och in mot planen, kan du växla mellan 
ett par varv med kanthyveln monterad och sedan ett par varv utan kanthyvel, då kan 
du få ner påbyggnaden ganska snabbt. OBS: Se till att hålla kantkniven vass.

Montera kanthyvel på förarsidan av hyveln och skruva fast på de tre ställen som 
visas nedan. Skärdjupet på kan ändras genom att justera på kantknivens två 
ställskruvar.
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• För att lyfta, tryck på spak för hyvel eller snöbehållarventil (sidan
14) framåt med vänster hand medan du pumpar med handtaget A
(fäst vid kolven B) UPP och NED med höger hand.

• För att sänka, dra spak för hyvel eller snöbehållare bakåt.

Om pumpen inte fungerar, kontrollera att oljenivån är korrekt och
att pumpventilen C är stängd (vriden medurs). Nöddriftsläge

3. Starta snöskruvarna.

4. Kör 1 till 2 varv runt banan med kanthyveln nära eller emot sargens kantlist.

5. Montera bort kanthyveltillsatsen.

6. Gör en normal avkörning.

VARNING: Kör mycket långsamt när du använder kantenhyveln. När du 
använder kanthyveln tenderar framänden av maskinen att dra in i mot sargen. 

Pumpkolv 

Pumpventil 

Handtag 

Nödhandpumpen används för att höja ishyveln eller snöbehållaren i 
händelse av att motorn inte fungerar.

Hur man använder nödhandpumpen: 

B 

A 

C 

Instruktionsbok och underhållsmanual 

Nödhandpump för lyft av ishyveln och snöbehållaren
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Bogsering:

Om det är nödvändigt att flytta maskinen när motorn inte kan köras, måste 
transmissionens BYPASS-funktion aktiveras. Detta görs genom att 
transmissionspumpens båda överströmmningsventiler lossas 3 varv (moturs), se bild 
nedan. Dessa ventiler är åtkomliga genom motorrumsdörren.

Återställ ventilerna efter utförd maskinförflyttning.

Obs: Detta system får ENDAST användas korta sträckor och långsam förflyttning. 
Koppla bort drivaxlarna för långa avstånd eller för snabb bogsering.

Information om förvaringsutrymme

GARAGEOMRÅDE - På grund av det är vatten som transporteras med denna 
maskin, bör den förvaras i ett uppvärmt utrymme. Rummet ska vara så nära 
rinken som möjligt och området mellan garage och isbanan bör vara belagda så 
att smuts inte dras in på isen. Det rekommenderas starkt att garaget är på samma 
höjd som isens yta för att eliminera behovet av en ramp.

GOLVBRUNN - Golvet i garaget ska ha fall mot golvavloppet så att vatten och 
smält snö inte ska bli stående på golvet runt maskinen.

Instruktionsbok och underhållsmanual 
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Tips vid sommarförvaring 

Töm vattentankarna. Det är bra att inspektera tvättvattentanken invändigt innan 
maskinen ställs undan och kontrollera att den inte är rostig. Om den är rostigt bör 
tanken målas med en rostförebyggande färg. Läggvattentankarna är galvaniserade 
både invändigt och utvändigt och bör inte utgöra ett rostproblem.

Smörj alla punkter enl. underhållsschema för chassi och ishyvel, detta för att få 
bort eventuell fukt från lagerytorna. Tappa ur och byt motoroljan för att eliminera 
eventuell fukt som kan förekomma.

Förvara helst maskinen i ett torrt och stängt utrymme. 

Ta bort batteriet och håll det underhållsladdat.

Om det är möjligt, palla upp maskinen för att få bort vikten från däcken. 

Instruktionsbok och underhållsmanual 
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Snöbehållarlockets 
Ledtappar 

Huvudcylinder 

Snöbehållarens 
Ledtappar

Gas & Bromspedal 
Infästningsaxel 

Lyftcylindrar 
Ledtappar 

Kontrollspakar 
& Lyftarms- 
Bussningar 

Motoroljefilter 
Knutkors & Splines 

Drivaxlar 

Vertikal Snöskruv 
Axellagring Hydraulolja 

Ventilator och påfyllning 

Nivåglas Hydraultank 

Horisontal Snöskruv 
Axellagring  

Horisontal Snöskruv 
Axellagring 

Vertikal Snöskruv 
Axellagring 
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Separat Manual 

Axelns styrled 

Motor - Se 

Knutkors & Splines 
Drivaxlar 

Påfyllningsplugg
Balaxel 

Kedja 

Styrstag 

Påfyllningsplugg
Framaxel 

Styrcylinder 
Leder 

Påfyllningsplugg 
Fördelningsväxellåda 

Styrstag 

Knutkors 
Drivaxel 

Axelns styrled
 Hydrostatfilter 

Hydrostatiska transmissionens
 Kontrollänkage

Intervall Kontrollpunkt Smörjmedel 
Dagligen Kontrollera motoroljenivå (fyll vid behov)

Kontrollera hydrauloljenivå (fyll vid behov)
Kontrollera kylvätskenivå (fyll vid behov)
Smörj snöskruvarnas lagringar (4 nipplar)
Kontrollera iskniv (skärpa och vinkel)

100 timmar Kontrollera batteri 
Smörj drivkedjan på hyvelns snöskruv 
Kontrollera motorluftfilter (Byte vid behov, 
visuell undertrycksmätare på filterburk)

Motorolja

Smörj följande fettnipplar:            
Styrlänkar (4 nipplar) 
Knutkors drivaxlar (6 nipplar) 
Splines på drivaxlar (2) 
Axel bromspedal (1) och fotpedal (1) 
Knivvinkelsjusteringen (1)
Hydraulcylindrarnas tappar (6)
Snöbehållarens tappar(2) 
Smörj bladfjädrar 
Kontrollera drivremmar - justering & 
slitage (2)
Kontrollera däckens lufttryck (5,6 bar) 
Lyftarmarnas raminfästning (2) 
Bussningar hyvelns lyfttappar (2) 
Hastighetsreglage
Infästningar snöbehållarens lock (4) 

Lagerfett
Lagerfett
Lagerfett
Lagerfett
Lagerfett
Lagerfett
Lagerfett
Motorolja 

--- 
--- 
Lagerfett
Lagerfett
Olja 
Olja 
Motorolja 10W-40  E6-E9/CJ4 Årligen Byte motorolja och filter (varje 300 H)

Byte bränslefilter  (varje 300 H)
Byte AdBlue-pumpens filter 
Byte hydraul och transmissionsfilter 
Byte olja i fördelningsväxellåda 
Kontroll oljenivå i fram och bakaxel 
Kontroll drivknutar framaxel 
Rengör och måla på rostfläckar

Lagerfett 
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Rem

Hypoidolja 80W-90
Hypoidolja 80W-90

Motorolja 10W-40  E6-E9/CJ4
ATF-olja
Kylvätska röd (longlife)
Lagerfett (vattenfast)
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