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Alkatrészszám DM-20077 

Bevezetés 
Ezt a kézikönyvet azzal a céllal állítottuk össze, hogy megismertessük Önt ZAMBONI® jég-

karbantartó gépének működésével, továbbá összegyűjtöttük a fontos biztonsági információkat. 

Olvassa el, értelmezze, és tartsa be a kézikönyvben szereplő információkat. Minden új kezelőnek 

el kell olvasnia ezt a kézikönyvet mielőtt először helyeznék üzembe a gépet. A kézikönyv 

tartalmát minden kezelőnek időről időre át kell ismételnie. 

A jég-karbantartó gép gondos kezelése és karbantartása 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 Önelégedett legyen jég-karbantartó gépével. 

A kézikönyv a gép elválaszthatatlan részét képezi. A gép továbbértékesítése esetén a kézikönyvet 

és a biztonsági 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 COMPANY LTD. 

A ZAMBONI és a Zamboni® jég-karbantartó konfiguráció a Frank J. Zamboni & Co., Inc. 

bejegyzett védjegye. 

Vásárlás dátuma 

Jég-karbantartó sorozatszám 

A KÉZIKÖNYV UTOLSÓ FRISSÍTÉSE: 2015 
OKTÓBER
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Biztonsági jelölések 

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. 

Személyi védelem 

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. 

Ez a biztonsági szimbólum lehetséges személyi sérülés kockázatára 
figyelmeztet. 

A berendezés károsodása 

Ez a szimbólum a géppel kapcsolatos esetleges károk leehetőségére 
hívja fel a figyelmet.
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Jég-karbantartó rácsok 
A Zamboni jég-karbantartón használt biztonsági rácsokat az 1.1 és 1.2 ábra ismerteti. 

Függőleges szállítócsiga-csatlakozás 
védőrács 

i 

Lánc- és csigavédő, 
Kondicionáló burkolat Vízszintes 

szállítócsiga 

(nem látható) 
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1.1 ábra Jég-karbantartó rácsok
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Snow tank safety stand Hótartály biztonsági kitámasztó 

Snow tank light (option) Hótartály jelzőfény (opcionális) 

 

 
1.2 ábra Jég-karbantartó rácsok - Hótartály biztonsági állvány 
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Zamboni® jég-karbantartó 

specifikációk 

Motor 

Mitsubishi 2.4L SOHC L4 

Üzemanyag típusa: Benzin, propán (LPG), sűrített földgáz 

(CNG).  Kapható vegyesüzemű (Benzin /propán, Földgáz / 

propán), illetve normál kivitelben is. 

A súlyérzékelővel felszerelt elektromos fordulatszám-

szabályzó valódi "kéznélküli" kezelést kínál a vezetőnek. 

Hidrosztatikus erőátvitel 

A Sundstrand változtatható térfogatkiszorításos szivattyúja és 

az állandó térfogatkiszorításos motor állandó 4WD 

hidrosztatikus rendszert eredményez. 

Alváz Acélcső-keret, Dana tengelyek, hátsó laprugós felfüggesztés 

Abroncsok 
Acélerősítéses LT215/85R16 radiálabroncsok, E terhelési 

indexxel, wolframacél szögekkel. 

Hidraulika 
Teljesen proporcionális kezelőszervek, prioritás a 

szervokormányzásnak. 

Elektromos rendszer 12 VDC rendszer 70 Amp váltóáramú generátorral. 

Műszerek 

CAN vezérlésű, három az egyben óracsoport, 

sebességmérővel, olajnyomás és hűtőközeg hőmérséklet 

visszajelzővel. A multifunkciós CAN egység több motorjelet 

és a szerviz-intervallumokat is képes megjeleníteni. 

Túlmelegedés, generátor és olajnyomás visszajelző lámpák, 

és figyelmeztető hangok. Vízpumpa kapcsoló, 

gyújtáskapcsoló, kürt gomb, biztosítékok, bezinszint-mutató. 

Jégborotváló kés Vezető által állítható, 195.6 x 12.7 x 1.27 cm (77 x 5 x / hüv) 

Mosóvíz szivattyú 12 VDC integrált elektromágneses tengelykapcsolóval. 

Szállítórendszer 
Kettő 25,4 cm (10 hüv.) átmérőjű duplaspirálos 

szállítócsigaszár (vízszintes / függőleges). 
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Tartálykapacitás 

 

Méretek 

Hótartály Tényleges 2,83 m3 (100 ft3) Tömörített 3,54 m3 (125 ft3) 

A jégkészítéshez használt 
víz 

727 L 192 USG 160 IMP GAL 

Mosóvíz 273 L 72 USG 60 IMP GAL 

Összesen 1000 L 264 USG 220 IMP GAL 

Hidraulikaolaj 95 L 25 USG 21 IMP GAL 

Benzin 41,6 L 11 USG 9,2 IMP GAL 

Propán (LPG) 30 lb javasolt** 

Földgáz (CNG) 120 L 32 USG 26 IMP GAL 

**a tartályok nem gyár tartozékok. 
 

 

Felemelt hótartály Leengedett hótartály 

Hossz 5,03 m (198 hüv.) 4,04 m (159 hüv.) 

Magasság 3,71 m (146 hüv.) 2,21 m (87 hüv.) 

Szélesség 2,13 m (84 hüv.) 

Tengelytáv 1,95 m (77 hüv.) 

Nyomtáv 1,37 m (54 hüv.) 

Fordulókör 4,86 m (16 ft.) 

Tömeg Üres: 3143 kg (6930 lb) vízzel töltve: 4240 kg (9350 lb) 
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Optional Opcionális 

Turning radius 16’ at conditioner Fordulósugár 16’ a kondicionálónál 

 

Előszó 
• Ez a kézikönyv a biztonságra, a jármű 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. 

• A VÉDŐRÁCSOKAT MINDIG TARTSA A HELYÜKÖN! 

• A folyamatos fejlesztések és a termék frissítése elképzelhető, hogy olyan 

változásokat eredményez a Zamboni gépen, amelyek nem szerepelnek a 

kézikönyvben. 

• Ha kérdése van a jég-karbantartóval vagy a kiadvánnyal kapcsolatban, forduljon a 

Zamboni Company Ltd.-hez, és szerezze be a legfrissebb információkat. 

• Javasoljuk a kézikönyv rendszeres átolvasását. 

Biztonság 
Az "Általános Biztonsági Eljárások" fejezet sorolja fel a minimálisan betartandó óvintézkedéseket. 

Ezeken kívül ez a fejezet ismerteti a Zamboni gépen használt figyelmeztető jelöléseket. 

Olvassa el és értelmezze a biztonság fejezetben felsorolt alapvető óvintézkedéseket, mielőtt 

hozzákezdene a gép kenéséhez, karbantartásához vagy javításához.  

Működés 
Ebben a kézikönyvben külön fejezetek foglalkoznak 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.





Általános Biztonsági Eljárások 

1 - 1 

 

 

1. 
Általános Biztonsági Eljárások 

Biztonság 

Ez a szimbólum személyi sérülés kockázatára hívja fel a figyelmet. 

A fejezetben ismertetett biztonsági szabályok és előírások nem minden vonatkozó szabályt vagy 

előírást tartalmaznak. 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. A vonatkozó szabályok és rendelkezések teljes listáját 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 Figyelmeztetés 

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 speciális szerszámokat vagy munkafolyamatokat követel meg.  

VESZÉLY! 

/V A gép nem megfelelő kezelése, kenése vagy karbantartása 
v e s z é l y e s ,  é s  

s é r ü l é s h e z  / J \ v a g y  
a k á r  h a l á l h o z  i s  
v e z e t h e t .  

A GÉP KEZELÉSE, KENÉSE VAGY KARBANTARTÁSA 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.
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VESZÉLY! 

 

FIGYELM
EZTETÉS! 

 

VIGYÁZA
T! 

 

VESZÉLY! 

 

VESZÉLY! 

 

 

A tulajdonos köteles munkavédelmi elemzést végezni abban a környezetben, ahol a Zamboni 

gépet használni fogják, valamint évente képzésben kell részesítenie a 

személyzetet. 

A kézikönyvben és a gépen a figyelmeztetéseket szimbólumokkal 
jelölik: 

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

Ez a biztonsági szimbólum lehetséges személyi sérülés kockázatára 
figyelmeztet. 

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

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 konzultációt vagy tanácsot. 

Kizárólag akkor üzemeltesse vagy végezzen karbantartást 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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VESZÉLY! 

 

 

A jármű üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos baleseteket a 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 kiadványok beszerzésével kapcsolatban forduljon az alábbi elérhetőségekhez: 

Zamboni Company Ltd., 38 Morton Avenue East, P.O. Box 1388, Brantford, Ontario, Canada 

N3T 5T6 (519) 758-5000 

Figyelmeztetések és jelölések 

Számos speciális biztonsági jelölést helyeztünk el Zamboni 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 címkére van szüksége, lépjen kapcsolatba a Zamboni Company Ltd.-vel. 
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 Zamboni járművet, ha 

valamelyik rács hiányzik vagy sérült. 

• A megfelelő üzemeltetés érdekében ellenőrizze az összes kezelőszerv 
figyelmeztető berendezés működését. 

• Ellenőrizze, hogy az irányválasztó 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. 

Tolatáskor fokozott figyelemmel járjon el. 

• A Zamboni járművön soha ne szállítson utasokat. 

• Ne engedjen korcsolyázókat vagy embereket a jégre, ha a járművet jégpályán 

üzemelteti.
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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. 

• Soha ne álljon a jégkészítő víztartályra. A tartály megsérülhet, illetve fennáll a 

személyi sérülés kockázata. 

A zúzódásos vagy vágási sérülések megelőzése 

• Biztonságosan rögzítse a berendezéseket vagy tartozékokat, amikor azok alatt 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 ékelésekor 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 

Üzemanyagok (Benzin, Propán-LPG, Sűrített földgáz - CNG)  

VESZÉLY! 
* A benzin, LPG, CNG és gőzeik rendkívül 

/|\ gyúlékonyak. Az LPG és CNG gőz kivonja a légzéshez 
/ | \ szükséges oxigént és fulladást okozhat. 

A benzingőz rendkívül gyúlékony és villámtüzet okozhat. 
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• A tartály fizikai sérülése, mint például horpadások, karcolások vagy vésésnyomok 

jelentősen csökkenthetik annak szerkezetét, és használata többé már nem 

biztonságos.  

• Az LPG gáztartályokat rendszeresen ellenőrizni kell minden újratöltés előtt, majd 

az ismételt használat előtt újra meg kell vizsgálni nem sérültek vagy károsodtak-e. 

• Ha a tartályt nem használja, a szelepet tartsa zárt és ledugózott állapotban. 

• A szivárgást soha ne ellenőrizze gyufával vagy nyílt lánggal, használjon 
szappanos vizet. 

• Mindig zárja az LPG tartály szervizszelepét, vegye ki a tartályt vagy tartályokat, 

és szabad ég alatt, zárt ketrecben tárolja, ha Zamboni járművét éjszakára vagy 

huzamosabb időre leállítja.  

• Soha ne dohányozzon, amikor a jármű üzemanyagtartályait tölti, szereli be, vagy 

cseréli. 

• A töltés- vagy szervizcsatlakozó környékén ellenőrizze a rugalmas tömítések 

épségét és sérülésmentességét. 

• Ne töltse túl az LPG tartályokat. 

• Nyílt láng, szikra vagy más őrlángot használó gyújtószerkezet, például tűzhely, 

kemence vízmelegítő használata tilos az üzemanyag-tároló, vagy -töltőállomás 

környékén. Tartson körülbelül 20 láb (6 méter) távolságot a gyulladásveszélyes 

forrásoktól jól szellőző feltételek megléte esetén. 

• Ne üzemeltesse a járművet, ha benzin, LPG vagy CNG szagot érez, illetve, más 

robbanásveszélyes forrás közelében. 

• A töltést szabad ég alatt vagy jól szellőző helyiségben végezze. 

• Járó vagy forró motor feltöltése TILOS. Feltöltés előtt legalább öt percet várjon 

amíg a motor, a kipufogórendszer és a katalizátor kellően lehűl. 

• Soha ne töltse teljesen tele az üzemanyagtartályt, ne engedje, hogy a benzin 

túlfolyjon. Mindig hagyjon üres teret az üzemanyagtartályban és a töltőcsőben. 

Így elegendő hely marad az üzemanyagnak a táguláshoz és a mozgáshoz, 

minimálisra csökken az üzemanyag lötyögésének és kiömlésének kockázata a 

jármű haladása közben. 

• Ha a benzin kiömlik, ügyeljen arra, hogy amíg teljesen nem sikerül letörölni, ne 

legyen a közelben gyújtóforrás. 

• Az LPG nehezebb a levegőnél és gyorsan terjed. A szivárgást azonnal szüntesse 

meg. Zárja el a gáz forrását. 

• Ha tűz keletkezik, evakuálja a területet és értesítse a tűzoltókat. 

• Ha a motortér gyullad ki, kapcsolja ki a motort. Zárja el a gáz adagolását a tartály 

szelepivel LPG vagy CNG üzemű gépeknél mielőtt megkezdené az oltást. 
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• A Zamboni gépteremben mindig megfelelően karbantartott tűzoltókészüléknek 

kell lennie. 

• A tűzoltókészülék közege lehet száraz vegyianyag, hab vagy CO2 nagyobb tüzek 

esetén. 

Propán (LPG) tartály tárolás és kezelés 

• Bőrfelület ne érintkezzen a folyadékkal, mert fagyási sérülést okozhat. Propán-

álló kesztyűt használjon, amikor a propántartály csatlakozásin dolgozik. Mindig 

viseljen teljes arcmaszkot és hosszú ujjú felsőruházatot vagy kabátot. 

• Az LPG gáz tárolása és kezelése során mindig tartsa be a CAN/CSA -B149.2 

Propane Storage and Handling Code, 2005 Edition. (Kanadai rendelet a propán 

tárolásáról és kezeléséről) előírásait. 

• A jármű feltöltését a CAN/CSA -B149.2 Propane Storage and Handling Code, 

2005 Edition rendelkezéseinek megfelelően végezze. 

• Az LPG gáztartályokat kizárólag megfelelően képzett, a feladatra kijelölt személy 

töltheti vagy cserélheti. 

• Tankoláskor senki sem tartózkodhat a Zamboni gépen, a motort pedig le kell 

állítani. 

• A tartályok beszerelését és a csatlakozások létesítését mindig szabadtéren vagy jól 

szellőző helyiségben végezze, hőforrásoktól, gyújtószikrától és nyílt lángtól 

mentes környezetben. 

• A fenti műveletek végzése közben TILOS A DOHÁNYZÁS! 

• A tartályokat az erre kijelölt helyen tárolja (szabadtéren, zárható tárolóhelyen) 

megfelelő szellőztetés biztosítása mellett. 

• A tartályokat függőlegesen, hőforrástól és gyújtószikrától távol tárolja. 

• Az LPG gáztartályok kezelése során fokozott óvatossággal járjon el, elkerülendő 

azok sérülését. Ne ejtse le, dobja el, görgesse vagy húzza az LPG tartályokat, 

vagy azok részeit, ideértve az üzemanyagrendszert is. 

• Az LPG tartályok gondatlan kezelése súlyos balesetet okozhat. A tartályok 

szállítása során különös gonddal járjon el, ügyeljen arra, hogy nehogy véletlenül 

leessenek vagy sérüljenek. Amikor egyszerre több tartályt is mozgatnia kell, 

használjon megfelelő emelő- vagy szállítóeszközt. 

• A tartály fizikai sérülése, mint például horpadások, karcolások vagy vésésnyomok 

jelentősen csökkenthetik annak szerkezetét, és használata többé már nem 

biztonságos.  

• Az LPG gáztartályokat rendszeresen ellenőrizni kell minden újratöltés előtt, majd 

az ismételt használat előtt újra meg kell vizsgálni nem sérültek vagy károsodtak-e: 
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1. Szivárgás, horpadás, karcolás, vésésnyomok vagy a nyomástartó 

tartály korróziója, különös tekintettel a hengerek aljára. 

2. A különböző szelepek és a folyadékszintmérő sérülése. 

3. Törmelék a nyomáshatároló szelepben. 

4. Szivárgás a szelepeknél és/vagy menetes csatlakozóknál. 

• Ha a tartályt nem használja, a szelepet tartsa zárt és ledugózott állapotban. 

• A szivárgást soha ne ellenőrizze gyufával vagy nyílt lánggal, használjon 
szappanos vizet. 

• Mindig zárja az LPG tartály szervizszelepét, vegye ki a tartályt vagy tartályokat, 

és szabad ég alatt, zárt ketrecben tárolja, ha Zamboni járművét éjszakára vagy 

huzamosabb időre leállítja.  

CNG üzemanyagrendszer 

Az elosztó-, tároló- és adagolórendszerek (töltő) felszerelését az ANSI/IAS NGV4.1-1999 / CSA 

12.5-M99 (R04) szabvány és vonatkozó előírások szerint kell végezni. A felszerelésre 

vonatkozóan a helyi gázszolgáltatótól kérhet tanácsot. 

A gép CNG hengereit az ANSI/IAS NGV4.1- 1999 / CSA 12.5-M99 (R04). szabvány szerint kell 

tölteni. 

A gép CNG üzemanyag-hengereit kizárólag szakképzett és a feladattal megbízott szakemberek 

végezhetik. 

• A gép CNG üzemanyag-hengereinek töltésekor tilos a dohányzás. 

• Nyílt láng, szikra vagy más őrlángot használó gyújtószerkezet, például tűzhely, 

kemence vízmelegítő használata tilos az üzemanyag-tároló, vagy -töltőállomás 

környékén. Tartson körülbelül 20 láb (6 méter) távolságot a potenciálisan 

gyulladásveszélyes forrásoktól jól szellőző feltételek megléte esetén. 

• A hengereket soha ne töltse a maximálisan megengedett üzemi nyomás fölé 

normál hőmérsékleten. A kanadai hatóságok (Department of Transportation and 

Transport Canada) által rendszeresített tartályokat a DOC és TC rendelkezések 

szerint szabad tölteni. 
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• 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. 

• Az akkumulátorok gőzei tűz- és robbanásveszélyesek. 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 szigetelőanyaggal, mielőtt 

kiemeli a gépből. 

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

• Amikor száraz töltött akkumulátort készít szervizre, mindig kövesse az 

akkumulátor gyártójának utasításait. 

• Az akkumulátorok töltésére, illetve gyúlékony anyagok tárolására használt 

helyiségben ne dohányozzon. 

• Tisztítson meg és húzzon meg minden elektromos csatlakozást. Naponta 

ellenőrizze a csatlakozások állapotát - laza, kopott kábelek. A Zamboni jég-

karbantartó gép használata előtt húzzon meg, javítson vagy cseréljen ki minden 

laza vagy kopott elektromos kábelt.
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Kenőanyagok 

A legtöbb kenőanyag gyúlékony. 

• 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 Zamboni gépen. 

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

• Legyen kéznél tűzoltókészülék, annak használatával legyen tisztában. A kezelési 

utasításokon szereplő ajánlásoknak megfelelően vizsgáltassa meg, illetve 

szervizeltesse ezeket. 

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 Zamboni kereskedőjéhez. 

• 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 szivárognak. 

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

• A külső burkolat helyenként felhólyagzott. 

• A tömlő rugalmas része összecsomózódott vagy megtört. 

• Ellenőrizze, hogy minden kapocs, védőrács és hőpajzs megfelelően fel van-e 

szerelve, megakadályozandó a vibrációt, más alkatrésznek dörzsölődést vagy 

túlzott hőterhelést üzem közben. 

Biztonságos működés 
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Összeszerelés és szétszerelés 

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

és/vagy kapaszkodó. 

• A Zamboni gép szerelésekor mindkét kezét használja, és álljon szemben a 

járművel. Különös gondossággal járjon el, ha nedves vagy csúszós környezetben 

dolgozik. 

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

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

A Zamboni jég-karbantartó 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. 

• Zamboni 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 az indítókapcsolóra vagy a 

kezelőszervekre. 

• 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. 

Működés 

• 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.
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Parkolá
s 

• Zamboni járművével kizárólag arra kijelölt területen parkoljon. 

• Vegye le a lábát a gázpedálról, ha a járművet ÜRES fokozatba kapcsolja. 

• Engedje le a kondicionálót a blokkokra. 

• 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. 

• Húzza be a rögzítőféket, ha vásárolt ilyen opciót a járműhöz. 

• A járművet jól szellőző helyiségben tárolja.
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VESZÉLY! 

VESZÉLY! 

Karbantartás 

Körbejárás és szemrevételezés 

A karbantartó- és kezelőszemélyzet biztonsága, valamint Zamboni járműve maximális élettartama 

biztosítása érdekében alaposan járja körbe a járművet, amikor kenőanyaggal tölti fel, vagy 

karbantartást végez. Nézzen körül, majd nézzen a jármű alá, és ellenőrizze, nincs-e kilazult vagy 

hiányzó csavar, összegyűlt kosz vagy szemét, olajszivárgás, sérült vagy lyukas abroncs. 

A kenési és karbantartási eljárások nem megfelelő 
elvégzése veszélyes, és súlyos, akár halálos sérülést is 
okozhat. Kenőanyag feltöltés vagy karbantartás megkezdése 

előtt olvassa el és értelmezze a HASZNÁLATI ÉS 
KARBANTARTÁSI utasításokat. 

Csak azután üzemeltesse a járművet, hogy elolvasta és értelmezte a HASZNÁLATI 
utasításban szereplő információkat. A jármű nem megfelelő üzemeltetése 
veszélyes, és személyi sérüléshez, illetve halálos sérüléshez is vezethet. 

A szervizelést végző szakember vagy szerelő nem biztos, hogy a gép minden rendszerét ismeri. 

Ezért különösen körültekintően kell eljárni a szervizelés során. Az alkatrészek kiszerelése vagy 

beszerelése előtt különösen fontos az adott rendszer és/vagy alkatrészek ismerete. 

Az alábbi alapvető óvintézkedéseket mindig figyelembe kell venni: 

• A jármű üzemeltetése, kenése vagy javítása előtt olvassa el és értelmezze a 

járművön elhelyezett figyelmeztető címkéket és matricákat. 

• A függőleges és vízszintes szállítócsigák rövid ideig még forognak a szállítócsiga 

kezelőszervek kikapcsolása után is. Mindig várja meg, amíg a szállítócsigák 

mozgása teljesen leáll mielőtt a szállító csigákkal vagy azok közelében dolgozna. 

Soha ne dolgozzon a szállítócsigákon, ha a motor jár. 

• Mindig viseljen védőszemüveget és védőcipőt, amikor a jármű közelében 

dolgozik. Különösen akkor fontos a védőszemüveg viselése, amikor a járművön, 

vagy tartozékain kalapáccsal vagy pöröllyel dolgozik. Hegesztéskor viseljen 

hegesztőkesztyűt, maszkot/szemüveget, kötényt, vagy bármilyen munkavédelmi 

eszközt. Ne viseljen laza, lelógó vagy szakadt ruházatot. Vegye le gyűrűit és 

ékszereit, amikor a járművön dolgozik. 

Ne dolgozzon olyan gépen, amely csak emelőn vagy darun áll. Szétszerelés előtt 

mindig használjon kőkockát vagy emelőállványt a gép megtámasztására.
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• Mielőtt megkezdené a munkát a járművön, engedje le a kondicionálót vagy más 

eszközöket a földre. 

• A jármű szétszerelésekor vagy összeszerelésekor használjon lépcsős fellépőt és 

kézi korlátot (ha alkalmazandó) A használat megkezdése előtt tisztítsa le a 

törmeléket vagy sarat a fellépőkről, járdákról vagy munka-platformokról. Mindig 

a géppel szemben álljon, fellépőt, létrát és járdát használ. Amkor nem lehetséges 

a kijelölt hozzáférési rendszer használata, a biztonságos javítás érdekében 

használjon létrát, állványt, vagy más munka-platformot. 

• Az alkatrészek kiemelésekor használjon megfelelő emelési eljárást. A 

hátsérülések elkerülése érdekében használjon emelőt, ha 50 fontnál (23 kg) 

nehezebb alkatrészeket emel. Ellenőrizze a láncok, kampók, akasztók stb. 

megfelelő állapotát és kapacitását. Ellenőrizze, hogy a kampók megfelelő 

pozícióban legyenek. Emelési művelet során az emelőszemeket ne terhelje 

oldalirányban. 

• Elkerülendő az égési sérüléseket, ügyeljen a felforrósodott alkatrészekre és forró 

folyadékokra a csövekben és tömlőkben az éppen leállított járművökön. 

• Körültekintően járjon el a burkolati elemek leszerelésekor. Fokozatosan csavarja 

ki az utolsó két csavart vagy anyát a burkolati elem két átellenes végén, és először 

csak lazítsa meg az elemet, hogy kiengedje a rugókban tárolt vagy egyéb 

nyomást, mielőtt teljesen kicsavarná a csavarokat és anyákat. 

• Óvatosan távolítsa el a betöltő-fedeleket, szellőzőket és dugaszokat a gépen. A 

betöltő-fedeleket egy ronggyal fogja meg, így elkerülhető, hogy a nyomás alatt 

lévő folyadékok kispricceljenek vagy kiömöljenek. Ennek veszélye még nagyobb, 

ha a járművet éppen akkor állították le, mert a folyadékok forrók lehetnek. 

• Mindig megfelelő állapotú szerszámokat használjon, pontosan ismerje 

használatukat mielőtt szervizelné a járművet. 

• Csak cikkazonos rögzítőket használjon a visszaszereléshez. Ne használjon a 

gyárinál gyengébb minőségű rögzítőt, ha ki kell cserélnie. Ne használjon metrikus 

méretezésű rögzítőt standard csavarokkal és anyákkal. 

• Lehetőleg a javításokat úgy végezze, hogy a jármű egyenletes, kemény talajon 

álljon. Ékelje ki a járművet, amikor a gépen vagy alatta dolgozik, 

megakadályozandó annak elgurulását. 

• A hegesztést is igénylő javításokat kizárólag a megfelelő ismeretekkel rendelkező 

és kellőképpen képzett szakember végezheti el, aki jártas a hegesztési 

munkafolyamatokan. 

• Határozza meg a hegeszteni kívánt fém típusát, és ennek megfelelően válasszon 

hegesztési eljárást és elektródát, hegesztőszárat vagy vezetéket, hogy a hegesztett 

fém az eredeti fém erősségű legyen. 
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• Egy elem kiszerelésekor mindig ügyeljen a vezetékek épségére. Amikor 

visszaszereli a vezetékeket, ügyeljen annak épségére, és úgy vezesse el, hogy ne 

találkozzon éles élekkel, illetve ne tudjon hozzádörzsölődni más tárgyhoz vagy 

forró felülethez. Ne csatlakoztasson vezetéket folyadékot tartalmazó tömlőhöz. 

• A szerelés megkezdése előtt mindig győződjön meg arról, hogy a 

védőfelszerelések, ideértve a rácsokat és a pajzsokat, felszerelése megfelelő, azok 

ellátják a feladatukat. Ha egy védőrácsot vagy pajzsot le kell szerelni a 

javításhoz, fokozott figyelemmel járjon el. 

• A laza vagy sérült üzemanyag, kenőanyag vagy hidraulikus tömlők tüzet 

okozhatnak. 

• Ne hajlítsa meg vagy üssön rá a nagynyomású tömlőkre, illetve ne szereljen be 

meghajlott vagy sérült tömlőt. Alaposan vizsgálja meg a kábeleket, vezetékeket 

és tömlőket. Kézzel ne ellenőrizze az esetleges szivárgásokat. A gombostűfejnyi 

(nagyon apró) szivárgások nagyon gyors olajfolyást eredményezhetnek, amely 

tömlő közvetlen közelében láthatatlan. Ez az olaj a bőrre jutva személyi sérülést 

okozhat. A nagyon apró szivárgások ellenőrzésére használjon kartont vagy 

papírt. 

• A csatlakozásokat a megfelelő nyomatékkal húzza meg. Ellenőrizze, hogy a 

hővédő lemezek, saruk és rácsok megfelelően a helyükön vannak-e, elkerülendő 

a túl magas hőmérsékletet, vibrációt és más alkatrészekkel történő érintkezést 

üzem közben. A vezetékek, szerelékek vagy hasonló alkatrészek lehúzása vagy 

leválasztása előtt engedjen ki minden nyomás alatt lévő levegőt, olajat vagy vizet 

a rendszerekből. Mindig győződjön meg arról, hogy a megemelt alkatrészek 

megfelelően vannak kiékelve, és ügyeljen a nyomásra, ha nyomás alatt lévő 

rendszer alkatrészével dolgozik. 

• Ne működtesse a gépet, ha valamelyik forgóalkatrész sérült, vagy más 

alkatrészhez ér üzem közben. Újrahasználat előtt ellenőrizze az előzetesen sérült, 

nagy sebességgel forgó alkatrész megfelelő kiegyenlítését. 

• Ügyeljen arra, hogy ne lélegezzen be port, ha azbesztet tartalmazó alkatrészekkel 

dolgozott korábban. Az ilyen por belégzése egészségromboló. A Zamboni 

járművekben használt alkatrészek közül a fékbetétek és fékrendszer valamint a 

szigetelésre használt elemek tartalmazhatnak azbesztet. A fenti alkatrészekben az 

azbeszt általában gyantával van megkötve, vagy valamilyen módon el van 

különítve. A normál kezelés nem veszélyes, amíg az üzem közben a levegőbe 

kerülő por nem tartalmaz azbesztet. 

• Amennyiben azbeszttartalmú por van a levegőben, kövesse az alábbi, józan ész 

diktálta útmutatások valamelyikét. 

• Soha ne használjon sűrített levegőt a tisztításhoz 

• Az azbesztet tartalmazó anyagokat ne dörzsölje vagy kefélje. 



Általános Biztonsági Eljárások 

1 - 15 

 

 

• Tisztításhoz alkalmazzon vizes eljárásokat, vagy részecskeszűrőt (HPA) 

tartalmazó vákuumos eljárást.
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FIGYELMEZTE
TÉS! 

• Az állandó megmunkálással járó műveletek esetében használjon elvezető 
szellőztetést.  

• Viseljen tanúsítvánnyal ellátott légzőmaszkot, ha a por más módszerrel nem 
kezelhető. 

• Tartsa be a vonatkozó munkavédelmi szabályokat és előírásokat (például 

OSHA előírások az U.S.A.-ban 29 CFR 1910.1001 szerint) 

• Az azbeszt ártalmatlanításakor kövesse a környezetvédelmi előírásokat és 
rendelkezéseket. 

• Kerülje az olyan környezetet, ahol azbeszt részecskék kerülhetnek a levegőbe. 

Az akkumulátorok működése és karbantartása 

FIGYELMEZTETÉS! 

Amikor az akkumulátor tálcák elérik majdnem teljes 
töltöttségüket, hidrogén- és oxigén-gázok keletkezhetnek. 
Ezek a gázok rendkívül robbanásveszélyesek, így ügyeljen 
arra, hogy a közelikben 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. 

Amikor magas nyomású levegővel végez tisztítást, mindig viseljen védőmaszkot és 
védőruházatot. A maximális levegőnyomás nem lehet 30 psi (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. 

Az akkumulátorok maximális élettartama és teljesítménye a kezelőtől, az akkumulátor töltési 

módjától, a karbantartástól és a szerviztől függ. 

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

Azonban, ha a cellák túl vannak töltve, és a burkolaton elektrolit gyűlik össze az akkumulátor 

felső része nedves marad. 

Ha szükséges, tisztítsa meg az akkumulátor tetejét mosószóda és forró víz keverékével. 
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VIGYÁZA
T! 

 

A szellőző-fedeleknek szorosan kell tartaniuk, hogy a szóda-
oldat ne jusson be az akkumulátor-cellába.
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Az oldat készítéséhez használjon 0,5 kg (1 font) mosószódát 4 liter (1 gallon) vízhez. Rugalmas 

sörtéjű kefét használjon. A szóda-oldatot az akkumulátor tetejére vigye fel, amíg a sződd kifejti 

tisztító hatását. 

A tisztítás végeztével, alaposan öblítse át az akkumulátorokat vízzel. A szárításhoz használja a 

levegő nyomását. 

Tárolás hideg környezetben 

Amikor Zamboni járművét nagyon hideg környezetben használja (-20 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, Zamboni járművét meleg helyen tárolja, amikor nem használja.
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2. 
Általános kezelési és 

karbantartási információ 
Fontos: 

A jég-karbantartó motorja, hajtáslánca és differenciálműve 
mind új alkatrész, ezért fokozott figyelemmel használja őket 
a jármű 'bejáratási időszaka' alatt. 

A jármű kenőanyaggal való feltöltésére és megelőző karbantartására vonatkozó 

szervizintervallumokat órás, napos, hetes és havi ciklusokban határozták meg (lásd az 526 Szerviz 

kézikönyvet). Az intervallumok szerint végzett rendszeres kenés és megelőző karbantartás mellet, 

javasoljuk, hogy szakemberrel rendszeres időközönként vizsgáltassa át a jég-karbantartót és 

alkatrészeit. 

Tanulmányozza a jég-karbantartóhoz kapott Mitsubishi Használati és Szerviz kézikönyvet. 

Célszerű átvizsgáltatni a motort és a hajtásrendszert egy szakemberrel, így ismerni fogják annak 

működését, szervizelésének és javításának módszertanát. Javasoljuk továbbá, hogy az új 

tulajdonos vegye fel a kapcsolatot a helyi Zamboni Hivatalos képviselettel, és ismerkedjenek meg 

a szerviz-politikával. 

A Mitsubishi motorra vonatkozó megjegyzés: 

A motor visszajelző lámpa világít, ha alacsony az olajnyomás, amelyre egy villogó fény is 

figyelmeztet a műszerfalon. A motort ellátták egy úgynevezett MIL (malfunction indicator light - 

motor meghibásodás jelző) lámpával is, amely a kezelő figyelmét hívja fel a szervizt igénylő 

meghibásodásra. Bővebben lásd a "motor meghibásodás jelző" részt a 4. és 6. fejezetekben. 

Motorolaj specifikáció 

Csak olyan olajat használjon, amely csomagolásán fel van tüntetve az American Petroleum 

Institute (API) "Starbust" tanúsítvány és a 'FOR GASOLINE ENGINES' (benzinmotorokhoz), 

illetve legalább az SJ jelölés.  Olajkapacitás 5,7 liter (5 quart) szűrővel.



Általános kezelési és karbantartási információ 

2 - 2 

 

 

VIGYÁZA
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Javasolt üzemanyag 

A motor 87-es vagy 89-es oktánszámú, ólmozatlan benzinnel való használatra lett tervezve. A 

motor, megfelelő tüzelőanyag rendszer megléte mellett, használható száraz üzemanyaggal is - 

LPG és NG. 

MEGJEGYZÉS: Üzemanyag stabilizáló adalékanyag használata kifejezetten javasolt, ha tárolja a 

járművet.  Kötelező adalékanyag használata, ha az üzemanyagot harminc napon belül nem 

használják el. 

Az LPG üzemanyag specifikációnak meg kell felelnie vagy jobbnak kell lennie az EN 589 

(Európa) vagy HD-5 (Kanada/USA) szabványnál. Az NG üzemanyag specifikációnak meg kell 

felelnie vagy jobbnak kell lennie 38,7 MJ/m3 (Európa) 39,0 MJ/m3 (Kanada/ USA) (1050BTU/ft3) 

értéknél. 
A fenti specifikációknál gyengébb üzemanyagok használata 
állandó, nehéz indítást és rángatást okozhat, amely a motor 
meghibásodásához vezethet. Ha a motor erőteljesen rángat 
87-es oktánszámú vagy tisztább ólommentes benzin 
használatakor, vagy folyamatos sebességgel való haladás 
közben erőteljes motorhangokat és robbanásokat hall, 
forduljon a forgalmazóhoz vagy szakemberhez. 

A jég-karbantartó és alkatrészeinek megfelelő karbantartására fordított erőfeszítéseket a jármű 

hosszabb élettartama és a biztos üzem hálálja meg. 

A motor indítása 

A motor indításához: 

• A gázpedál legyen Üres állásban. 

• Ellenőrizze, hogy a szállítócsiga kezelőszervek Ki/Üres állásban legyenek. 

• Fordítsa el a gyújtáskulcsot az indításhoz. 

• A motor beindul, és körülbelül 1150 RPM fordulatszámon jár. A jégkarbantartás 

megkezdése és a motor fordulatszám növelése előtt várjon 15 másodpercet. A 

bemelegedési idő alatt a motor és a katalizátor eléri a megfelelő üzem 

hőmérsékletet. A bemelegítési idő lejárta után a motor 'zárt hurokban' működik, 

és a katalizátor hatékonyabban csökkenti a motor károsanyag kibocsátását. 

Ellenőrizze, hogy a motor által kibocsátott károsanyag kívülre kerül, és a helyiség 

megfelelően szellőztetett. 

• Győződjön meg arról, hogy a hótartály teljesen leeresztett állapotban legyen, a 
kondicionáló pedig legyen felemelve.
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A motor leállítása 

A motor leállításához: 

• Engedje vissza a gázpedált üres állásba. Húzza be a rögzítőféket, ha tartozék. 

• Állítsa vissza a szállítócsiga-kapcsolókat Ki/Üres állásba. 

• A hótartály ürítése után engedje le a kondicionálót a rögzítőkre. 

• Csökkentse alapjárati fordulatszámra a motort a sebeségszabályzóval. A gyújtás 

levétele előtt hagyja a motort üresjárati fordulatszámon forogni 30 - 60 

másodpercig, hogy a motor és a kipufogórendszer le tudjon hűlni. 

• Ha a hótartály fel van emelve, állítson be egy biztonsági fellépőt a megfelelő 

pozícióba (lásd 5.6 ábra). 

• Vegye le a gyújtást, húzza ki a kulcsot, majd helyezze biztonságba. 

Amikor nem használja a gépet 

Amikor nem használja a járművet: 

• Járművével kizárólag arra kijelölt területen parkoljon. 

• Engedje le a kondicionálót a blokkokra. A kondicionáló tömege körülbelül 450 

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 

kondicionáló mindkét futóeleme alá fakockát vagy blokkot helyezzen. 

• Állítsa vissza a szállítócsiga-kapcsolókat Ki/Üres állásba. Húzza be a 

rögzítőféket, ha tartozék. 

• Vegye ki, és helyezze biztonságba a gyújtáskulcsot. 

• 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.
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Haladás közúton 

A járművet nem közúti használatra tervezték. 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: 

• Kérdezzen rá a helyi hatóságoknál, hogy engedélyezett-e a jármű közúti 

használata. 

• Javasoljuk, hogy a járművet előtt és mögött is kísérőjármű haladjon. 

• 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. 

• A motor fordulatszáma nem lehet több 2500 RPM-nél. 

• Hosszú utakon ne vontassa a járművet. Károsodhat az erőátviteli rendszer.
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3. 
Biztonságos működés 

Zamboni jég-karbantartó járműve több év fejlesztésének és tapasztalatának eredménye a jég-

karbantartás terén. Zamboni járművébe épített műszaki megoldások és biztonsági funkciók az Ön, 

a biztonságot szem előtt tartó kezelő segítségével kelnek életre... 

...aki ismeri a gépet és kezelőszerveit, 

...aki megfelelően karbantartja a gépet, 

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

Mivel rendkívül fontos a BIZTONSÁGOS VEZETÉS, arra kérjük Önt, hogy alaposan 

ismerkedjen meg a jég-karbantartóval, valamint a Használati Utasításban szereplő információkkal. 

Még a legbiztonságosabb gépet is lehet nem rendeltetésszerűen működtetni, ezért a kézikönyvben 

számos biztonsági előírás szerepel. 

Ilyen előírás például: 

• Ellenőrizze, hogy a gépre gyárilag felszerelt védőrácsok a helyükön vannak, és 

tökéletesen ellátják a funkciójukat. 

• A motor elindítása előtt ellenőrizze, hogy a hidrosztatikus erőátviteli kar üres 

állásban legyen. Mielőtt előre vagy hátra elindulna a jég-karbantartóval, mindig 

alaposan nézzen körül, ügyelve arra, hogy senki sem tartózkodik az útjában. 

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

• Senki sem tartózkodhat a jégen, amikor a jég-karbantartóval dolgoznak rajta. 

Mindig defenzíven vezessen. Készüljön fel a váratlan eseményekre. 

• Kezét és lábát tartsa távol a szállító-szalagoktól, szíjaktól, láncoktól és egyéb 

mozgó alkatrészektől, amikor a motor jár. 

• Amikor vezet vagy karbantartja a jeget, várja meg amíg a motor katalizátora 

eléri a megfelelő üzemi hőmérsékletet 

• A Zamboni jármű egy ipari felhasználásra tervezett gép, amelyet csak képzett és 

tapasztalt kezelő vezethet. Soha ne használja rekreációs célból, például 

versenyzésre.



Biztonságos működés 

3 - 2 

 

 

VESZÉLY! 

 

FIGYELM
EZTETÉS! 

 

FIGYELM
EZTETÉS! 

 

 

A szállító-szíjak beállítása, javítása, tisztítása vagy 
szervizelése előtt mindig állítsa le a motort, és vegye ki a 
gyújtáskulcsot. A függőleges és vízszintes szállítócsigák 
rövid ideig még forognak a szállítócsiga kezelőszervek 
kikapcsolása után is. Mindig várja meg, amíg a 
szállítócsigák mozgása teljesen leáll mielőtt a 
szállítócsigákkal vagy azok közelében dolgozna. Soha ne 
dolgozzon a szállítócsigákon, ha a motor jár. 

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 (off -ki), 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. 

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 a hótartály alatt. 

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

Ha a járművel emelkedőn vagy lejtőn parkol a kerekeket 
ékelje ki, megakadályozandó a jármű elgurulását a 
parkolóhelyről.
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VESZÉLY! 

A belsőégésű motorok veszélyes gázokat tartalmazó kipufogógázokat és 
anyagokat / 1 \ bocsátanak ki - többek között szénmonoxidot (CO) és 

nitrogéndioxidot (NOs). 
Ezek a gázok akár halálosak is lehetnek. 

A jégpályán megfelelő szellőztetést KELL alkalmazni a jég-
karbantartó minden egyes használata után. A jég-
karbantartót továbbá megfelelő karbantartásban és 
szervizelésben kell részesíteni, a motor időzítőjét mindig 
pontosan be kell állítani.  A jég-karbantartót üzemeltető és 
karbantartó személyt megfelelő utasításokkal kell ellátni. 

Ne feledje, hogy a jégpálya-üzemeltető feladata biztosítani 
a megfelelő szellőztetést, a létesítmény levegőminőségének 
rendszeres ellenőrzését (CO és NO2 szintek) valamint a jég-
karbantartó állapotának vizsgálatát. 

• Amikor üzemanyaggal dolgozik, mindig a célnak megfelelő tartályokat 

használjon tárolásra. 

• A kezelőszemélyzetet évente képzésben kell részesíteni. 

• Minden új kezelőt képzésben kell részesíteni mielőtt először helyeznék üzembe a 

gépet. 

• Követni kell a figyelmeztető címkéken szereplő információkat. Ne működtesse a 

gépet, ha valamelyik címke hiányzik, vagy nem olvasható. 

VESZÉLY! 

A gép motorját egy elektronikus vezérlőegységgel szerelték fel (ECU). 
Ha az ECU azt érzékeli, hogy a motor az előírt paramétereket túllépi 
üzem közben, kigyullad a "check-engine" (ellenőrizze a motort) vagy 
a meghibásodás visszajelző MIL lámpa. 
Ne használja a járművet, ha a "check-engine" lámpa folyamatosan 
világít. A lehető leghamarabb vigye szervizbe a járművet.
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4. 
A jégpálya levegőminősége 
Annak érdekében, hogy a jégpálya levegőminősége a lehető legjobb legyen, a Zamboni jég-

karbantartót megfelelő módon kell használni a jégpályán: 

• Amely szellőztetése megfelelő. 

• Ahol naponta mérik és ellenőrzik a levegő minőségét. 

• Ahol ismerik, hogy milyen a levegő minőségére vonatkozó szabványokat és 

utasításokat kell betartani. 

• Ahol tudják, hogy a Zamboni jég-karbantartó használata hatással van a levegő 

minőségére, valamint ismerik, hogy ezeket az elemeket hogyan kell mérni és 

szervizelni. 

• Mielőtt a gépet a jégen használni kezdi, várja meg amíg a motor és a katalizátor 

megfelelően bemelegszik. 

Megfelelő szellőzés 

Megfelelő szellőztetés alatt azt értjük, amikor a szellőztetés eredményeképpen a levegő belégzése 

egészséges, és az megfelel a vonatkozó munkavédelmi előírásoknak. 

Levegőminőség ellenőrzés 

A levegőminőség rendszeres ellenőrzésére szolgáló programot a jégpálya határozza meg, 

biztosítandó, hogy a levegő minősége nem ártalmas az egészségre és megfelel a szabványoknak. 

A levegő minőségére vonatkozó szabványok és útmutatás határozza meg a jégpálya 

levegőjében még engedélyezett szénmonoxid (CO) és nitrogén-dioxid (NO2) szinteket. Ezek a 

gázok fosszilis üzemanyagok, például benzin, LPG és CNG elégetésével jutnak a levegőbe a 

kipufogórendszerből. 

A jégpálya levegőminőségét több más tényező is befolyásolhatja.  Többek között: 

• Belsőégésű motorral hajtott jég-szélező gépek. 

• Szellőztetés nélküli propánnal hajtott fűtőtestek, kemencék vagy bojlerek. 

• CO2 tartályok. 

• Nem tiszta üzemanyagok. 

• A jég hűtésére használt rendszer és gázai (ammónia vagy freon). 

• Cigarettafüst. 
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• Éttermi és/vagy kiszolgáló berendezések. 

• Festékek, vegyszerek, oldószerek stb. nem megfelelő tárolása.
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A jégpálya szellőztet rendszere drámai módon befolyásolhatja a beltéri levegő minőségét, ha: 

• Az üzemeltetés nem megfelelő. 

• A karbantartás nem megfelelő. 

• A tervezés nem megfelelő, például: 

• Nem megfelelő méret vagy teljesítmény. 

• A levegő beszívó egység szennyezett térből, például parkolóból vagy 

garázsból szívja be a levegőt. 

Akár a jégpálya vagy a szellőztető rendszer mellett alapjáraton működő autók, buszok vagy 

kamionok is drámaian ronthatják a levegő minőségét. 

A motor károsanyag-kibocsátási rendszerének alkatrészei 

A jég-karbantartó gépet olyan motorral szerelték fel, amely károsanyag kibocsátása alacsonyabb, 

és így megfelel az ipari szabványoknak. A szabványoknak való megfelelés érdekében, a járművet 

az alábbiakkal szerelték fel: 

• Elektronikus motorvezérlő (ECU) 

• Elektronikus üzemanyag befecskendezés (EFI - csak benzin). 

• Elektronikus fordulatszám-szabályzó. 

• Három üzemmódú katalizátor 

• Oxigén érzékelő 

• MAP szenzor. 

• Motor hűtőközeg érzékelő. 

• Külső levegőhőmérséklet érzékelő. 

• Fedélzeti diagnosztikai rendszer. 

• Meghibásodás jelző (MIL). 

A fenti egységek feladata biztosítani a motor megfelelő működését, és a kibocsátási 

szabványoknak való megfelelést. Azonban a motor kibocsát magából káros anyagokat az 

üzemanyag elégetésével, és bár a károsanyagok szintje alacsonyabb, a jégpálya levegőminőségét 

folyamatosan ellenőrizni kell, hogy ne legyen ártalmas az egészségre. 

Motorvezérlő egység (ECU) 

Az ECU a motorba jutó levegő-üzemanyag keverék (AFR) minőségét ellenőrzi, a motor üzemi 

környezete alapján. Az ECU ellenőrzi a motor sebességét, terhelését, a levegő és a hűtőközeg 

hőmérsékletét, és az elektronikus üzemanyag befecskendezővel állítja be az AFR értéket ideális 
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keverékre. Ha az AFR az ideális arány közelében van (sztochiometrikus), a katalizátor maximális 

hatékonysággal működik, és csökkenti a káros kipufogógázok kibocsátási szintjét. 

Általában néhány perc szükséges, hogy a motor és a katalizátor elérje a megfelelő üzemi 

hőmérsékletet és körülményeket. Csak akkor kezdjen bele a jég karbantartásába, ha a motor 

károsanyag kibocsátó rendszere a normál üzemi hőmérsékleten működik. 

Ha az ECU olyan feltételeket érzékel, hogy nem tudja szabályozni az AFR értéket, bekapcsol a 

MIL, figyelmeztetve a kezelőt. Ha az ECU azt érzékeli, hogy a motor valamelyik, felügyelt része 

nem megfelelően működik, bekapcsolja a MIL-t. NE HASZNÁLJA A GÉPET, ha folyamatosan 

világít a meghibásodásra figyelmeztető lámpa. 

VESZÉLY! 

i\|\ Amikor felgyullad a "check-engine" lámpa normál működés közben 

11 \ 

Nyílt-hurok és zárt-hurok működés 

Amikor először indítják be a motort, akkor "nyílt hurok" üzemmódban működik. Ez azt jelenti, 

hogy az ECU az AFR-t az előre programozott szinteken keresztül vezérli. Amkor a motor elér egy 

bizonyos üzemi hőmérsékletet, az ECU átkapcsol "zárt hurok" üzemmódba. Ez azt jelenti, hogy 

az ECU az AFR-t a motor üzemi feltételei alapján vezérli, és ellenőrzi az oxigén-érzékelőtől 

érkező jelet, meghatározva, hogy szükséges-e módosítani az AFR értéken. 

Az AFR precíz zárt hurkos vezérlésével a katalizátor a lehető leghatékonyabban tudja csökkenteni 

a károsanyag kibocsátás szintjét. A károsanyagok kibocsátása akkor a legalacsonyabb, amikor a 

gép zárt hurok módban működik. Ezért miután beindította a motort, a 2-2 oldalon leírtaknak 

megfelelően melegítse fel. CSAK akkor hajtson fel a jégre, amikor a motor károsanyag 

kibocsátási rendszere elérte a normál üzemi hőmérsékletet.
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VESZÉLY! 

 

Oxigén-érzékelő 

Az oxigén-érzékelő a motorvezérlő által használt kritikus alkatrész. Az oxigén-érzékelő megfelelő 

működését a motor minden szervizelésekor vagy hangolásakor ellenőrizni kell (1000 óránként). 

Az oxigén-érzékelőt minden 2000 üzemóra után cserélni kell. 

Katalizátor 

Zamboni jég-karbantartóját úgynevezett "háromfunkciós" katalizátorral szerelték fel. A katalizátor 

a károsanyagok kibocsátásának csökkentésében játszik szerepet. Ez a katalizátor csökkenti a CO, 

szénhidrogén és NOX, (az NO2 az NOX gázok közé tartozik) szinteket. 

A katalizátorokat rendszeresen szervizelni kell. A katalizátort a motor nem megfelelő időzítése 

vagy a helytelen levegő-üzemanyag keverékarány károsíthatja. Ha a gépet világító "check-engine" 

lámpával használja, csökken a katalizátor teljesítménye, valamint várható élettartama. 

A katalizátorok élettartama fix. Élettartama végén a katalizátor hatékonysága csökken, és több 

szennyezőanyagot enged át, kezelés nélkül. 

Ha normál működés közben felgyullad a "check-engine" lámpa, a gépet azonnal 

szervizelni kell. 

Motorgyújtás időzítés 

A motorgyújtás időzítő a motor károsanyag kibocsátás befolyásoló egyik legfontosabb faktor. A 

motorgyújtás időzítése gyári beállítás, további beállítást nem igényel. 

A túl gyors időzítés megnöveli a motor NOx kibocsátását, a csökkentett pedig magas CO szintet 

eredményez. Mindkét feltétel hátrányosan érinti a katalizátor teljesítményét és élettartamát. 

NE ÁLLÍTSON A MOTORGYÚJTÁS IDŐZÍTÉSÉN!
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Motor és hangolási állapot 

A motor állapota és a hangolás a motor teljesítményére van hatással, valamint azt jelenti, hogy a 

motor üzemi körülményeinek változóit optimális teljesítményre hangolják. 

A motor hangolására vonatkozó műveletek: 

• A gyújtógyertyák cseréje, állapotuk és megjelenésük feljegyzése. 

• Az elosztófedél és rotor cseréje (ha szükséges). 

• A gyújtógyertya vezetékek cseréje (ha szükséges). 

• A károsanyag kibocsátással kapcsolatos alkatrészek vizsgálata, különös tekintettel 

a megfelelő működésre és csatlakozásukra a motorhoz. 

• A meghibásodás-jelző állapotának feljegyzése és rögzítése. 

• A motor ECU által jelzett hibakódok feljegyzése és rögzítése. 

• A motor azon állapotainak javítása, amely hibakódot és a MIL hibajelző 

felgyulladását eredményezi. 

• Az elvégzett munka, a szerviz dátumok és a szervizt végző személy rögzítése.
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Motor károsanyag-kibocsátási rendszerek - 
Vizsgálat és karbantartás 

A belsőégésű motorok veszélyes gázokat tartalmazó kipufogógázokat és 

anyagokat bocsátanak ki, többek között szénmonoxidot (CO) és 

nitrogéndioxidot (NO2). Ezek a gázok akár halálosak is lehetnek. 

A jégpályán megfelelő szellőztetést KELL alkalmazni a jég-karbantartó minden 

egyes használata után. A jég-karbantartót továbbá megfelelő karbantartásban 

és szervizelésben kell részesíteni, a motor időzítőjét mindig pontosan be kell 

állítani.  A jég-karbantartót üzemeltető és karbantartó személyt megfelelő 

utasításokkal kell ellátni. 

Ne feledje, hogy a jégpálya-üzemeltető feladata biztosítani a megfelelő 

szellőztetést, a létesítmény levegőminőségének rendszeres ellenőrzését (CO és 

NO2 szintek) valamint a jég-karbantartó állapotának vizsgálatát. 

A jég-karbantartó, a motor és a motor kipufogórendszerének biztonságos és megfelelő karbantartása az 

alábbi műveletekből áll: 

• A létesítmény levegőminőségének mérése naponta (CO és NO2 szintek). 

• A motor károsanyag kibocsátási szintjeinek mérése és rögzítése 300 óránként. A 

károsanyag kibocsátási szintek nem növekedhetnek 20%-nál nagyobb mértékben az előző 

kiolvasás óta. 

• A motor alkatrészeinek beállítása (amikor szükséges), biztosítandó a megfelelő működést 

és az optimális károsanyag kibocsátási szinteket. 

• A motor és a kipufogórendszer alkatrészeinek vizsgálata, beállítása (amikor szükséges) és 

karbantartása szükség szerint. 

• A motor megfelelő indítása és bemelegítése, hogy a gép "zárt hurok" üzemmódban 

dolgozzon a jégen. 

• Soha ne üzemeltesse a gépet, ha a "check-engine" lámpa folyamatosan világít. 

Amennyiben nem rendelkezik a fenti alkatrészek vizsgálatához, karbantartásához és javításához szükséges 

szerszámokkal, forduljon szakszervizhez. 

4 - 45
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Motor károsanyag-kibocsátási rendszerek - Vizsgálat és karbantartási 
táblázat 

Sorozatszám: Üzemanyag típusa: Katalizátor típusa: 

 

Motor telj. dátum és idő Katalizátor után 
     

HC CO CO2 O2 NOX szintek rendben a 2 2 X korábbi vizsgálathoz 
képest? 

       

PPM % % % PPM 

 

     

Üres 
            

     Terhel
és 
alatt 

            

     

Üres 
            

     Terhel
és 
alatt 

            

     

Üres 
            

     Terhel
és 
alatt 

            

     

Üres 
            

     Terhel
és 
alatt 

            

     

Üres 
            

     Terhel
és 
alatt 

            

     

Üres 
            

     Terhel
és 
alatt 

            

     

Üres 
            

     Terhel
és 
alatt 

            

     

Üres 
            

     Terhel
és 
alatt 

            

     

Üres 
            

     Terhel
és 
alatt 

            

     

Üres 
            

     Terhel
és 
alatt 

            

     

Üres 
            

     Terhel
és 
alatt 

            

Megjegyzés: A motor terheléséhez teljesen emelje fel a kondicionálót, és tartsa így 15 másodpercig. 
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Javasolt karbantartási ütemterv 

BENZIN ÉS LPG ÜZEMŰ MOTOROK KARBANTARTÁSI KÖVETELMÉNYEI 
 Beszer

elés 

Dátum 

Intervallum - óra 
Napon
ta 

200 400 800 1000 1250 1500 1750 2000 5000 

Általános karbantartás 
           

A folyadékok szivárgásának ellenőrzése 
szemrevételezéssel 

 

X 
         

A motor olajszintjének ellenőrzése 
 

X 
         

A hűtőközeg szintjének ellenőrzése 
 

X 
         

A motorolaj és -szűrő cseréje 150 óránként vagy 120 nap üzemeltetés után 
Az LPG/Gázrendszer szivárgásának 
ellenőrzése 

A szervizelés vagy karbantartás megkezdése előtt 
Vizsgálja meg a tartozékok meghajtásának 
szíjait 

     

X 
     

Vizsgálja meg az elektromos rendszert 
         

X 
 

Vizsgálja meg a vákumcsöveket és a 
tartozékokat 

         

X 
 

Motor hűtőközeg 
           

A hűtő letakarítása 100 óránként vagy 60 nap üzemeltetés után 

Hűtőközeg cseréje 
         

X 
 

Vizsgálja meg nem keletkezett-e repedés a 

hűtőközeget tartalmazó tömlőkön, nincs-e 

ködképződés vagy állagromlás 

     

X 
     

Motor gyújtásrendszer 
           

Vizsgálja meg nem sérült-e az 
akkumulátorház 

     

X 
     

Ellenőrizzen minden elektromos 
csatlakozást 

     

X 
     

Cserélje ki a gyújtógyertyákat 
     

X 
     

Alap motorrendszer 
           

Cserélje ki a vezérműtengely szíját 
          

X 

Cserélje ki a kiegyenlítő tengely szíját 
          

X 

Vizsgálja meg a PCV rendszert 
     

X 
     

Üzemanyagrendszer karbantartás 
           

Cserélje ki az üzamanyagszűrőt (Benzin és 
LPG) 

   

X 
       

Vizsgálja meg a zárat - szivárgás és zárás 
         

X 
 

Ellenőrizze az LPG/Benzin-szabályzó 
nyomását 

         

X 
 

Ellenőrizze az LPG/Benzin 
üzemanyagcsövek szivárgását 

         

X 
 

Ellenőrizze/Engedje le az EPR-LPR-t ha 
olajlerakódást tapasztal 

150 óránként vagy 120 nap üzemeltetés után 
Ellenőrizze nem szivárog-e a légbeszívó          X  

Ellenőrizze nincs-e vákuum-szivárgás a 
gyűjtőcsőnél 

         

X 
 

Ellenőrizze nem szivárog-e a 
befecskendező és alvázhossztartó 

         

X 
 

Vizsgálja meg a levegőszűrőt 200 óránként, 100 óránként poros környezetben 

Cserélje ki a szűrőket 400 óránként, 200 óránként poros környezetben 

Motor kipufogórendszer 
           

Vizsgálja meg nem szivárog-e a 
kipufogóleömlő 

         

X 
 

Ellenőrizze nem szivárog-e a kipufogó 
csőrendszer 

         

X 
 

Vizsgálja meg a katalizátor bemeneti és 
kimeneti oldalát 

         

X 
 

Ellenőrizze a HEGO (O2) érzékelő 
csatlakozásait 

         

X 
 

Cserélje ki a HEGO (O2) érzékelőket 
         

X 
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5. 
A jég-karbantartó alkatrészei 

Elölnézet 
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Hótartály fedele Hótartály Hótartály 

Vezetőkerék 

Motortér szervizajtó 

5.1 ábra A jég-karbantartó alkatrészei (elölnézet) 

V
í
z
s
z
i
n
t
e
s
 
s
z
á
l
l
í
t
ó
c
s
i
g
a
 
- 

K
o
n
d
i
c
i
o
n
á 
l
ó



A jég-karbantartó alkatrészei 

5 - 3 

 

 

 

Vent Szellőző 

Board brush (option) Oldalsó kefe (opcionális) 

Exhaust pipe Kipufogócső 

 

Hátulnézet 

Függőleges szállítócsiga meghajtás ■
 

 

Propántartály 

szíj és csat 

LPG tartály-tálcák 

Kondicionáló 

láncvezető 

Kondicionáló 
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Simítóhen
ger 

Jégkészítésre 

használt víz 

elosztócső 

5.2 ábra A jég-karbantartó alkatrészei (Hátulnézet)
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Hózúzó 

 

Kezelőállás 

Műszerfal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

jégkészítéshez 

használt víz 

vezérlője 
Mosóvíz 

vezérlő 

Kés beállító kerék 

Hótartály vezérlő 

Vízszintes 

szállítócsiga vezérlő 

Kondicionáló 
emelő 

Függőleges 

szállítócsiga 

vezérlő 

Erőátviteli vezérlő 

5.3 ábra A jég-karbantartó alkatrészei - Kezelőállás 
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Olaj 
nívópálca 

Olajszűrő 

Power-csomag (motor) 

Elektronikus 

nyomásszabályzó 

(EPR) / Porlasztó 

Lendkerék 
Burkolat 

Segédszivattyú 

Hidrosztatikus (meghajtás) szivattyú
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légszűrő 

Indítómotor 

Hűtő 

5.5 ábra A jég-karbantartó alkatrészei - Power csomag 
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5.6 ábra A jég-karbantartó alkatrészei - Hótartály biztonsági fellépő 

■Hótartály biztonsági fellépő 

■Biztonsági fellépő 

tárolókampó 

-Könnyített hótartály (opcionális) 

Mosóvíz tartály-

Jégkészítő víztartály
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6. 
Kezelőállás 

■ MŰSZERFALI 

MŰSZEREK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-VISSZAJELZŐ 

FÉNYEK-VEZÉRLŐ KAPCSOLÓK 

MOZGÓALKATRÉSZEK 

ALKATRÉSZEK MOBIL 
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Motorsebesség kapcsoló - 

Gyújtás 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Abroncsmos
ó 

(opcionális) 

Generátor-lámpa 

Olajnyomás-lámpa 

Motorhőmérséklet-lámpa 

Alacsony LPG szint lámpa 

Üzemanyagválasztó 
kapcsoló | CNG/iLPG" 

Hidraulikus hózúzó / Kézi 

felülírás (opcionális)

 

6.2 ábra Műszerfal 

Sebességmérő, olajnyomás, motorhőmérséklet műszer 

A sebességmérő, olajnyomás és motorhőmérséklet műszerről a motor működésével kapcsolatos 

információkat olvashat le gyorsan átlátható analóg formában. 

Multifunkciós CAN kijelző műszer 

Ez a műszer számos információt közöl a motor működéséről; a megjelenített információk között a műszer 

tapintógombjaival léptethet. Az alapértelmezett kijelzés motor üzemóra. 

Három lámpa (Figyelmeztető, Hiba és MIL), valamint egy hangjelzés is be lett építve. A CAN kijelző 

műszerről bővebben lásd a 6 - 6 oldalt.

-Kürt Jégkészítő vízszintjelző (opcionális) 

-
Lámpá
k 

Üzemanyagszint-jelző (opcionális) 

■Mosóvíz szivattyú 
(opcionális) 

Oldalsó kefék 

(opcionális) 

Multifunkciós 

CAN kijelző 

műszer 

Sebességmérő

, olajnyomás, 

motorhőmérsé

klet 
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A kezelőállás 

Figyelmeztető visszajelzők, berregő, "Csökkentett üzemmód" és 
Automatikus leállítás üzemmódok 

A jármű számos visszajelző lámpával és berregővel van felszerelve, amelyek figyelmeztetik a 

kezelőt a nem megfelelő üzemi körülményekre. Minden figyelmeztetésről fényjelzés tájékoztat, 

egyes figyelmeztetésekhez berregő jelzés is tartozik. A jármű súlyos károsodásához vezető 

extrém körülményeket a teljesítmény lecsökkentésével (50% fojtás) vagy automatikus leállással 

jelzi a jármű. Ha a "Csökkentett üzemmód" aktív, a motor fordulatszáma automatikusan 

lecsökken, és körülbelül 60 másodperc elteltével a motor teljesen leáll. Használja ezt az időt a 

szállítócsigák kikapcsolására, a kondicionáló felemelésére és a jégről történő lehajtásra. Ha az 

ECU alacsony motorolajnyomást érzékel, azonnal leállítja a motort. 

 

Minden esetben, amikor bizonytalan a hiba okát, illetve a figyelmeztető lámpa vagy berregő 

kikapcsolását illetően kérjen bővebb felvilágosítást a Zamboni Company képviselőjétől.

Funkció Lámpa Berregő 
Lámpateszt 

indítás 

Csökkentett 

üzemmód / 

Leállítás 

Elhárítás/Megjeg
yzések 

Motorolajnyomás IGEN IGEN 
5 

MÁSODPER
C 

Leállítás 
Ellenőrizze az 

olajszintet, hívja a 

szervizt 

Motor túlmelegedés IGEN IGEN 
5 

MÁSODPER
C 

Csökkentett 

üzemmód és 

Leállítás 

Állítsa le a motort, 

ellenőrizze a 

hűtőközeget 

Generátor IGEN IGEN IGEN NEM 

Ellenőrizze az 

akkumulátor 

feszültségét, 

generátor kimenetet 

Meghibásodás jelző 

(MIL) 

IGEN IGEN IGEN NEM Lásd a hibakódokat 
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Motorolajnyomás 

Az alacsony motorolajnyomás visszajelzés 2 állapotban lehetséges. Az 1. állapot akkor 

aktiválódik, ha az olajnyomás 6 psig alá csökken, amikor a motor 1200 RPM fordulaton vagy az 

alatt forog, illetve 8 psig alá csökken 1450 RPM vagy magasabb fordulaton. A 2. állapot akkor 

aktiválódik, amikor a nyomás 3 psig alá csökken bármilyen fordulaton. 

Az 1. állapotban az ECM az alábbiakat végzi: 

• Felkapcsolja a meghibásodás jelzőt. 

• Felkapcsolja az alacsony olajnyomás visszajelző lámpát. 

• Megszólaltatja a hangjelzést. 

A 2. állapotban az ECM az alábbiakat végzi: 

• Felkapcsolja a meghibásodás jelzőt. 

• Felkapcsolja az alacsony olajnyomás visszajelző lámpát. 

• Megszólaltatja a hangjelzést. 

• 3 másodperc után leállítja a motort. 

A kezelő kiveheti a kulcsot, majd újraindíthatja a motort. Ha a nyomás továbbra is alacsony, a 

rendszer ismét leállítja a motort 3 másodperc után. 

Ha felgyullad a motor visszajelző lámpa vagy a motor alacsony olajnyomás miatt leáll, végezze el 

az alábbi műveleteket: 

• Ellenőrizze, hogy megfelelő-e az olajszint, és megfelelő olajat használ-e. 

• Ha a feltétel továbbra is fennáll, hívjon szerelőt a motorhoz. 

Motor túlmelegedés 

A motor ECM felkapcsolja a magas hűtőközeg hőmérséklet lámpát, ha a motor hőmérséklete 

104°Celsius (220°F) fölé emelkedik legalább 15 másodpercig. A visszajelzés aktiválását 

szándékosan állították erre a hőmérsékletre, megakadályozandó a motor esetleges 

túlmelegedését, és elegendő időt hagyva arra, hogy le tudjon hajtani a jégről és a hűtőközeg ne 

folyjon ki, vagy a motor ne álljon le. 

Akkor is felgyulladhat a visszajelző, ha jég-karbantartást követően indítja be újra a motort, 

előzőleg teljes fordulatszámon állította le, és nem járatta üresben 30 - 60 másodpercig, hogy a 

hűtőközeg keringtetése lehűtse a motort.  Ha ez (hősokk) történik, járassa a motort alapjáraton, és 

várja meg amíg a hűtőközeg hőmérséklete 210°F alá csökken és a lámpa kialszik. 

Megakadályozandó a probléma megismétlődését MINDEN kezelőt utasítson arra, hogy járassa a 

motort alapjáraton 30-60 másodpercig a motor leállítása előtt, a használati utasítás címke előírásai 

szerint. 

A motor beépített leállás funkcióval rendelkezik, ha a hűtőközeg hőmérséklete túl magas. 2 

lépcsőben aktiválódik. 



Kezelőállás 

6 - 5 

 

 

• Az 1. lépcsőben (220°F) hibakódot ír, bekapcsolja a meghibásodás visszajelző 

fényt, hangjelzést ad, és 50%-os teljesítményen tartja a fojtószelepet. 

• Ekkor világít a magas hűtőközeg hőmérsékletre figyelmeztető lámpa. 

• A 2. lépcsőben (239°F) hibakódot ír; bekapcsolja a meghibásodás jelző fényt és 3 

másodperc után leállítja a motort. 

A kezelő kiveheti a kulcsot, majd újraindíthatja a motort. Ha a hőmérséklet továbbra is 239°F 

fölött van, ismét leállítja a motort 3 másodperc után. Nagyon fontos, hogy a kezelő el tudja 

hagyni a jeget a járművel az 1. lépcső aktiválódása után. 

Amikor biztonságosan megteheti, ellenőrizze a hűtőközeg szintjét a hűtőben. Ellenőrizze, hogy a 

hűtő nem sérült, illetve nem szivárog-e. Ellenőrizze a hűtőközeg megfelelő áramlását. 

Generátor 

A jármű fel van szerelve egy visszajelzővel, amely akkor villan fel, amikor a generátor kimenete 

nem elégséges. A lámpa aktiválódik, ha az akkumulátor töltőfeszültsége alacsony. Ellenőrizze a 

generátor megfelelő működését, és az akkumulátor teljes töltöttségét. Ha szükséges, cserélje ki 

őket. 

A gép kezelőszervei 

A műszerfalon található kapcsolókkal az alábbi funkciók érhetők el:  

• Kürt 

• Lámpák 

• Oldalsó kefék (ha a felszereltség része) 

• Mosóvíz szivattyú (ha a felszereltség része) (világít) 

• Abroncsmosó rendszer (világít) (ha a felszereltség része) 

• Speciális vízrendszer (világít) (ha a felszereltség része) 

• Hótartály lámpa 

• Automatikus hózúzó (világít) (ha a felszereltség része) 

• Alacsony üzemanyagszint lámpa (ha a felszereltség része) 

• Motor fordulatszám (RPM) 

• Üzemanyagválasztó kapcsoló (ha a felszereltség része) 

Minden kapcsolón egy címke jelöli a funkciót. 

A jármű gyújtáskulcsa az alábbi állásokba fordítható el: ki, be/indítás, indítás, kiegészítő 

A jégkészítéshez használt víz műszere 

Ez az opcionális műszer mutatja a jégkészítésre használt víz mennyiségét a tartályban.
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Hibajelző 
lámpa 

MOL, 

HIBA 

Kijelzőablak 

1049,3 
Motor 
üzemóra 

Enter gomb ■ 

Multifunkciós CAN kijelző műszer 

A Multifunkciós CAN kijelző a motorvezérlő modulhoz (ECM) csatlakozik CANbus kábellel. Az 

alábbi motor paraméterekről jelenít meg valós idejű információt: Motor üzemóra (alapértelmezett 

kijelzés), Olajnyomás, Motor fordulatszám, Hűtőközeg hőmérséklet, Akkumulátor feszültség, 

Szívócső hőmérséklet. A paraméterek a műszer görgetőgombjával kereshetők fel és le. 

A paraméter kijelzőn kívül a CAN kijelzőben található még a MIL hibajelző lámpa, a 

figyelmeztető lámpák és a hibajelző lámpák. A MIL, a hibajelző és hangjelzés akkor aktiválódik, 

amikor a motor vezérlőmodul (ECM) úgy érzékeli, hogy a motor a kívánt paramétereken kívül 

működik. A kezelőnek le kell jegyeznie ezt a gépnaplóban, és azonnal szervizeltetni kell a 

járművet. A jármű további használata úgy, hogy közben folyamatosan világít a MIL súlyosan 

károsíthatja a motort, és veszélyes üzemi körülményeket eredményezhet. 

A MIL mellett a DTC (Diagnistic Trouble Code - Diagnosztikai hibakód) is látható a műszer 

kijelzőjén. A DTC kódokkal a hiba oka diagnosztizálható. A DTC kódok listája és jelentésük a 

motor szervizkönyvében találhatók. 

A multifunkciós kijelzőbe beprogramozták a szerviz intervallumokat is. Az órák az előre beállított 

intervallumtól számítva számolnak visszafelé nulláig. Amint a számláló eléri a nullát, a kijelzőn 

megjelenik a "Olajcsere szükséges" vagy "Hangolás szükséges" felirat. Az 526-10806 

sorozatszámtól kezdődően egy Figyelmeztető lámpa is villog, ezzel is felhívva a kezelő figyelmét 

a szerviz esedékességére. A figyelmeztetés nyugtázásához és a lámpa / figyelmeztetés 

kikapcsolásához nyomja meg valamelyik gombot. A szerviz-intervallum emlékeztetők a motor 

indításakor jelennek meg, a javasolt szerviz elvégzése után pedig kézzel nullázhatók. Az olajcsere 

intervallum beállítása 150 óra. A 

hangolás beállítása 1000 óra. 

Meghibásodás jelző (MIL) 

- Figyelmeztető lámpa
  

Felgördítő gomb 

Legördítő gomb 

Az alábbi oldalakon található folyamatábrák lépésről lépésre mutatják be a műszeren megjelenített 

funkciók közötti navigálás menetét.
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Navigálás a CAN kijelző 
egységen 

1049,3 
Motor üzemóra 

r ----------------- i 
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1. 

A jégkarbantartó működtetése 

A gép vezetése 

A gép vezetése előtt 

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

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. 

A gép kezelőszervei 

A Zamboni jég-karbantartó a megszokott gépkocsi típusú kezelőszervekkel rendelkezik. 

A jég-karbantartót egy kormánykerékkel lehet kormányozni. Két pedált használhat, az egyikkel 

az irányt és a gyorsítást szabályozhatja, a másik pedig a fékpedál. A sima működésről 

hidrosztatikus erőátvitel gondoskodik. 

A jármű haladási sebességét és a motor fordulatszámát a gázpedállal vezérelheti. Minél 

mélyebbre nyomja be a hidrosztatikus pedált, annál gyorsabban halad a jármű. A motor 

fordulatszámát (RPM) a motor sebesség kapcsolóval szabályozhatja (Lásd 7.1 ábra).
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Hidrosztatikus erőátvitel 

A hidrosztatikus erőátvitel egy korlátlanul állítható hidraulikus szivattyú és motor kombináció. A 

jármű sebességét a gázpedállal szabályozhatja (7.1 ábra). A haladás irányát az erőátvitel 

kapcsolókarjával határozhatja meg. A motor indításához az erőátvitelnek üres állásban kell lennie. 

A jármű fel van szerelve egy üres biztonsági indítókapcsolóval, amely megakadályozza a motor 

indítását, amikor a hidrosztatikus szivattyú nem üres állásban van. Az erőátviteli karnak üres 

pozícióban kell lennie, a gázpedált pedig nem szabad lenyomni. 

Motorsebesség 

A járművet elektronikus fordulatszám-szabályzóval szerelték fel. A motor fordulatszámát, azaz 

sebességét a motor-sebesség kapcsolóval lehet szabályozni (Lásd 6.2 ábra). A motor sebességét a 

kapcsoló jobb oldalának megnyomásával növelheti. A motor sebességét a kapcsoló bal oldalának 

megnyomásával csökkentheti. 

Az elektronikus fordulatszám-szabályzó a beállított fordulatszámot a motor terhelésétől 
függetlenül tartja. 

Az elektronikus fordulatszám-szabályzóról bővebben lásd az 526 Szerviz Kézikönyvét. A jég 

karbantartásakor a motor fordulatszámát 2200 és 2500 RPM között kell tartani. A kezelő nem 

"húzhatja" a motort túl alacsony fordulatszámon. Ellenkező esetben csökken a jármű teljesítménye 

és karbantartó képessége, valamint károsodhat a motor. 

A jármű sebessége 

A jég-karbantartó haladási irányát az erőátviteli kapcsoló 7.2 ábra szerint történő mozgatásával 

határozhatja meg. Haladáskor a motor fordulatszámát 1500 RPM körül kell tartani, a karbantartást 

pedig 2200 - 2500 RPM fordulatszámon kell végezni. 

A jármű sebességét a motor fordulatszáma, az erőátviteli kar pozíciója és a gázpedál együttesen 

határozza meg. 

Gázpedál 

A gázpedál lenyomása aktiválja a hidrosztatikus erőátvitelt. A gázpedál lenyomásával a jármű az 

erőátviteli karral kiválasztott irányban kezdi meg a haladást. A gázpedál lenyomásával 

szabályozhatja az erőátviteli rendszernek továbbított teljesítményt. A gázpedál teljes lenyomásával 

teljes sebesség és maximális gyorsulás érhető el. Ha elemeli a lábát a pedálról, kisebb erő jut az 

erőátviteli rendszerbe és a jármű lassulni kezd. A hidrosztatikus erőátvitel fékrendszerként is 

működik, ha lábát elemeli a gázpedálról. A fékpedállal is fékezhet.
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Fojtásszabályzó kapcsoló Fékpedál Gázpedál 

- Teljese előre 

7.1 Fojtásszabályzó 

-Üres Teljesen hátra 

7.2 ábra Erőátvitel 

Fojtásszabályzó kapcsoló és Hidrosztatikus Erőátviteli 
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Vízszintes 
szállítócsiga 

Mosóvíz_Felv

étel 

Mosóvíz 

kimenet 

Kés-sor 

Borotválás 

és 

hófelszedés 

i 

Mosóvíz 

terület 

I 

Jégkészítő 

vízfelület 

-Kés 

Jég-karbantartási eljárások 

A Zamboni jég-karbantartó gép a lehető legjobb jégfelületet készíti. Kiküszöböli a jég 

karbantartására jellemző korábbi munka- és időigényes módszereket. 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 ezeket a feladatokat könnyebben és hatékonyabban végzi el. 

Leborotválja a jeget, majd a felesleget a hótartályba gyűjti, egy mosóberendezéssel lemossa a jeget 

és felviszi a takaróréteget a jégre.
  

Víz-spray 

-Törlő

-Simítóhenger 

7.3 ábra Jég-karbantartási eljárások
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FIGYELMEZT
ETÉS! 

 

A jégsimítás lépései 

Mielőtt a jégre lépne 

• Ellenőrizze a víz szintjét a víztartályokban. 

•  A késeket szintbe kell állítani (lásd 9.5 ábra) megfelelő szögben (lásd 9.6 ábra). 

• A kondicionálót teljesen fel kell emelni. 

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

• NINCS UTAS! 

A jégen 

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 kiegészítők használata. 

• Felesleges víz eltávolítása a jégről. 

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

 

Borotválás vagy vágás 

• Hajtson a tárolóhelyiségből a jégre (lásd 7.4 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-vezérlés" információt a 9. fejezetben. 

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 tolja le 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 leereszti vagy felemeli. Amikor ezt a hangot hallja, állítsa a szelepet üres 

állásba. Így megfelelő leszorító nyomást tud alkalmazni. A gépen érezni is fogja, ahogy a 

kondicionáló felé kerül át a nagyobb súly. 

A szállítósorok indítása (szállítócsigák): 

Húzza fel a szállítósor kart. A kezelő számára is hallhatóan elkezdenek forogni a szállítósorok. A 

betekintőablakon keresztül a kezelő számára láthatóvá válik, ahogy a hó elkezd gyűlni a tartályban. 

A függőleges szállítósor eltömődését megakadályozandó állítsa le a vízszintes szállítósorokat 

mielőtt a hótartály teljesen megtelik. 

A szállító-szíjak beállítása, javítása, tisztítása vagy 
szervizelése előtt mindig állítsa le a motort, és vegye ki a 
gyújtáskulcsot. 
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 (off -ki), végül 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.
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VIGYÁZA
T! 

 

(Opcionális) 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.  

Megjegyzés: Mivel a függőleges és a vízszintes szállítócsigak hidraulikusan sorba vannak kötve, 

mindkét szállítócsiga visszafelé forog, ha bekapcsolja az opcionális fordított forgásirányú 

szállítócsiga funkciót. 

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 havat tovább tömöríti. 

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 forgassa el a szelepütközőt az útból. 

• Ellenőrizze, hogy a csigák ne mozogjanak, a karral fordítsa meg a forgásirányt (a 

csigakar lefelé 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. 

Soha ne mozgassa gyorsan előre és hátra a kart, 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 lefelé 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 és vízszintes csigákat át kell mosni, a csigák 

csapágyait azonnal be kell zsírozni és el kell távolítani belőlük a nap közben 

összegyűlt vizet. A csigák csapágyainak bezsírozása naponta egyszer jó minőségű 

tengeri vagy hajótréler zsírral hosszú szerviz élettartamot biztosít.
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Kés beállítása 

Nyissa meg a jégkészítő víz 

szelepet Nyissa meg a 

mosóvíz szelepet 

Indítsa el a víz szivattyút 
10 másodperccel a 

mosóvíz 
szelep nyitása után \ 

Tipikus jégsimítási művelet 

Lassan induljon el a jég 

közepén 

Teljesen engedje le a 

kondicionálót Indítsa el a 

szállítósorokat 

Tárolóhelyiség 

Ellenőrizze a víz szintjét 

Ellenőrizze a késeket 

Emelje fel a kondicionálót 

Várja meg amíg 

megfelelően felmelegszik 

a motor 

Ellenőrizze, hogy szabad-e az út, 

amikor kitolat a tárolóhelyiségből a 

jégre. 
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7.4 ábra Felhajtás a jégre A minta 

utolsó körén 

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 

Kapcsolja ki a 

vízszivattyút 

Kapcsolja le a 

mosóvizet A jég szélén 

Állítsa le a járművet 

Állítsa le a szállítósorokat 

Teljesen emelje fel a 

kondicionálót 

Kapcsolja le a jégkészítő 
vizet 

7.5 ábra Lehajtás a jégről
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A hózúzó használata 

A kezelőnek percenként többször is használnia kell a hózúzót (vagy többször, ha szükséges). A 

hózúzóval a függőleges csigák használata után a sarkokban összegyűlt havat vagy jeget lehet 

eltávolítani. A hózúzó használatához tolja le a hózúzó rudat, majd engedje el. Többször is ismételje 

meg a műveletet. 

A jármű felszerelhető opcionális automata hózúzóval is. Az automatika a fenti műveletet 

percenként hatszor végzi el bekapcsolás után. Ha további beavatkozásra is szükség van, kézi 

vezérléssel felülírható. 

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 10 másodpercig hagyja nyitva a szelepet. 

• Kapcsolja be a mosószivattyút a kapcsolóval. A kapcsolón felvillanó piros fény 

jelzi a szivattyú működését. Kattanás hallható, amikor a szivattyú kuplungja kiold. 

• A kezelő a kezelőfelülettől jobbra látni fogja, ahogy elkezd folyni a víz a 

mosótartály kosarába. Ha nem áramlik a víz, azonnal kapcsolja le a szivattyút. 

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 kondicionálót. 

Elkerülendő a mosóvíz szivattyú járókerék sérülését (amelyet a szárazon futás okozhat) mindig 

legyen víz a mosótartályban, és mindig várjon legalább 10 másodpercet a szelep nyitása után a 

szivattyú bekapcsolása előtt. Égett gumiszag jelzi, ha a járókerék szárazon fut vagy futott. 

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 simítóhenger cseréjekor a 

lehető legszorosabb illeszkedés érdekében vágja körül a széleket a kondicionáló futófelület mentén. 

A nem megfelelő bevágás mellett a víz kiszökhet, gyenge mosási teljesítményt eredményezve, ami 

csíkokat hagyhat a jégen. 

A jégkészítéshez használt víz 

A legjobb jégfelületet általában forró víz használatával lehet készíteni. Ne használjon 1600 F -nél 

(700 C) melegebb vizet, mert az már megolvaszthatja a műanyag víztartályt. 

A jég készítésére használt víz alkalmazása: 
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• 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. 

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. Az 

oldalsó kefék használata: 

• Aktiválja a mágneskapcsolót az oldalsó keféket kapcsoló gombbal a műszerfalon. 

(Lásd 6.2 ábra) 

• 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 oldalsó kefekar görgőjének hozzá kell 

érnie a palánkhoz.  

• A járművet úgy kell pozícionálni, hogy a kondicionáló a lehető legközelebb 

kerüljön a palánkhoz. Ennek két oka van, egyfelől a söprés a szállítócsigák 

irányában történik, a hó a kondicionálóba kerül, másfelől pedig kefék így ki 

tudnak nyúlni a palánkig a sarkokban is. 

• Amikor a görgő érintkezik a palánkkal, biztos lehet benne, hogy a jármű 

megfelelően van pozícionálva és a leghatékonyabban végzi a söprést. Az oldalsó 

kefék karjában egy rugós szerkezet működik, így a palánktól való távolság 

különbözhet egy kicsit. 

• 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. 

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 forgassa a motort 2200 -2500 fordulatszámon, engedje le a kondicionálót. 



A jégkarbantartó működtetése 

7 - 
11 

 

 

• Engedje fel (vagy ki) a késeket a jégről a kés beállító forgókapcsoló óramutató 

járásával ellentétes irányba való forgatásával. Így vizet juttat a kések alá, ami 

össze tud gyűlni a mosóvíz tartályban (7.3 ábra) 

• Indítsa el a vízszintes szállítósort. Így feszültség alá helyezi a mosóvíz szivattyút. 

• Kezdjen el haladni, várjon 5 másodpercet, majd kapcsolja be a mosóvíz szivattyút. 

Ne feledje, hogy a járókerék meghibásodik, ha a szivattyút legalább 30 

másodpercig szárazon járatja. 

• A jégen lévő felesleges víz elkezd befolyni a mosóvíztartályba, amit a 

kémlelőnyíláson keresztül ellenőrizhet. Amikor a víz elkezd befolyni, kezdje meg 

a haladást a további vizes felületek felé. 

• Töltse fel a mosóvíz tartályt. 

• Kapcsolja ki a mosóvíz szivattyút és a szállítósorokat. 

• Hajtson le a jégről, és ürítse ki a mosóvíz tartályt a mosóvíz szelep kinyitásával a 

kondicionálón. A kondicionáló leeresztésével teljesen ki tudja üríteni a tartályt. 

• Amikor minden felesleges vizet lehúzott a jégről, ürítse ki a mosóvíz tartályt, és 

töltse fel friss, hideg vízzel. 

Felesleges víz felszívása a jégről a hótartályba. 

A funkció teljes leírását lásd a 8-4 fejezetben.
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VESZÉLY! 

 

 
Latyak (jég és víz keverék) eltávolítása a jégről 

A művelet alatt a jég-karbantartónak HALADNIA kell: 

• A jégen állva pörgesse fel a motort 2200 - 2500 fordulatra, engedje le a 

kondicionálót. 

• Indítsa el a függőleges és vízszintes szállítósorokat. 

• A késbeállító forgókapcsoló óramutató járásával ellentétes irányban történő 

elforgatásával állítsa be a késeket úgy, hogy érintsék a jeget. 

• 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. 

A szállító-szíjak beállítása, javítása, tisztítása vagy 
szervizelése előtt mindig állítsa le a motort, és vegye ki a 
gyújtáskulcsot. 

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 a hótartályba gyűjti, a 

Zamboni jég-karbantartó jégkészítő víztartályának üresnek kell lennie. Ha a jégkészítő tartályban 

és a hótartályban is víz van, túlterhelheti a járművet.
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FIGYELME
ZTETÉS! 

 

VESZÉLY! 

 

VIGYÁZA
T! 

 

Lehajtás a jégről 

Amikor lehajt a jégről a karbantartás végeztével (vagy bármikor máskor): (Lásd 7.5 

ábra) 

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

Kapcsolja ki az automatikus hózúzót (ha a felszereltség része). 

• Emelje fel a vágókéseket a jégről. 

-► • Kapcsolja ki a szállítócsigákat. Ez különösen azoknál a gépeknél fontos, amelyek 

fel vannak szerelve automatikus hózúzó opcióval. Ha nem állítja le mindkét 

csigát, a hócsúszda és a működtető henger megsérülhet beleérve a vízszintes 

csigába. 

• Zárja el a jégkészítő vízszelepet. 

• Ha a szállítócsigák mozgása leállt, teljesen emelje fel a kondicionáló-emelő 

szelepkart. 

• Ha az ürítést a szabadban végzi, emelje meg a törlőegységet a kondicionálón, 

hogy ne koszolódjon be. 

A jégen kívül 

Az alábbi műveleteket a jégről lehajtva végezze el: 

• A hótartály tartalmát lehetőleg egyenletes felületre ürítse ki. 

Emelje meg a hótartályt a hótartály emelő karral. A hó 

kiürítése után engedje le a tartályt. Ha a tartályt felemelt 

pozícióban tartja, a hótartály tartóállványt támassza alá, 

hogy meg tudja tartani a tartály súlyát. 
A hótartályt SOHA ne emelje fel, ha a szállítósor FUT. 
Amikor a hótartály fel van emelve, a függőleges szállítósor 
kései kilátszanak és személyi sérülést okozhatnak. 
A jég-karbantartót soha ne mozgassa, ha fel van emelve a 
hótartály, vagy emeli a tartályt. 
A hótartály emelésekor vagy leengedésekor a járművel 
egyenletes talajon álljon.
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Kezelőkarok 

Felületkezelő minták 

Az alábbi ábra a helyes jégkarbantartási mintát mutatja: 

 

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 

motor és a szállítósor sebességének csökkenése kísérheti. Ez azért van, mert a szelep nyitásához 

extra motorerőre van szükség, hogy a folyadék át tudjon folyni rajta. 

A fordulók sokkal simábbak lesznek és nem csökken a jármű 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.

 

7.6 ábraStandard karbantartási minta 
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Extra terhelés 

Ha túl mélyre tolja a borotválókéseket a jármű teljes sebessége mellett, túl nagy terhelésnek teheti 

ki a motort.  A motor fordulatszáma csak enyhén csökken, ha a karbantartás normál módon 

történik. Ha túlterheli a motort, a fordulatszám drasztikusan csökken, és így az adott műveletet 

nem tudja megfelelően végrehajtani. Ha a motor fordulatszáma drasztikusan lecsökken, 

csökkentse a gép terhelését: 

• Lassítson a gázpedál felengedésével. 

• Csökkentse a vágás mélységét.
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-Kipufogócső 

8. 
Vízellátó rendszer 

A. Az A cső (8.3 ábra) szállít vizet a mosóvíz tartályból a kondicionálóba. 

B. A B cső (8.3 ábra) a kondicionálóban felvett vizet szállítja a víz-szivattyú beszívó 

oldalára. A szivattyú ezután a vizet a mosóvíztartály tetejére küldi, ahonnan a vizet a 

szűrőbe keringtetheti, vagy átszivattyúzhatja a hótartályba és gyorsan leengedheti, ha 

szükséges (8.5 ábra). 

C. A C csőhöz (8.3 ábra) rögzített C tömlő (nem látható) küldi a vizet a jég készítő-víz 

szelepen át a jégkészítő víztartályból a kondicionáló felé. 

Mosóvíz transzfer (opció) 

D. A D szelep (8.4 ábra) 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 ezt a rendszert. Fontos: Ne nyissa ki ezt a 

szelepet, amíg a jégkészítő tartály félig le nem ürült. Ha a szelepet akkor nyitja ki, 

amikor a tartály teljesen 

tele van, a tartály 

deformálódhat. 

■Mosóvíz visszatérő ág 

Mosóvíz 

visszatérő ág 

szűrő 

Mosóvíz tartály 

Jégkészítő

-víz tartály 

Mosóvíz 

szivattyú 
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Túlfolyó leeresztő- Mosóvíz 

visszatérő ági 

tömlő (B) 

8.1 ábraVízellátó rendszer
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Jégkészítő-víz tartály 

8.2 ábra Víztartály betétek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ' 

_Jégkészítés 

Feltöltés 

vízzel 

Mosóvíz 
feltöltés 

Jégkészítő-víz 

tartály fedél 

Mosóvíz cső (A) 

Jégkészítő vízcső 

(C) 

8.3a ábra Kondicionáló csővezeték 
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BHMMAH
HE 
, 
VGYÁZAT 

Szívócső (B) 

■Mosóvíz elosztócső 

Késállító csavar és zsírzófej 

Mosóvíz felvétel (szívóoldal) 

Mosóvíz kimenet (a 

kondicionáló mindkét 

végén) 

8.3b ábra Kondicionáló 
csővezeték 

(Opció) D szelep 

Csatlakozószelep kezelő 
(opcionális) 

8.4 ábra Opcionális csatlakozószelep 
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Mosóvíz visszatérő ág 
szűrő 

Felesleges víz felszívása a jégről a hótartályba. 
Ha a felesleges vizet nem szeretné felszívni a mosóvíz tartályba, közvetlenül a hótartályba is 

elvezetheti, hogy könnyebb legyen kiüríteni. 

• A felesleges víz összegyűjtése előtt forgassa el a Mosóvíz visszatérő csövet, hogy 

az a hótartályba, és ne a Szűrőbe mutasson. 

• Gyűjtse össze a felesleges vizet a 7. fejezetben ismertetett módon. 

• Amikor a hótartály elején elkezdi leereszteni a vizet, állítsa le a mosóvíz 

szivattyút és a vízszintes szállítósort. Emelje fel a kondicionálót, és LASSAN 

hajtson le a jégről az ürítési területre. 

• Emelje fel a hótartályt. 

• Állítsa vissza mosóvíz visszatérő csövet az eredeti pozícióba, amint végzett a 

felesleges víz eltávolításával. 

Mosóvíz visszatérő ág cső (Felesleges 

víz eltávolítása a jégről) 

* 

8.5 ábra Mosóvíz szűrő és megkerülő
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9. 
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 

átlagosan 5-7 nap használat után tompulnak. 

FIGYELMEZTETÉS! 
jk A vágókés nagyon éles és ezért 
/g\ különösen körültekintően dolgozzon vele. A kés SÉRÜLÉST 
OKOZHAT akár 

/ | \ éles, akár nem. Fokozott óvatosággal járjon el! Használjon kesztyűt, 
és élvédővel fogja meg a késeket, ha lehet. Támassza ki a 
kondicionálót, amikor cseréli a késeket, vagy a 
kondicionáló alatt dolgozik. 

A kések cseréje 

Amikor kést cserél, ügyeljen arra, hogy a késtartó felület, ahová a kés csavarokkal -► be van 

fogva (9.4 ábra), tiszta legyen. Vigyen fel kevés kenőanyagot, például csavarlazítót a csavarokra. Így 

megakadályozható, hogy a kések vagy a rozsdamentes elemek megsérüljenek. 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. 
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Használt kések 

Ha a kés szélessége 4" vagy kevesebb, a HÁTSÓ rögzítőfuratokat használja. 

Megjegyzés: Az erősített anyagrész a végére ér, amikor a kés szélessége körülbelül 3"-ra csökken. 

Dobja ki a kést.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kés-kezelők a kondicionálón 

Késmagasság-állító csavarok A késeket a görgőkhöz viszonyítva szintezze ki. 

Oldalsó kezelőszervek 
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Fel 

Kondicionáló görgő Kés Kondicionáló görgő 

Le 

Késmagasság 

^Állítócsavarok 

Hátulnézet
 

 

9.1 ábra Késszabályzók a kondicionálóban
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Középső kézikerék- 

Oldalnézet 

"Kés 

Fel Le 

-Kondicionáló görgő 

9.2 ábra Középső kézikerék vezérlő 

A NYILAK AZ ALSÓ KÉSEK FORGÁSI IRÁNYÁT JELÖLIK 

Középső kézikerék 

Bal oldali beállítócsavar Jobb oldali beállítócsavar 

Csak a kések 
kiszintezéséhez 

Csak a kések 
kiszintezéséhez 

A kés szögének és mélységének 
beállításához 

9.3 ábra Késbeállító rendszer 

Kézi kerék 

A középső kézikerék módosítja a kés szögét. Ha a kés szintbe állt minden görgővel, a kézikerék 

elfordításával egyenletes mélységű vágásokat ejthet a jégen.
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Kés 

FIGYELMEZ
TETÉS! 

 

A kés befogása és rögzítése 

Késtartó foglalat (5K-78890) Kés (5K-33630) 

Kés meghúzási sorrend 

Késtartó foglalat 

Kés 

Megmunkált felület a késtartó foglalaton 

9.4 ábra Késtartó foglalat 

A késtartó foglalat végeit felfelé körülbelül 0,08" mélységben munkálták meg, ami megfelel egy 

átlagos jégvágási mélységnek. 

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

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

 

Kés 

A kés szögének és a vágás mélységének beállítása 

1. lépés: Állítsa be a kést körülbelül 100 szögben a késbeállító címkén látható módon (9.6 ábra) a 

középső kézikerék elforgatásával. 

2. lépés: Állítsa be a kés vezetőélét SZINTBEN MINDKÉT kondicionáló görgőre. Célszerű 

lapos alátétet, nagyméretű pénzérmét vagy a késbeállító eszközt (Alk. 

szám 84-01100) használni és ellenőrizni a beállítást a lenti módon. 

Óvatosan dolgozzon, mert a kések élesek. 

-► Megjegyzés: Ha a kés mindkét görgőnél szintben áll, akkor a legtöbb 

kés körülbelül 0,08"-al a görgő alatt lesz, a 9.4 ábrán látható módon. Mivel egy 0,08" 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" széles késnél 4 fordulat felel meg a 

kézikeréken nagyjából 0,08" mélységnek). 

Késmagasság 

á

l

l

í

t

ó 

Kondicionáló 
Görgő 

Késbeállító eszköz 
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Csúsztassa be a késbeállító 

eszközt a kondicionáló görgő alá, 

amíg síkba nem kerül. 

9.5 ábra Kés beállítása a kondicionáló görgőkhöz
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Hibás: túl kicsi szög Hibás: túl nagy szög Jobb: 10° szög 

Késszög beállítómatrica 

A késszög matrica a kondicionáló bal oldali lemezének belső oldalán található (lásd 9.6 ábra). 

Amikor a késtartó foglalat egyenes, az egyenessel párhuzamosan mérve a késszög körülbelül 10°. 

-Késszög matrica 

Késtartó foglalat 

Késszög matrica
  

9.6 ábra Késszög beállító matrica 

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 9.7 ábra)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7 ábra Késszög beállító eszköz 
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Kondicionáló leszorítási nyomása 

A kondicionáló leszorítási nyomórendszer célja leszorító nyomást alkalmazni a borotválókésekre 

és így növelni a gép borotválási képeségét. 

A leszorító nyomás rugóbeállítás menete 

• Emelje fel enyhén a kondicionálót a földről, hogy ne érjen a talajhoz. 

• Lazítsa ki az A rögzítőanyát. 

• Lazítsa ki a B rögzítőanyát és "kézi erővel" szorítsa a rugónak. Fogóval 3 vagy 4 

teljes fordulattal húzza meg. 

• Húzza meg az A anyát. 

• Ismételje meg a fenti műveleteket az ellentétes oldalon. 

B (1/2" / 13mm kulcs) 

A (3/4" / 19mm kulcs) 

Alk. szám 1L-67540 

A rugó feszessége így már megfelelő leszorító nyomást fejt ki. MEGJEGYZÉS: Rendszeresen 

ellenőrizze a leszorító rugók nyomását (Alk. szám 1L-67540), és győződjön meg arról, hogy nem 

lapultak-e ki, vagy vesztették el alakjukat. 

A rugó élettartamának meghosszabbítása érdekében a karbantartások között engedje le a 

kondicionálót a támaszokra leszorító nyomás alkalmazása nélkül (a gép ne emeljen).
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Zamboni® 
Felcsavarozható szélező 
Rögzítse a kondicionálóhoz, és 

menjen egy kört a palánk 

mentén 

Ha a jég összegyűlik a pálya 

szélén, a kések nem tudnak 

megfelelően borotválni 

Zamboni® Power 
szélező 
Sétáljon körbe a palánkok 

mentén, és vágja le a 

felesleget, ahol szükséges. 

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 szélezés után használja 

Zamboni® gépét a 

karbantartási minta 

befejezéséhez 

o o o o o o o o o o o o  

9.8 ábra Zamboni Szélező
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Megjegyzés: A szélező késeknek 
élesnek kell lenniük. 

9.9 ábra Szélező tartozék 

■Szélező 
rögzítőcsavarok 

Késbeállító csavarok 

-Kés 

Előre 

Előre 

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 a kések 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: 
A szélező használatakor lassan haladjon előre. A szélező 

használata közben a jég-karbantartó eleje nekiütközhet a I I \ falnak.
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Kézi szivattyú kar 

Vészhelyzeti 

megkerülő 

szelep 

10.1 ábra Kézi szivattyú működtetőkar és vészhelyzeti megkerülő szelep 

10. 
Használat vészhelyzetben 

Vészhelyzeti kézi szivattyú 
A vészhelyzeti kézi szivattyú a jármű vezetőoldali részén található. A szivattyú karját a kezelő 

számára könnyen hozzáférhető helyen kell tárolni vészhelyzet esetére. 

Cél: A vészhelyzeti kézi szivattyúval a kondicionáló vagy a hótartály emelhető fel abban az 

esetben, ha a motor meghibásodna. 

A vészhelyzeti kézi szivattyú működtetése 

Csak a kondicionáló 

felemelése; zárja el a 

vészhelyzeti megkerülő 

szelepet a gyűjtőcsövön 

elhelyezett visszacsapó 

szelep alsó részén az 

óramutató járásának 

megfelelően. A szelep 

lezárásával a hótartályt 

nem fogja felemelni a gép. 

Nyomja előre a 

kondicionáló emelőkar 

szelepét, közben 

pumpáljon a kézi szivattyú 

karjával. 

A hótartály felemeléséhez 

nyissa ki teljesen a 

vészhelyzeti megkerülő 

szelepet a gyűjtőcsövön 

elhelyezett visszacsapó 

szelepen. Tolja előre a 

hótartály emelőkart, 

közben pumpáljon a kézi 

szivattyú karjával. A 

kondicionáló is 

felemelkedhet a 

hótartállyal 
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együtt, a jelenség teljesen normális. 

A normál üzemhez való visszatérés előtt teljesen nyissa ki a Vészhelyzeti megkerülő szelepet. 

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

10.3 ábra 

Megkerülőszelep 

Hidrosztatikus szivattyú 

megkerülőszelep 

Vészhelyzet hidrosztatikus megkerülőszelep 

Amennyiben a gépet üzemképtelen motorral is mozgatni kell, ki kell nyitni a hidrosztatikus 

szivattyúra szerelt vészhelyzeti megkerülőszelepet (lásd 10.3 ábra). 

Ez a pirosra festett szelep a hidrosztatikus szivattyún található a motortérben. (Lásd 5.5 ábra és 

10.3 ábra). A megkerülőszelep nyitásához a beállítóeszközt forgassa el két fordulattal az 

óramutató járásával ellentétes irányba (alkatrészszám C4-00157 vagy 8405870) a szívócsövön.

 

Megjegyzések: 

• Ez a rendszer CSAK akkor használható, amikor a gépet LASSAN húzzák vagy 

tolják. 

• Normál működés közben a megkerülőszelepet TELJESEN el kell zárni. 

• Húzza le a féltengelyeket, ha hosszan vontatja a járművet. 

• Tilos a járművet gyorsan vontatni. 

• Mindig zárja le a szelepet, amint a kívánt helyre szállította a járművet. 

Csatlakoztassa újra a megkerülő eszközt a hidraulikus tömlőhöz.
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11. 
Tárolásra vonatkozó információ 
A tárolóhelyiségre vonatkozó információk 

Tárolóhelyiség 

Mivel a gép nagy mennyiségű vízzel dolgozik, a karbantartások között fagypont fölötti 

hőmérsékletűre fűtött tárolóhelyiségben 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. 

Nyílt láng, szikra vagy más őrlángot használó gyújtószerkezet, például tűzhely, kemence 

vízmelegítő használata tilos az üzemanyag-tároló, vagy -töltőállomás környékén. Jól szellőző 

helyiségben legalább 6 méter távolságot javasolt tartani a tűzforrásoktól; azonban mindig a helyi 

előírások élveznek elsőbbséget, ha ennél szigorúbbak. 

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 (beltérben) 

Javasoljuk, hogy a hótartályt felemelt állapotban tárolja, megfelelő biztonsági fellépővel 

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 

• Ürítse ki a víztartályokat. A jégkészítő tartály polietilénből készül, és nem jelent 

problémát korróziós szempontból. A mosóvíztartály acélból készült cinkben gazdag 

felsőrésszel és epoxi-bevonattal. Évente emelje le a fedelet, és vizsgálja meg ne 

pattogzott-e le a festék. Szükség szerint javítsa ki a hibákat. 

• 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. 

• 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. 

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

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 

• Üzemanyag betöltő - a karbantartás megkezdése előtt értékelni kell 

• 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 

• Alap folyadékszintek - megfelelőnek kell lenniük, cseréjük nem szükséges 

• Szíjak és tömlők - megfelelően kell illeszkedniük kopás, elöregedés / szivárgás jelei nélkül, cseréjük nem 

szükséges 

• Olaj és szűrők - ellenőrizni kell, hogy a szervizkönyvben ajánlott időközönként cserélték-e le őket 

• A vízszintes szállítócsigákat naponta zsírozza be 

• Engedje le a víztartályokat a nap végén 

• Az üzemanyag-ellátást a nap végén el kell zárni a benzinüzemű modelleken 

• A szellőzőrendszernek aktívnak kell lennie, a létesítmény ütemterve szerint el kell végezni a levegőminőség 

vizsgálatát 

• Ellenőrizze a jégkarbantartó 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 
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Részletes ellenőrzés: 

1. A feltöltés és a hótartály biztonsági állványa a 

helyén van 

2. A gyújtáskulcs nincs a gépben, biztonságos 

helyen van 

3. Kipufogórendszer állapota 

4. Üzemanyagrendszer állapota 

5. Az üzemanyagszint és a 

csatlakozások/tömlők/tartályok a helyükön vannak 

6. Szíjak 

7. Hótartály plomba 

8. Hidraulikus tömlők és csatolók 

9. Akkumulátor és kábelek 

10. Gyújtógyertyák 

11. Hűtő és hűtőcsövek 

12. Légszűrő 

13. Laprugók 

14. Fékbetétek 

15. Folyadékszintek 

16. Hidraulikus megkerülő nyitva vagy zárva 

17. U csatlakozók 

18. Abroncsok (állapot és nyomás) / kerékagy / 

szögek / anyák 

19. Oldalsó kefék állapota / kar csapágyai 

20. Vezetőkerék állapot 

21. Fényszórók / hátsó világítás 

22. Biztonsági rácsok és a kondicionáló rácsai 

23. Emelje fel a kondicionálót és vizsgálja meg 

késeket és a görgőket 

24. Kondicionáló / emelőkar / perselyek 

25. Hózúzó állapota 

26. Kés beállító kerék 

27. Törlő és simítóhenger 

28. Elárasztócső állapota 

29. Függőleges és vízszintes csigák mozgása és 

perselyek zsírozása 

30. Kormánykerék / kürt 

31. Kés-sor 

32. Kondicionáló laprugók 

33. Csigajáratok 

34. Üzemóra leolvasások 

35. Feszültségmérő 

36. Hőmérséklet 

37. Sebességmérő 

38. Vízfeltöltés 

39. Ülés / kartámasz 

40. Műanyagtartály vizsgálata 

41. Hótartály vizsgálata 

42. Fék és fékpedál 

43. Jégkészítővíz és mosóvíz szelepek 

44. Fellépő tisztasága 

45. Vezérlőkarok 

46. Mosóvíz szivattyú 

47. Szállítósor meghajtó szíj és lánc 

48. Karosszéria és biztonsági címkék állapota  

• Kipufogó védőlemez (kanadai modellek) 

• Tűzoltókészülék (opcionális) 

• Villogó fényjelző (opcionális) 

• Tartalék riasztó (opcionális) 

• Abroncsmosó víz (opcionális) 

• Biztonsági öv (opcionális)

 

A lista nem teljeskörű ellenőrzőlista, csupán általános útmutatóként szolgál a rutinellenőrzésekhez, amelyet több modell és 

funkció alapján állítottak össze. A modellek, funkciók és opcionális tartozékok gépenként eltérőek, a speciális elemeket hozzá 

kell adni a létesítmény és a jármű ellenőrzőlistájához. 

ELLENŐRZŐLISTA 
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E fényszórók 

Mosóvíz feltöltés 

Kipufogórendszer állapota 

Üzemanyagrendszer 
állapota 

Üzemanyagszintek és 

Csatlakozások 

/ Tömlők / 

Tartályrögzítők 

) Jégkészítő víz feltöltés 

Hátsó lámpa 

Emelje fel a kondicionálót 

• Ellenőrizze a kések 

állapotát és szögét 

• Ellenőrizze a görgők 

állapotát 

Elárasztócső 

állapota 

Törlő + 

Simítóhenger 

állapota Hózúzó állapota 

Kés 

Beállítás 
Kerekek 
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Hótartály és állvány 

Vezérlőkarok 

[43 Jégkészítésre 

használt víz, Mosóvíz 

szelep 

^3^ Kartámasz 

Biztonsági öv 

(opcionális) 

Tűzoltókészülék 

(opcionális) 

[24 Kondicionáló 
• Emelőkar • Perselyek 

22 Biztonsági rácsok 

Kondicionáló rácsok 

‘<1^ Abroncsok 

[29 Függőleges és vízszintes 

csigák mozgása és zsírzása 

| Műanyag 

víztartály állapota 

Függőleges 

csigavédő 

Jelzőfény’ 

(opcionális

) 

Műszerek 

/ 

Kormányk
erék / 

Kürt 
^Kul
cs 

I Kézifék és 

fékpedál 

Karosszéria + biztonsági 

címkék állapota  

Oldalsó kefék állapota • 

kar perselyek . 
Fellépő tisztasága 

Vezetőkerék 

állapot 

^41 Hótartály 

vizsgálata 

• állapot • nyomás 

• kerékagy / szögek / 

anyák 
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Hótartály 
plomba 

Abroncsmosó 

fúvóka 
(opcionális) 

[3 Laprugók 

> Folyadékszintek - 4 szintet 
ellenőrizzen • Fék • Hűtőközeg • 

Hidraulikus • Olaj 

Hűtő + Tömlők - 
Túlfolyó üveg 

^ U-
csatlakozó
k 

Abroncsmosó 

fúvóka 
(opcionális) 

Gyújtógyerty
ák 

Hidraulikus tömlők 

+ Csatlakozások 

I Hidraulikus megkerülő (nyitott / 
zárt) 

I U-
csatlakozó
k 

Akkumulátor + 
Kábelek 

Abroncsmosó 
fúvóka 

(opcionális) U-
csatlakozók 

Légszűrő 

) Szíjak 

Kipufogó 

védőlemez (ha 
van) 

Fékbetétek 

Fékbetétek 

I Laprugók 

Szállítósor 
meghajtó szíj + 

lánc 

> Mosóvíz szivattyú 

Késsor laprugók 

Csigajáratok 
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