
MOD-

Vi introducerar nästa generation isbane-
maskiner. Zambonis Serie 600 är designad 
för att omdefiniera standarden. 

Modell 650 är slutresultatet av vår erfarenhet 
från decennier och återkoppling från 
marknaden. Dess förbättrade effektivitet och 
enkla underhåll ger Ishallspersonalen en 
sann fördel.

En djärv ny design av den välkända formen 
på Serie 500 ändrade inte den bevisade 
prestandan och de exceptionella resultaten 
som marknaden förväntar sig av våra 
produkter.

AC motorer medför mindre underhåll. 
Förbättrad kapacitet och verkningsgrad 
innebär mer tid för vad maskinen var 
designad att göra: skapa is av världsklass 
vilket distanserar oss från konkurrenterna. 



En del 
saker 

förändras 
aldrig

Verkningsgrad  
Tillförlitlighet 
Prestanda
...och allt annat du förväntar dig från Zamboni.
 
De här sakerna kommer aldrig att förändras. 
Modell 650 behåller de bästa egenskaperna hos 
Serie 500 maskinerna, medan dramatiska 
förbättringar introduceras inifrån och ut.

Konstruerad för att utmana förväntningar, dess 
strömlinjeformade kaross av fiberglas är väl 
anpassad för den tuffa miljön den kommer kalla 
för hem. Den intelligenta designen av dess chassin 
möjliggör lätt tillgänglighet och strategisk 
placering av interiöra komponenter. Innovativa 
system erbjuder effektivitet samtidigt som 
maximala köregenskaper bibehålls.

Modell 650 har exceptionell snö-komprimering. 
Dess automatiska snörensare ingår i standard-
utförande. Ergonomin i operatörs-utrymmet har 

Inget annat är i närheten
Nästa generation elektriska motorer och 
kontroller kombinerade med ett beprövat och 
kraftfullt batterisystem är kapabla till 
uthålligheten som krävs av marknaden tuffaste 
tillämpningar.

Modell 650 är kulmen av mer än sex decenniers 
erfarenhet på fältet, kombinerat med ett 
ingenjörsteam som drivs av ett globalt perspektiv. 
Slutresultatet: en maskin värd att stolt introducera 
som Serie 600.

Ishallpersonalen har ett val. Fler av dem väljer 
Zamboni än framför andra fabrikat. Fråga dem 
varför. Det är troligt att du kommer höra prat om 
”bästa isen” och ”enkel användning”. Vi anser 
inte att dessa är valbara. Det bör inte du heller.

ny design med fokus på förarens säkerhet och 
komfort.

Byggd för att klara batterival med hög kapacitet, 
ger Modell 650 ytterligare avkörningar för din 
arenas hektiska schema.



Kapacitet/dimensioner

Snötank 
Verklig Volym 3.00 m3 106 cu. ft.  
Kompakt 3.74 m3 132 cu. ft. 

Vatten  
Läggvatten 757 L 200 USG
Tvättvatten 227 L  60 USG 
Totalt 984 L 260 USG

Hydraulolja 91 L 24 USG 

Transportsystem  
Horisontell skruv 25.4 cm 10 in. dia. 
Vertikal skruv 25.4 cm 10 in. dia. 

Total Längd 
Snötank Nere 4.04 m 159 in.
Snötank Uppe 4.88 m 192 in.

Total Höjd 
Snötank Nere 2.26 m 89 in.
Snötank Uppe 3.13 m 123 in. 

Total Vidd 2.13 m 84 in. 

Hjulbas 1.96 m 77 in.

Hjulspår 1.50 m 59 in.

Svängradie 
Vid hyvel 4.83 m 15 ft. 10 in.

Knivbredd 1.27 x 12.7 x 195.6 cm
 1/2 in. x 5 in. x 77 in.

Fordonsvikt
Tom  4853 kg 10700 lb
Med Vatten 5670 kg 12500 lb.

Elektroniska Specifikationer/Funktioner
Driftsäkra Sevcon® Gen4 kontroller har blivit 
beprövade i tillämpningar genom hela världen. 
”On.board” diagnostik tillhandahåller 
felsökningsförmåga och funktioner för fordonsskötsel.

Den här broschyren är utarbetad enbart som en generell guide för kunden. Varje ansträngning har gjorts för att säkerställa att informationen 
är korrekt vid tidpunkten för dess tryck. Vissa funktioner som är visade kan vara valbara för en extra kostnad, färger, material, specifikationer 
och modeller är föremål för förändring. Vissa alternativ är nödvändiga i kombination med andra alternativ. ZAMBONI and the configuration 
of the Zamboni® ice resurfacing machine are registered trademarks of Frank J. Zamboni & Co., Inc. ©Zamboni 2015 
(ZAMBONI och konfigurationen av Zamboni® isbanemaskin är registrerade varumärken av Frank J. Zamboni & Co., inc ©Zamboni 2015)

   

  

   
    

   

This brochure has been prepared only as a general guide for 
the customer. Every effort has been made to assure that the 
information is correct at the time of its printing. Some 
features described or shown may be optional at extra cost 
and prices, colors, materials, specifications and models are 
subject to change. Some options are required in combination 
with other options. ZAMBONI and the configuration of the 
Zamboni® ice resurfacing machine are registered trademarks 
of Frank J. Zamboni & Co., Inc. ©Zamboni 2015.
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Capacities/Dimensions

Snow Tank
Actual Volume
Compacted

Water
Ice Making
Wash Water
Total

Hydraulic Oil

Conveyor System
Horizontal Auger
Vertical Auger

Overall Length
Snow Tank Down
Snow Tank Up

Overall Height
Snow Tank Down
Snow Tank Up

Overall Width

Wheelbase

Wheel Track

Turning Radius
At Conditioner

Shaving Blade

Vehicle Weight
Empty
w/Water
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Electronic Speci�cations/Features
Dependable Sevcon® Gen4 controls have been proven 
in applications throughout the world. “On-board” 
diagnostics provide trouble shooting capability and
vehicle management functions.

15 ft. 10 in.4.83 m

   

Zamboni USA
15714 Colorado Ave. 
Paramount, CA 90723
Phone 562.633.0751 

Zamboni Canada / Europe
38 Morton Ave. East, Box 1388
Brantford, ON Canada N3T 5T6
Phone 519.758.5000

zamboni.com

650

Turning radius 15’ 10” at conditioner
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