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Sarger från engo
40 års erfarenhet

EN S TARK PAR TNER INOM IS

engo är en pålitlig partner och leverantör med 40 års erfarenhet inom högkvalitativ utrustning för isrinkar 

och isbanor. Vi utvecklar och tillverkar olika modeller av elektriska ismaskiner samt innovativa, flexibla sarger. 

Produktutbudet omfattar också ett brett utbud av tillbehör för isbanor och isrinkar. engos produkter sätter 

standarder inom användarsäkerhet, innovativ teknik – och i synnerhet inom användarvänliga system. Isbanor 

och isrinkar över hela världen – samt internationella mästerskap i issport upp till OS-nivå – förlitar sig på  

kvaliteten hos engos produkter.

EN DEL AV TECHNOALPINKONCERNEN

engo ingår sedan 2018 i TechnoAlpinkoncernen.

TechnoAlpin är världsmarknadsledande inom utveckling av snötillverkningsteknik.

TJÄNSTER

Vi vill inte bara vara leverantör men också en pålitlig partner. Därför erbjuder vi en rad tjänster från projektering 

till eftermarknadsservice.

CER T IFIERING AR

Alla produkter från engo uppfyller kraven för CE-märkning. CE (= Conformité Européenne) är en särskild  

certifiering som innebär efterlevnad av standarder gällande hälsa, säkerhet och miljöskydd för produkter  

som säljs inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. engo är även ett ISO-certifierat företag. För att  

uppfylla standarden ISO 9001:2015 har vi utvärderat alla våra processer med hjälp av detaljerade mätvärden  

och implementerat ett kvalitetsledningssystem i enlighet med internationella standarder.
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SARGS Y S TEM

Spelarbås

Skyddsnät

Maskinport

Målbur

Utvisningsbås
och jurybås

Akrylglas
1,8 m högt

Akrylglas
2,4 m högt
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Sargsystem
INNOVAT ION OCH ANVÄNDARSÄKERHE T  

ÄR VÅR HÖGS TA PRIORI TE T

engo utvecklar och tillverkar sarger som uppfyller 

IIHF krav, testade, flexibla sargsystem för inomhus 

och utomhus planer.

Alternativ:  
Förankringssystem 
med skena som är 
infälld i betongen.

OL IKA FÖRANKRINGS-  OCH MONTERINGSMÖ JL IGHE TER

Förankringssystem med islist

Montering i isen med stålplattor

Monteringssystem på barriär

Bultankare som gjuts in i pisten.
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Val av olika typer av
säkerhetsglasskydd

Skyddsglas av härdat glas Skyddsglas av akrylglas

Så kallade flexibla sargsystem är säkrare och mer

följsamma än traditionella sarger och dämpar därmed 

kraften från hårda tacklingar. engo var en av de första 

tillverkarna som såg vilken potential flexibla sargar  

har när det gäller att minska risken för skador.  

Den högkvalitativa modellen engo FlexBoard PPS har  

vi utvecklat i samarbete med det tekniska universitetet 

i Dresden, Tyskland. Tack vare sitt unika material och 

särskilda struktur absorberar sargen merparten av 

stöten när en spelare kolliderar med den.

FLEXIBEL .  SÄKER .  MULT IFUNK T IONELL .

Den nya generationens
stötdämpande sarger.

✔  Testas av „bfu“
✔  Uppfyller IIHF-
 föreskrifter

Tillvalsutrustning

• Islist

• Snabbmonteringssystem

• Ingångsdörr i radien

• Maskinport (teknisk port) i radien

• Skyddssystem för reklam

• Ljudisoleringssystem

• Rundade skyddsglas i hörnen på
 spelar- och utvisningsbåsen

• Flaskhållare integrerad i sarger

• Mjukt polymerräcke i rött

• Utvändigt skydd

• Skyddsglas av härdat glas

• Skyddsglas av akrylglas

• Skyddsnät på sargen

• Skyddsnät ovanför skyddsglaset

• Spelarbås

• Utvisningsbås

• Jurybås

• Måldomarbås

• Mållampa för måldomaren

Vad som gör det speciellt

• Unika, flexibla stolpar av fiberglasförstärkt plast

• Robust bas av aluminium

• Reducerar kraften från en tackling för bästa
 möjliga spelarskydd

• Används vid mästerskap på högsta nivå

• Mjukt räcke som ger extra skydd mot skador

• Lång livslängd tack vara hållbara material

• Utvecklad i samarbete med teknisktuniversitet

• Innovativa fästsystem för snabb
 ihop- och nedmontering

• Pendelslagsförsök på skyddsglas av
 akryl och härdat glas

• Testat av „bfu“ i laboratoriet (2017) 
 och i isarenan (2019)

• Uppfyller kraven enligt IIHF:s 

 Regelbok 2018-2022

Tekniska           specifikationer

Höjd på enskilt element 1.100 mm

Längd på enskilt element 2.400 mm

Vikt för enskilt element
(utan skyddsglas) 76 kg

Ram
Aluminium med  
flexibla stolpar av  
glasfiberförstärkt plast

Invändig panel 10 mm polyetenplast
(finns även i glasfiber)

Kurvradie Mellan 7 och 8,5 m

Räcke Tillverkat av mjuk, blå  
polymer (finns även i rött)

Sparklist 12 mm (tjocklek) tillverkad  
av gul polyetenplast

Ingångsdörr 0.8 m

Typ av förankring Nedsänkta vidhäftande
förankringselement

Maskinport På begäran
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PPS står för ”Player Protection System”, eftersom  

flexibla sargsystem kan dämpa stöten när en spelare 

träffar sargen och minska risken för skador. På engo 

uppnås flexibiliteten genom en stolpe som är tillverkad 

av ett särskilt, plastbaserat kompositmaterial som  

förstärkts med glasfiber. 

Det som är unikt med den här produkten är  

kombinationen av en robust aluminiumbas nedtill och

en flexibel, följsam del upptill. Tillsammans utgör de  

här två huvudkomponenterna den unika sargen. 

Det mjuka räcket av polymer bidrar också till att  

förebygga skador, särskilt allvarliga huvudskador.

15 mm akrylglas med stolpar, upp
till 2.400 mm högt (ovanför räcket)
alternativt 15/12 mm härdat glas

Utvändigt räcke av polyeten

Mjukt, rundat räcke i blått med
luftfickor av polymer

Infästning med laxstjärt

Flexibel sargstolpe
av glasfiberförstärkt plast

Svetsad aluminium-ram

Utsida i PE-HD 500
vit panel (5 mm tjock)

Insida i PE-HD 500
vit panel (10 mm tjock)

Reklampanel – polystyren
(1 mm tjock) täckt med ett
4 mm tjockt lager polykarbonat

Konstruktion av aluminium

Gul sparklist av polyetenplast
(12 mm tjock)

Standardförankring med
vidhäftandeförankringselement
nedsänkta i betongen
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Spelarskyddssystem
FLEXIBILITET FÖR FÖREBYGGANDE AV SKADOR
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Spelar- och utvisningsbås
UTOMHUS/INOMHUS

Tillval till bås

•  Spelarbås med gångväg bakom bänkarna

•  Bänkar med ryggstöd och flaskhållare

•  Inspektionsöppningar för spelarbåsens golv

•  Spelarbås med härdat glas

•  Tak för bänkar och jurybås

•  Fullständigt isolerat och vattentätt jurybås

 med jurybord och 6 stolar

•  Raka sargelement, dörrar och fällbart

 golv till spelar- och utvisningsbåsen för

 snabb omvandling för para-ishockey

•  Utomhus spelar- och utvisningsbås av stål

 med tak av polykarbonat, gummigolv och bänkar.

  Ryggstöd och flaskhållare kan fås på 

 förfrågan till extrapris.

•  Utomhus jurybås av stål med tak av

 polykarbonat, 1 dörr, gummigolv,

 jurybord och 6 stolar.

SPEL ARBÅS

för para-ishockey

JURYBÅS OCH

UTVISNINGSBÅS

för inomhusisrinkar

SPEL ARBÅS 

för inomhusisrinkar

JURYBÅS,  UTVISNINGSBÅS

OCH SPEL ARBÅS

för utomhus- och

inomhusrinkar

 • Bänkar med ryggstöd • Integrerad flaskhållare  • Rundade skyddsglas

 • Fullständigt isolerad jurybås

JURYBÅS 1 Sekretariat (1,6 m bredd x 6 m längd)  
med akrylglas (2,4 m hög), 1 dörr, gummigolv,  
jurybord och 6 stolar.

UTVISNINGSBÅS 2 Utvisningsbås (1,6 m bredd x 4 m längd)  
med akrylglas (1,8 m högt), gummigolv och bänkar. 
Ryggstöd och flaskhållare på begäran mot  
en extra kostnad.

SPELARBÅS
 

2 Spelarbås (1,6 eller 2 m bredd x 10 eller 12 m längd) 
med akrylglas (1,8 m högt), gummigolv och bänkar. 
Ryggstöd och flaskhållare på begäran mot  
en extra kostnad.

Tekniska           specifikationer
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Analys av flexibla ishockeysargers stötdämpning
Ishockey är förenat med hög skaderisk. Därför har vi analyserat om en ny utformning av ishockeysarger kan dämpa 

stöten när en spelare träffar sargen. Hypotesen var att flexibla sarger böjer sig mer än traditionella sarger och  

därmed dämpar kraften från spelaren. I samarbete med vetenskapliga aktörer utförde vi olika typer av experiment  

för att testa hypotesen på vår sarg.

RESULTAT
Resultat för pendelns anslagspunkt
vid 1,55 m på akrylglas

TEST 2013: Beräkning av energiabsorption och deformation av sargen

2013 utförde vi ett laboratorietest tillsammans med Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH (LZS) för 

att fastställa energiabsorption och förskjutning för ett sargelement från vår sarg FlexBoard PPS.

Testresultat

PROVFÖRFARANDE MED 80 kg
Slagprov med pendel

• Pendelns vikt: 80 kg

• Pendelns hastighet: 16,2 km/h

• Anslagspunkter: 1,10 och 1,55 m

Genom att jämföra pendels träffhastighet och  

studshastighet kan man visa på hur mycket energi  

som absorberas av sargen och pendeln. Testserien 

utfördes med ”Pontos deformationsmätning”.  

Deformationsmätningen utfördes alltid på två höjder  

– på 1,10 m och 1,55 m. Mätmetoden tillämpades  

på härdat glas (ESG) och akrylglas (transparenta 

plastskivor) av samma mått.
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 •  Maximal deformation
  med akrylglas vid 1,55 m: 169,51 mm

 •  Maximal deformation av sargen
  vid 1,10 m: 91,80 mm

 •  Energiabsorption: 87 % PROVFÖRFARANDE MED 60 kg
Slagprov med pendel
• Pendelns vikt: 60 kg

• Pendelns hastighet: 3,37 m/s och 4,6 m/s

• Anslagspunkter: 1 m och 1,40 m

RESULTAT
Energiabsorption
Genom att jämföra pendels träffhastighet och

studshastighet kan man visa på hur mycket energi

som absorberas av sargen och pendeln.

Anmärkning: Resultaten som sammanfattas här är ett utdrag
ur undersökningen som publicerades i en mer detaljerad
version i en vetenskaplig tidskrift 2017.

TEST 2017: Beräkning av energiabsorptionen och sargens förskjutning
2017 genomförde arbetsgruppen för olycksmekanik (AGU Zürich)

och Schweiz informationscenter för förebyggande av

olyckor (bfu) laboratorietester för att verifiera ett sargelements

energiabsorption och förskjutning.

• Energiabsorption med härdat glas: 95 %
• Energiabsorption med akrylglas: 92 %
• Maximal deformation med härdat glas: 49,73 mm
• Maximal deformation med akrylglas: 68,80 mm
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• Översiktsbild som visar FlexBoard PPS runt isrinken• Bild från testet på isrinken, 2019

Laboratoriet kontra verkligheten

FlexBoard PPS håller vad den lovar
De tester som har gjorts tidigare med vår FlexBoard PPS utfördes under laboratorieförhållanden i en förenklad

testmiljö. Aspekter som isens yta, låga temperaturer och längre sargelement togs därmed inte med i beräkningen.

För att undersöka hur dessa aspekter påverkar hur vår flexibla sarg beter sig, genomförde vi ett nytt test

tillsammans med AGU Zürich 2019, denna gång på en isrink och under verkliga förhållanden.

TEST 2019: Beräkning av energiabsorption och deformation av sargen på en isrink

PROVFÖRFARANDE MED 60 kg

Slagprov med pendel
• Pendelns vikt: 60 kg

• Pendelns hastighet: 3,37 m/s (V1) och 4,76 m/s (V2)

• Anslagspunkter: 1 m (H1) och 1,40 m (H2)

Anmärkning: Resultaten som sammanfattas här är ett utdrag ur undersökningen som kommer att publiceras i en mer detaljerad

version i en vetenskaplig tidskrift 2020.

RESULTAT 1
Max. förskjutning [mm] h=1,4 m Max. förskjutning [mm] h=1,0 m

  = Uppmätta värden från laboratorietester 2017        = Uppmätta värden från testerna på isrinken 2019

Tabell 1: Jämförelse av den maximala förskjutningen i laboratoriet och under verkliga förhållanden.

Skillnaden mellan de två testerna anges som en siffra i millimeter.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

h1 v2 h2 v2h1 v1

+5.3

+4.2
+1.6

+5.0

h2 v1

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

h1 v2 h2 v2h1 v1

+6.2

+5.9

-5.0

-3.6

h2 v1

15www.engo-ice.com           | 14 |         engo Produktguide



              

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

 Förskjutning [mm] av FlexBoard PPS
på isrink/höjd (+) 1,0 m 37.8 41.1 58.7 60.6 68.6 70.0 50.1 50.7

 
Förskjutning [mm] av liknande flexibel
sarg på isrink/höjd (+) 1,0 m 23.9 24.6 36.6 36.9 40.4 41.0 28.0 28.6

  
Förskjutning [mm] av FlexBoard PPS
på isrink/höjd (+) 1,4 m 62.1 63.5 85.8 87.4 69.4 69.7 49.9 50.5

Förskjutning [mm] av liknande flexibel
sarg på isrink/höjd (+) 1,4 m 55.1 54.7 71.1 71.1 38.8 39.5 28.2 28.3

VÄRDEN FÖR RAKT SARGELEMENT

RESULTAT 2 / TEST 2019

Jämförelse av olika typer av flexibilitet
Det finns mer än ett sätt att göra sarger flexibla. Slagprovningar på plats visar att det finns en tydlig

skillnad mellan värdena för olika typer av sarger. De här två tabellerna visar skillnaderna mellan testresultaten

för vår FlexBoard PPS och resultaten för en annan typ av flexibel sarg. Resultaten bekräftar att både

de raka och de svängda sargelementen på FlexBoard PPS är utomordentligt flexibla.

VÄRDEN FÖR SVÄNGT SARGELEMENT

RESULTAT 3 / TEST 2019

Tabell 2+3:

Jämförelse av värdena för förskjutning under verkliga förhållanden

på isrinken med PPS-sargen och värdena från ett annat test med

en liknande flexibel sarg där samma provförfarande och förhållanden användes.
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V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

 Förskjutning [mm] av FlexBoard PPS
på isrink/höjd (+) 1,0 m 35.3 35.6 50.8 50.6 29.6 30.0 43.5 43.6

 
Förskjutning [mm] av liknande flexibel
sarg på isrink/höjd (+) 1,0 m 17.3 17.5 22.71 28.5 9.7 10.02 14.4 14.7

  
Förskjutning [mm] av FlexBoard PPS
på isrink/höjd (+) 1,4 m 37.0 37.2 53.7 53.8 59.5 59.0 82.0 81.9

Förskjutning [mm] av liknande flexibel
sarg på isrink/höjd (+) 1,4 m 15.2 15.1 22.94 23.5 54.7 54.42 73.8 73.5
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DISTRIBUTION PARTNER

Digital animerad LED-reklam ökar åskådarnas och  

TV-mottagarnas uppmärksamhet. Studier har visat att 

tittiden är längre och erinringen bättre jämfört med statisk 

tryckt reklam. Dessutom kan digitala LED-banderoller 

reagerar i realtid på vad som händer på isen och bidra till 

åskådarnas underhållning under ishockeymatchar, isgalor 

eller konståkningstävlingar.

UNDERHÅLLNING OCH REKL AM

Digitalt animerad 
LED-banderoll

LED-FOL IE

Obegränsade möjligheter att presentera innehåll

Varför välja 
FlexBoard PPS MOTION?

• Många sponsorer omväxlande på samma ställe

• Snabb och enkel byte av sponsor med några 
 få musklick

• Uteslutande mjukvaru- och Wi-Fi-baserat

• Sargen förblir flexibel när det gäller dess struktur

• Kan appliceras i efterhand på äldre FlexBoard PPS

• Köldresistent ner till -15 °C och icke kondensbildande

• Show-effekt för alla slags isevenemanger 
 (matchar, galor, ...)

• Kan placeras överallt på rinken (centrala 
 sargelement, spelarbås, radie, ...)

• Fjärråtkomst (mobiltelefon, dator, bärbar dator, ...)

• Kompatibel med alla vanliga standardvideoformat

• Dagsljuskompatibel för öppna isrinkar

• Ny potential för sponsorer
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NY IIHF-MÅT T:

60 x 26 m
NHL-MÅT T:

56 x 26 m
EUROPEISK STORLEK:

60 x 30 m

Den första sargen som automatiskt
ändrar storlek efter behov.

Det innovativa och patenterade QuickAdapt-systemet är kostnadseffektivt jämfört med en fullständig ombyggnad 

för att minska isrinken till NHL-storlek. Systemet flyttar sargelementet med hjälp av hydraulcylindrar för att minska 

isrinkens storlek med 4 meter inom bara 3 timmar.

Undvik de höga kostnaderna med fullständig

ombyggnad av isrinken

Uppfyller IIHF-kraven och gör det möjligt att 

agera värd för A-lags världsmästerskap i ishockey

Växla flexibelt mellan de två storlekarna 

med samma ishall

Scan & watch video
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VÄL J BL AND VÅR T BREDA UTBUD AV T ILLBEHÖR FÖR AT T  UTRUS TA DIN ISHALL :

Tillbehör för isarenan
Tala om vad du vill ha, vi har det – Det största sortimentet av ishallsutrustning

 • Målburar för Hockey

 • Elektriska Indikatorpaneler

 • Skiljevägg för isrinkar

 • ArenaDeck

 • Hockeyfoder

 • Gummigolv

 • Curlingset

 • Puck Remover och Wax Protector

ShortTrack  /  SKYDDSKUDDAR

SpeedSkating  /  SKYDDSKUDDAR

 • Olympiska vinterspelen 2016, Sydkorea

 • Olympiska vinterspelen 2016, Sydkorea
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engo Nordic AB
 
Östanvindsgatan 20
65221 Karlstad
Sverige
 
info@engo-ice.com
www.engo-ice.com

En del av TechnoAlpin Group

Den här broschyren har tagits fram som en allmän vägledning  
för kunden. Viss utrustning som beskrivs eller visas kan vara tillval  
mot extra kostnad. Specifikationer kan komma att ändras.  
Kontakta engo för aktuell produktinformation.


