
Med sin utomordentliga kapacitet av snö och vatten  

är IceLion idealisk för ishallar med en yta på upp  

till 7.000 m², till exempel hastighetsskridskobanor eller 

bandyrinkar. IceLion erövrar även de största isytorna tack 

vare sina kraftfulla batterier och en knivbredd  

på 2.500 mm. Trots de stora tankarna är maskinen  

fortfarande smidig och snabb. Den enkla användning med 

joystick och pekskärm ger en särskild körkomfort.

ELDRIVEN ISMASKIN
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•  Eldriven: Utsläppsfri, miljövänlig och kostnadseffektiv

•  Stark, underhållsfri växelströmsmotor 
 och batteri med hög kapacitet

•  Patenterade system för snabbt knivbyte och skruvrengöring

•  Ergonomisk förarplats med joystick
 och 10,4-tums pekskärm i färg

•  Ice boost – snöbrytare för skruvar under användning

•  Helautomatisk systemstart

•  Fjärrkontrollsystem Smart Connect under ett år

•  Olika storlekar på vattentank finns (tillval)

•  ”Solid Ice”: Exklusivt, toppmodernt
 vattensprejsystem (tillval)

•  Paket med is-, hjul- och tanktvättsystem (tillval)

•  Vatten- och snötank för mer volym (tillval)

•  NYHET: Hydraulisk kantfräs med elektrisk 
 höjdjustering (tillval)

Nyckelfakta
Isytor på upp till 7.000 m²

Mått 4.550 x 2.660 x 2.350 mm*

Knivbredd 2.500 mm

Vattentankvolym 1.800 L

Snötankvolym 5 m³

Batteri med lågt underhållsbehov 80 V 1.000 Ah

6 asynkrona motorer

* Längd x bredd x höjd

De flesta kunder har utrustat sin IceLion med en vattenfontän för 
att bygga upp nya isskikt snabbt och effektivt. Ett särskilt populärt 
tillval för utomhusarenor är den uppvärmbara förarhytten.

engo-tips

Vad som gör det speciellt

Tekniska           specifikationer

Höjd med snötanken upplyft 3.400 mm

Höjd med förarhytt 2.800 mm

Markfrigång 250 mm

Spårbredd 1.810 mm

Hjulbas 2.170 mm

Nettovikt (tom)
(standardutrustning) 7.200 kg

Bruttovikt (lastad) 9.000 kg

Svängradie 5.000 / 4.650 mm

Högsta hastighet 13 km/h

Skruvmotor elektrisk

Pumptryck 160 bar

Drivsystem El, fyrhjulsdrift

Däck 245/75 x R17,5"

Fälgar 6,5 x 17,5"

Hydrauloljetank 70 L
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