
engo IceLion
Mått(Längd x bredd x höjd) 4.550 x 2.660 x 2.350 mm

Höjd med snötanken upplyft 3.400 mm

Höjd med förarhytt 2.800 mm

Markfrigång 250 mm

Track width 1.810 mm

Hjulbas 2.170 mm

Vikt(Standardutrustning) 7.200 Kg

9.000 Kg

Svängradie 5.000/4.650 mm

Högsta hastighet 13 km/h

Knivbredd 2.500 mm

Vattentankvolym 1.800 L

Snötankvolym 5,00 m
3 komprimerad

 5,80 m
3

Batteri
Underhållsfritt batteri* 80V 875Ah & 

batteriladdare

Skruvmotor Elektrisk

Motor 6 asynkrona motorer

Drivsystem Elektrisk fyrhjulsdrift

Pumptryck 160 bar

Däck 245/75 x R17,5"

Fälgar 6,5 x 17,5"

70 L
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Ismaskiner

Copyright by engo GmbH 05/2020

Tekniska specifikationer

Vikt (full)

Hydraulolja tank
Konstruktören förbehåller sig rätten att göra tekniska ändringar 
* Föregångare till litiumbatteri med möjlighet till laddningar



engo IceLion
Patenterat system för snabbt knivbyte 

Patenterat system för skruvrengöring 

Säkerhetsbrytare för kälke och snötank 

CAN-BUS-system 

Hydraulisk nödhandpump 

Underhållsfria asynkrona motorer 

Dragögla 

Hydraulisk sargborste 

Ice Boost snöbrytare för skruvarna 

USB-uttag 

Automatiskt system för vattenpåfyllning och -stopp 

Vattentank av PPC med volymen 1 800 liter 

Rostfri ståltank 

Digital indikator för vattennivå 

Servoenhet för våta bromsar 

Roterande ljus med LED 

4 strålkastare och 2 bakljus med LED 

Digital indikator för det hydrauliskt justerbara hyvlingsdjupet 

Elektrisk standardinställning på två hyvlingsdjup 

2 knivar i höglegerat stål, 45–60 arbetstimmar 

10,4-tums pekskärm i färg 

Helautomatisk systemstart för alla arbetsfunktioner 

Automatisk underhållsindikator 

Serviceindikator med felhistorikminne 

Proportionell joystick för arbetsfunktioner 

System för fjärrunderhåll 

Sensorer för is- och lufttemperatur samt luftfuktighet 

Hydrauliskt släpdukssystem 

2 släpdukar 

Backspeglar (uppvärmda som tillval) 



NYHET: Underhållsfritt batteri 80 V 875 Ah & batteriladdare 

Ljudsignal vid backning, manövrering av snötanken och när skruvarna roteras baklänges 

Justerbart, textilklätt förarsäte med fjädring och armstöd 

Manuellt justerat vattenflöde 

Automatisk, hastighetsberoende vattenhantering 

LED-varselljus 

LED-strålkastare på snötank 

Sensorer för is uch luft temperatur 

Pulverlackerad kälke i rostfritt stål med kniv 2.500 mm 

NYHET: Kraftfullt litiumbatteri 420 Ah & batteriladdare opt.

NYHET: Kraftfullt litiumbatteri 560 Ah & batteriladdare opt.

LED-arbetsbelysning för borste och kantfräs opt.

Paket med högtryckssystem IWS-WWS-TWS opt.

Hydraulisk kantfräs opt.

Lasernivelleringssystem opt.

Vattensprejsystemet Solid Ice opt.

Vattentank av rostfritt stål med volymen 2.000 liter opt.

Parkeringssensorer opt.

Front- och backkamera opt.

Integrerad laserstråle som förarassistans opt.

LED-blinkers fram/bak, roterande ljus och bromsljus opt.

Underredesbelysning (röd, grön och blå) opt.

Anslutning för vatten- och snötank opt.

Vattenfontän – endast i kombination med tankanslutning opt.

Elektriskt påfyllningssystem för batterivatten opt.

Justerbart förarsäte i konstläder med fjädring och armstöd opt.

Uppvärmt förarsäte opt.

Uppvärmd förarhytt med tonade rutor, DAB+radio och stereoljud opt.

Verktygslåda med verktyg av hög kvalitet opt.

Dubbat reservdäck med fälg eller förkromad fälg opt.

Domkraft opt.

Förlängning av Smartconnect för 1, 5 or 10 år opt.

* Föregångare till litiumbatteri med möjlighet till laddningar

   = Standard                  opt. = option/extra          

Utrustning  
Beskrivning

Batteriladdare med hög frekvens och digital batterinivåindikator


