
Jiné barevné provedení dle požadavků 
                               zákazníka je samozřejmostí! 
              Standardní barvy: arktická bílá nebo kovově šedá 
 

SPECIFIKACE 
Délka: po suport 387 cm Hmotnost s bateriemi 660 Ah 4140 kg 

Délka: otevřený zásobník sněhu  438 cm Hmotnost s vodou a bateriemi      5530 kg 

Výška:  218 cm Objem sněhového zásobníku 3,3 m3 

Výška: otevřený zásobník sněhu           264 cm Objem nádrže zalévací vody 873 l 

Šířka suportu: volitelná             208, 224, 254 cm Objem nádrže mycí vody 359 l 

Šířka řezného nože: volitelná    198, 213,243 cm Objem nádrže hydrauliky oleje 10 l 

Rádius na předním mantinelovém kole    390 cm Baterie, kapacita        80 V / 450 - 850 Ah 

Počet úprav na jedno nabití 12 - 40 úprav 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICEBEAR Electric GmbH, www.icebear-electric.com 
Prodej a servis ČR, Slovensko: Mátl&Bula, spol.s.r.o 

+420 547 230 048, info@matl-bula.cz, www.matl-bula.cz                       
Kontakt: +420 608 884 769, hornich@outlook.cz 

PROVĚŘENÝ ELEKTRICKÝ VÝKON A SCHOPNOSTI 



• Clear Color Display 

• Operated from Drivers Seat 

STANDARDNÍ VÝBAVA 

PROVĚŘENÝ ELEKTRICKÝ VÝKON A SCHOPNOSTI VYBAVENÍ, DETAILY 
 

Ovládání rolby ICEBEAR Electric bylo navrženo s ohledem na snadnou dostupnost všech 
ovládacích prvků pro obsluhu, která může přesně a s jistotou  nastavovat hloubku řezu 
hoblovacího nože během úpravy ledové plochy. ICEBEAR Electric má nerezovou 
konstrukci. Objem sněhového zásobníku je 3.3 m³. Výška s otevřeným sněhovým 
zásobníkem je pouze 2.64 m, s tím, že pro výsyp sněhu stačí výška výklopu 2.5 m a 
prostor před rolbou pouze 0.6 m.                                                
Výbava ICEBEAR Electric: 

 

 

• Mytí zásobníku sněhu 

• Oplach pneumatik 

• Automatické plnění vody 

• Systém mytí ledu 

• Ometač mantinelů 

• Ořezávač mantinelů 
 

 
• 6 řezných nožů, předsunutí až 30 cm 

• Hydraulický výsuv 

• Mohou pracovat současně                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                  

                                                                                                          Produktové charakteristiky: 

• Nerezová ocel, výměnné postranní lišty suportu 

• LVR, laserová nivelace ledové plochy +- 1 mm 

• Ruční nebo elektronické ovládání řezného nože 

 

 
 

 

• Informace na jednom místě 

• Snadná kontrola a ovládání 

• Konstrukce z nerezové oceli 

• Objem zásobníku na sníh 3.3 m³ 

• Vysoká energetická účinnost 

• Počet úprav na jeden nabíjecí cyklus 

dle kapacity baterií: 

  80 V/450 Ah: až 15 úprav na jedno nabití 

  80 V/625 Ah: až 25 úprav na jedno nabití 

  80 V/850 Ah: až 40 úprav na jedno nabití 

 

 

Volitelná šířka suportu: 208, 224 254 cm Electric ořezávač / Ometač mantinelů 

• AC elektrické motory pohonu 

• Konstrukce z nerezové oceli 

• Možnost volby šířky suportu 

• Kompletní přístrojová výbava 

• Sada osvětlení 

 

 

 

Volitelný barevný display 

 

 

 

 


