
ROBOT FÖR ISVÅRD
ICEguard® PRECISION ROBOT
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ICEguard® Precision Robot är en modern lösning för ett av de största isvårdsproblemen –

variationer i istjockleken på olika områden i rinken. På grund av detta problem koncentreras

hyvlingen till områden framför spelarbås och mittzonen. Ett behov att använda extra mängder

av vatten uppstår och resulterar i sämre is. Detta medför onödiga kostnader för isunderhåll.

Alla drar nytta av plan is

Ismaskinen kan preparera

hela isytan först efter att

nivån definierats.

Isplaneringsroboten har ett säte som används vid förflyttning av maskinen.

Ismaskinen förflyttar 
problemen i istjockleken 
gradvis mot mittzonen.

PRECISION ROBOT – innovativ uppfinning för dagligt isunderhåll

Uppmätta resultat bekräftar att det effektivaste sättet

att underhålla isytan är att använda en isrobot tillsammans

med laser för att skapa en helt plan yta.

ICEguard® Precision Robot planar isytan med laser så

att ismaskinens medar sedan kan utgå från denna nivå.

Efter preparering med ICEguard® kan ismaskinen arbeta

perfekt genom att använda hela bredden av iskniven.

DET ÄR SÅ HÄR
KONVEX IS FORMAS

Mängden snö visar de områden där ICEguard®

Precision Robot har hyvlat bort överskottsis

och skapat en önskad nivå som

referensnivå för ismaskinen. Detta är

nivån utifrån vilken ismaskinen

nu kan hyvla optimalt.

SPELARNA NÖTER
ISEN FRÄMST NÄRA 
SPELARBÅSET

Spelarna nöter isen vanligtvis framför

spelarbåset. Följaktligen förblir isen

mer konvex mot neutralzonen.

Som resultat följer ismaskinen den lägre

ytan och börjar förskjuta den lägre

nivån mot neutralzonområdet.

En våg av is formas mellan de röda

och blå linjerna.
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Bilden till vänster; kälken är lutande

beroende på konkav is. Under kniven

(gul) skapas ett tomrum (vitt)

mellan kniven och isen.

SE VIDEON

Isytan är 25 mm
för hög mätt 7,5 m
från sargen.

Isytan är 30 mm
för hög mätt
11,25 m från
sargen.

Inget mer överskott
av dyrbar is.

Vad händer egentligen vid ispreparering?
Daglig isvård är absolut nödvändig för att hålla god iskvalitét.

Därför används ismaskinen minst åtta gånger varje dag.

Ismaskinsföraren påbörjar arbetet vid

sarg kanterna. Justering av iskniven sker på

ett ungefär.

  En närmare studie av arbetsmetoderna visar 

att isen inte kan hyvlas intill sargen. Detta

beroende på att meden på kälken mot sargen 

följer den växande istjockleken. En förhöjd mede 

på kälken och medföljande iskniv kompenseras

då normalt med ökat skärdjup. Konsekvensen är 

att isen mot rinkens mitt hyvlas i ökande grad, 

vilket till slut gör den för tunn.

Isen hyvlas före vattenpåläggning ungefär i nivå 

med den mängd vatten som läggs ut, ca 0,3 mm. 

Hyvlingen sker med ismaskinens kälke.

Exempelvis är ismaskinens kälke 2 250 mm. 

Kälken är utrustad med medar i respektive ände. 

Medarna håller kälken på isytan och följer isytans 

fluktuation. Kniven skär när kniven är 0,3 mm 

nedanför medarna (0,3 mm / 2 250 mm.)

 Om en mede är säg 0,5 mm förhöjd kan

kniven inte skära överhuvudtaget på denna sida.

PRECISION ROBOT – den första roboten i världen för planing av is

SÅ HÄR BLIR
ISYTAN KONKAV

Så blir isen konkav

En tunn vattenhinna sprayas över 

hela isytan i rinken förutom i hörnen

där vattnet ansamlas.

Daglig isvård, med preparering av 

isen är nödvändigt för att hålla den 

definie rade nivån. För att hålla en 

jämn nivå är det oerhört mycket

lättare att göra detta genom

mätning med laser än med det

mänskliga ögat. Utan undantag

växer isen i hörnen minst 25 mm

och på de flesta ställen 30 – 50 mm 

mer än önskvärd nivå.

Det dagliga arbetet med ismaskinen 

påskyndar denna oönskade istill-

växt ytterligare. Det dagliga arbetet 

med ismaskinen växlar upp denna 

oönskade höjd skillnad i isen mot 

mittzonen.

Ismaskinen hyvlar oavsiktligt

mer i mittdelen av rinken än

i hörnområdena.

Beroende på det faktum att isen i mittzonen av

rinken är linjär höjer medarna inte kniven uppåt 

och isen hyvlas därför mer än nödvändigt.

Om avsikten är att hålla isen tillräckligt tjock

i mittzonen, måste hörnområdena bearbetas 

varje dag för att hålla den rätta nivån.

 För att minimera användningen av vatten 

såväl som att förhindra för mycket hyvling

i mittzonen krävs en helt plan isyta.

 Det enda sättet att göra detta är att plana 

isytan invid sargkanterna först för att där skapa 

en referensnivå för ismaskinen. Vid varje avkör-

ning lägger ismaskinen ut cirka 500 liter vatten

i en 30 x 60 m rink och skapar en vattenfilm på 

0,3 mm över hela isytan. I hörnen växer isen mer 

än på övriga delar av ytan eftersom ismaskinen 

inte hyvlar där. Det är inte ovanligt att isen är

25 mm högre i hörnen. Som konsekvens av

detta blir isen ca 0,16 mm tunnare i mittzonen 

för varje preparering.

 Om ismaskinen används 70 ggr per vecka under

8 månader betyder det sistnämda en nedhyvling 

på ca 360 mm. För detta krävs ca 240 000 liter 

vatten i kompensation för att bygga upp isen i 

mittzonen vilket ökar driftskostnaderna avsevärt. 

Förutom kostnaden för vattnet är förvandlingen 

av vatten till is mycket energikrävande.

Jämförelsevis 80 ggr mer än att öka vattentepera-

turen med 1 grad. Om tex 100 l vatten för mycket 

används varje spolning, motsvarar det energi-

förbrukningen för att göra 70 mm is.



ICEguard® Precision Robot –
enkel och säker att använda

ICEguard® motorn justerar skärhöjd i utifrån laser-

informationen. ICEguard® Precision Robot ser till att 

istjockleken blir exakt och som önskad. Att använda 

ICEguard är också mycket enkelt. 

 Referensspåret som skapas av av ICEguard® Precision 

Robot hålls exakt horisontalt tack vare ett automatiskt 

system som lutar knivtallriken efter behov.

 ICEguard® Precision Robot säkerställer att rätt kraft 

ges till knivtallrikens motor i relation till batterikapa ci-

teten genom att kontinuerligt justera hastigheten.

Detta för att optimera arbetshastigheten. Samtidigt

undviks överbelastning av batterierna vilket säkrar

lång livslängd av dessa.
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Sverige

Veden tarpeeton lisäys ehkäisemään keskikentän jään puhki kulumista

Detta är traditionell
ispreparering.

Det ser bra ut för ögat
men de facto är området vid

sargkanten 20 mm högre
än i mittområdet.

Det skulle vara omöjligt att
producera högkvalitativ is
på denna isyta utan att först
plana ut isen vid sargkanten.

ICEguard® Precision Robot

• görettoptimaltochplantspårattföljasavismaskinen
• bidrartillsnabbochjämnfrysning
• möjliggörengodiskvalitetochärenkelattanvända
• förbättrarenergiekonomintackvareåterkommandekontroll
 av istjockleken och minimerar vattenanvändningen

ICEguard® Precision Robot skapar med laserprecision

en önskad isnivå i hela rinken. Denna nivå definierar 

referensnivån för ismaskinens arbete.

En nivå som sedan är densamma över hela isens yta.

Denna exakthet kan uppnås endast med ICEguard® Precision Robot


