
� Vedlikehold & reparasjon av skraper –
Alle merker

� Utskifting av kniv – Alle blad
� Utskifting av stang
� Avspenning
� Jevne ut blad
� Jevne ut stang
� Utskifting av beskyttelse
� Bryningsutstyr til blad
� Bladstrammere
� Håndblad
� Sliping av håndblad
� “Nipper” blad oppskarping

nesten vedlikeholdsfritt!
Toppmoderne batterier –

lengre kjøretid, lengre levetid

Skapt av isprodusenter – for isprodusenter

� Digitalstyrt styringssystem

� Oljefri girkasse

� Direktemotor – Svært stillegående

� Integrert batterilader – Lades på

4 timer eller mindre

� Industribatteri av høyeste kvalitet –

10 timers kjøretid

� Avtagbar front – Lagrer med 60%

mindre gulvflate

� Ekstra kraftige elektriske lineære

styreelementer – Løft og sving bladet

Tilleggsprodukter
og tjenester fra

Ice King
NEO

ICE KING Canada
2040 Rogers Road

Perth, Ontario K7H 1P9
Phone: 1 613 267 5252
Fax: 1 613 267 5258

Email: info@iceking.ca
Web: www.iceking.ca

ICE KING Europe
Suomi Sports ky
Niskalenkki 10

90650 Oulu, Finland
Phone: +358 40 762 4283
Email: info@suomisports.fi
Web: www.suomisports.fi

TAKK FOR AT DU VELGER ICE KING!

www.iceking.ca • info@iceking.ca
1 613 267 5252

Vi brenner for is av høy kvalitet

www.iceking.ca



Ultra skrapeblad

Etterspurt
slipetjeneste

Ice Kings bladsliping gir den mest komplette
tjenesten og markedets raskeste behandlingstid.

Ice Kings etterspurte slipetjeneste sørger for at
bladene er i perfekt stand, uansett modell,
varemerke eller størrelse.

Tjenesten omfatter:
� Inspeksjon før slipingen –

profildokumentasjon
� Utjevning av bladet om nødvendig
� Fullstendig sliping av fronten ved hjelp

av Ice Kings spesialtilpassede
datastyrte slipemaskin

� Avgrading
� Bryning for hånd
� Inspeksjon etter slipingen –

profildokumentasjon
� Montering av rustinhibitor
� Bærestangen poleres og males på nytt
� Utskifting av festeanordninger for

bladbeskyttelse – ved behov
� Skarphetsgaranti

� Nøyaktig historikk for alle blad som

er slipt av Ice King

Samordnet frakt av blad til Ice King
Canada i slutten av april.

Kontakt info@suomisports.fi

Nå er Ice King tilbake med skraperen Ice King NEO,
et nytt viktig redskap i satsingen på den perfekte isen.
Helt siden 1969 har Ice King vært toneangivende i
jakten på en maskin som kan hjelpe isprodusenter
å produsere den optimale isen for curlingutøvere.
Ice King har altså engasjert seg i høy kvalitet i over
40 år, og over hele verden er varemerket blitt
synonymt med skrapemaskiner.

Noen produkter Ice King har vært først med
1969 Første mekaniske isskraper –

patentert design
1993 Første isskrapesom gikk på batteri
2005 Ice King solgte sin 1000 isskraper
2008 Første elektronisk styrte isskraper

Forholdene er blitt større....den tekniske
ekspertisen er intakt
Ice King har flyttet sitt tekniske ekspertteam til
større lokaler i Perth, Ontario, og
produksjonskapasiteten har dermed økt med 75%.
Nå mer enn noen gang kan vi forsikre våre kunder
om at et innkjøp av Ice King betyr at man kjøper en
maskin av høy kvalitet. I tillegg får man ekspertise
med gode tekniske kunnskaper samt support til
sliping av bladet. Og husk at staben kan betjene
samtlige fabrikat eller modeller av skraperen.

Nytt kontor i Europa
Vi er stolte av å kunne presentere vårt nye
samarbeid med Suomi Sports, en av Europas
ledende leverandører av curlingprodukter. Kontakt
Ice King Europa for å få et kostnadsforslag på

info@suomisports.fi
+358 40 762 4283
www.suomisports.fi

Oppdatert nettside
Ice Kings nettside blir hele tiden oppdatert slik at vi
kan informere om våre tjenester og produkter. Sjekk
vår nye bloggside med tekniske artikler om
fremstilling av is – vi tar gjerne imot flere bidrag fra
eksperter rundt omkring i verden!

Ice King™ fortsetter sitt
banebrytende arbeid
med å produsere is av

høy kvalitet.

Inneholder:

� Innebygd blad i bimetall T1 HSS

� Svært slitesterk – 250% lengre levetid

enn konkurrentens O1 eller D2 blad

� Stemplet med serienummer, kan spores

tilbake til klubben

� Rustfri stang med pulverbelegg

� Bladbeskyttelse

� 10 års garanti

www.iceking.ca • info@iceking.ca
1 613 267 5252




