
� Service och reparation av hyvlar –
Alla märken

� Byte av blad – Alla sorters blad
� Byte av balk
� Eliminering av spänning
� Rakriktning av blad
� Rakriktning av balk
� Byte av skydd
� Bladvässningsverktyg
� Bladspännare
� Handhyvel
� Vässning av handhyvel
� Vässning av Nipper-blad

Kräver knappt någon service alls!

Förstklassiga batterier – Längre driftstid,
längre livslängd

Planerad av ismakare

� Digitalt styrsystem

� Oljefri växellåda

� Axelmotor – Mycket tyst i drift

� Integrerad batteriladdare – Laddningstid

max. 4 timmar

� Industribatteri av samma standard som

inom armén – Driftstid 10 H

� Löstagbar front – tar upp 60 procent

mindre golvyta vid förvaring

� Hållbara elektriska lineära styranordningar –

Bladet kan höjas och vändas

Ice Kings övriga
produkter och

tjänster
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 Europa
Suomi Sports ky
Niskalenkki 10

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

TACK FÖR ATT DU VALDE ICE KINGS
PRODUKTER!

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

Högklassig isläggning

www.iceking.ca



Ultra-hyvelblad

Förstklassig
vässningsservice

Ice King har det mest heltäckande utbudet av
vässningsservice och de snabbaste
leveranstiderna på marknaden.

Vår förstklassiga vässningsservice garanterar
högklassiga blad – vi vässar alla modeller,
märken och storlekar.

Vår service inkluderar:
� Kontroll av bladet före vässning –

Dokumentering av profilen
� Rakriktning av bladet vid behov
� Slipning av hela fronten med hjälp av

Ice Kings speciella datorstyrda
vässare

� Avgradning
� Slipning för hand
� Kontroll efter vässning –

Dokumentering av profilen
� Rostskyddsbehandling
� Polering och målning av stödbalken
� Byte av bladskyddets fästen –

efter behov
� Vasshetsgaranti

� Detaljerad dokumentation av alla blad

som Ice King vässat

Gemensam transport av bladen till
Ice Kings fabrik i Kanada anordnas

i slutet av april.
Kontakta info@suomisports.fi

Ice King introducerar den nya ishyveln Ice King
NEO för perfekta isbanor. Ice King har varit en
föregångare i att ta fram isbanemaskiner för
optimala curlingbanor alltsedan 1969. Efter 40 år av
utveckling är Ice King i dag den största tillverkaren
av ishyvlar i världen.

Milstolpar för Ice King
1969 Den första mekaniska ishyveln –

patenterad modell
1993 Den första batteridrivna ishyveln
2005 Ice King säljer sin tusende ishyvel
2008 Den första eldrivna ishyveln

Nya större lokaler, gedigen teknisk kompetens
Ice Kings produktutvecklingsteam har flyttat till
större lokaler i Perth, Ontario. Det innebär att vi kan
öka vår produktionskapacitet med 75 procent. Nu
kan vi i allt högre grad garantera att varje kund som
köper en Ice King-produkt får en kvalitetsprodukt
och dessutom tillgång till vår tekniska kompetens
och vässningsservice. Vår personal utför service av
alla hyvelmärken och hyvelmodeller.

Ny representant i Europa
Vi har inlett samarbete med Suomi Sports i Finland
som är en av de största leverantörerna av
curlingprodukter i Europa. Kontakta vår
representant i Europa och begär en offert:

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

Regelbundet uppdaterad webbplats
Ice Kings webbplats uppdateras regelbundet för att
vår produkt- och serviceinformation alltid ska vara
up to date. Besök vår nya blogg och läs de
tekniska artiklarna om hur man lägger is – vi ser
fram emot respons från experter över hela världen!

Ice King™ –
Föregångare bland

ismakare

Inkluderar:

� BiMetal T1 HSS, infällt blad

� Mycket bra slittålighet: 250 procent längre

livslängd än O1- och D2-bladen som

våra konkurrenter erbjuder.

� Serienummer

produkten kan spåras

� Rostfri, pulvermålad balk

� Skydd för bladet

� 4 års garanti

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




