
Popis zařízení a jeho využití 
Naše společnost 67 se zabývá výrobou a prodejem zařízení na úpravu 

ledové plochy. V současnosti nabízíme dva typové modely s označením 

Mini a Multi, které splňují základní nároky na údržbu a provoz ledové 

plochy s využitím pro různé sportovní aktivity jako hokej, krasobruslení, curling, sportovní a rekreační bruslení atd. 

V případě, že ani jeden z modelů vám nevyhovuje a máte specifické požadavky, jsme připraveni vám navrhnout řešení ušité 

přímo na míru dle vašich požadavků nebo vám za zvýhodněných cenových podmínek zajistíme standardní stroj na úpravu 

ledu od renomovaných výrobců a to jak zcela nových tak i použitých se zárukou původu a předprodejním servisem a to 

včetně dopravy až přímo k vám na adresu kterou si určíte. Jsme vždy připraveni vám odborně poradit s nákupem tak, aby 

zařízení splňovalo potřebné parametry pro správnou údržbu ledové plochy. 

Mini rolba 140
Tento základní model s označením Mini rolba 140 je koncepčně řešená jako samostatné zařízení s možností standardního 

připojení prostřednictví tažného zařízení (ISO 50) a to k jakémukoliv víceúčelovému komunálnímu stroji nebo čtyřkolce. 

V případě, že nedisponujete žádnou komunální technikou ani čtyřkolkou tak pro takové z vás je určen druhý typový model 

s označením Multi rolba 160 více viz popis níže.

Multi rolba 160 
Tento model s označením Multi rolba 160 je koncepčně řešen jako víceúčelové zařízení s možností dovybavení různými 

doplňkovými zařízení jako je např. čelní radlice, zametací kartáč atd. Multi rolba 160 je postavena na platformě pracovní 

čtyřkolky, která umožňuje variabilitu využití a to jak pro zimní tak i letní provoz v rámci komunální a jiné údržby. Námi 

vyráběné zařízení je osazeno potřebným vybavením nutným pro údržbu a řezání ledové plochy. V případě potřeby jsme 

schopni uvedené zařízení osadit i dalšími doplňky dle přání zákazníka více viz níže sekce příslušenství.  

Příslušenství:
Čelní radlice s hydraulickým ovládáním s kabiny obsluhy

Zametací kartáč s vlastní pohonnou jednotkou

Čelní sněhová fréza s vlastní pohonnou jednotkou

Vyklápěcí korba s hydraulickým ovládáním z kabiny obsluhy

Kompletní opláštění kabiny obsluhy pro zimní provoz

Tepelně izolovaná nádrž na vodu včetně dopravního čerpadla

Chráněno Užitným vzorem č. UVZ399.
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Hlavní naší snahou je zajistit dostupné vybavení a to jak pro odbornou 

tak i pro širokou laickou veřejnost. Hlavní důraz při vývoji a následné 

výrobě mini rolby byl kladen na provozní nenáročnost, funkčnost a 

kvalitu upravené ledové plochy a to vše za přijatelnou cenu. 

S ohledem na fakt, že současný trh nabízí převážně velkokapacitní zařízení pro úpravu ledové plochy určené především pro velké 

zimní stadiony rozhodla se naše společnost 67 po zkušenostech v tomto segmentu trhu jít cestou vlastní výroby a vývoje zařízení 

pro úpravu ledové plochy. Naše koncepční řešení stroje na úpravu ledu splňuje základní požadavky na údržbu, úpravu a provoz 

ledových ploch. 

Toto řešení je přitom finančně i provozně méně náročné a přitom dokáže zajistit pro provozovatele ledových ploch srovnatelnou 

kvalitu ledu jako tomu je např. v krytých halách zimních stadionů. S ohledem na provozní nenáročnost mini rolby jí lze využít pro 

všechny typy ledových ploch a to včetně těch přírodních jako jsou např. rybníky, jezera a jiné zamrzlé vodní plochy. 

Popis činnosti

Servis a prodej strojů pro úpravu ledové plochy - Rolba

• Broušení nožů

• Nastřelování hrotů

• Opravy hydraulických součástí

• Výroba specifických náhradních dílů

• Kompletní generální opravy motorů a převodovek

• Ekologická likvidace stávající techniky včetně vystavení příslušného certifikátu o eko likvidaci

Chráněno Užitným vzorem č. UVZ399.

Ostatní servisní služby a produkty:

Naše společnost 67 se dlouhodobě zabývá servisem veškeré dopravní techniky. 

S ohledem na vzrůstající potřeby našich stálých zákazníků jsme v průběhu naší činnosti 

rozšířili okruh servisní činnosti i o opravy strojů na úpravu ledových ploch (Rolba). 

Součástí této činnosti je mimo jiné i zajištění opravy přímo na místě u zákazníka případně 

poskytnutí náhradní rolby nebo zajištění přepravy a uskladnění mimo sezónu v areálu naší 

společnosti 67. Další doplňkové služby naleznete v sekci ostatní služby a produkty.

V neposlední řadě je náš tým schopen pro vás zajistit nákup nové i použité rolby 

prostřednictvím našich obchodních partnerů, dále pak i prodej vaší stávající rolby a to vše 

v rámci globálního trhu. Nebráníme se jak výkupu, tak i komisnímu prodeji vaší použité 

techniky související s tímto segmentem trhu. V případě zájmu nás neváhejte kdykoliv 

kontaktovat, náš tým odborníků je připraven vám vámi nabízenou věc ocenit, případně 

připravit k prodeji v našem servisním centru, tak abyste vždy dosáhli na maximální 

možnou prodejní cenu.
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