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Tarkkuus, sitoutuminen 
ja lisäarvo





Indexator Rotator Systems on maailman johtava hydraulisten rotaattoreiden ja niiden 
lisävarusteiden toimittaja ja kehityskumppani. Tuotteitamme käytetään yli 40 maassa, 
viidessä maanosassa, metsätaloudessa sekä kappaletavaran ja materiaalien käsittelyssä. 
Yritys on tehnyt itsensä tunnetuksi sitoutuneena ja ammattimaisena liikekumppanina, 
joka auttaa asiakkaitaan saavuttamaan entistä parempia tuloksia. Kehittämällä 
jatkuvasti tuotteitamme ja tarjoamalla asiantuntemusta työkoneen, nosturin, rotaattorin 
ja harvesteripään/kouran/työlaitteen tärkeästä yhteistoiminnasta voimme täyttää 
asiakkaidemme tiukat toimintaa ja kokonaistaloudellisuutta koskevat vaatimukset.

Maailman johtavaa 
yhteistyötä

Kapasiteetti, osaaminen ja maailmanlaajuinen 
sitoutuminen on keskitetty samaan paikkaan 
Vindelnissä, Västerbottenissa – Ruotsin 
maantieteellisessä sydämessä.



• Metsätalous

• Kuljetus

Indexatorilla on maailman laajin valikoima hydraulisia 
rotaattoreita ja niiden lisävarusteita, kuten heilurivaimentimia, 
riipukkeita ja pyöriviä letkuliittimiä. Mallisto kattaa vaativimpiin 
käyttökohteisiin tarkoitetuista suurista ja tehokkaista 
rotaattoreista kevyeen työhön tarkoitettuihin, pieniin ja näppäriin 
malleihin. Tuotteiden tärkeät osat on suunniteltu kestämään 
suuria rasituksia sekä kuormituksia ja tuotteet on tarkoitettu 
toimimaan kaikissa lämpötiloissa ja sääolosuhteissa.

Ratkaisuja 
kaikkiin 
tarpeisiin



• Kappaletavara

•  Materiaalien 
käsittely

• Terminaalikäsittely

TUOTEOPASTE
Tarjoamme tuotteita moniin eri 
käyttötarkoituksiin.

GV 4
GV 3

GV 12
G/H 10

GV 6

IR 25
IR 20
IR 10

SR 210
SR 180

XR 600
XR 500
XR 400

GV 17
G/H 12-17

GV 14
GV 12S
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Kierrätys /
romun käsittely

Metsä, 
kokorunko

Metsä, 
tavaralaji

Kuljetus

Polttopuun 
käsittely

TRAKTORIT KUORMATRAKTORIT ERILLISKUORMAAJAT KAIVINKONEET

PUUTAVARA-AUTOT HARVESTERIT JUONTOTRAKTORIT



Kokonaisratkaisut 
nosturipuomin kärjestä 
aina työlaitteisiin
Innovaatiot ja tuotekehitys ovat luonnollinen osa Indexatorin toimintaa 
ja tavoitteenamme on tuottaa asiakkaille selkeää lisäarvoa – nosturin 
puomin kärjestä aina työlaitteisiin. Tämän ketjun jokainen osa on optimoitu 
hallinnan, tuottavuuden ja turvallisuuden maksimoimiseksi. Autamme myös 
asiakkaitamme minimoimaan kulumisen, kulut ja ympäristövaikutukset.

Indexatorin vaakariipuke, 
jossa langaton tiedonsiirto 
Kouralla nostettavan materiaalin punnitseminen on yhä 
tärkeämpää – osittain siksi, että näin kuorma voidaan määrittää 
tehokkaasti, mutta myös ylikuorman välttämiseksi. Indexatorin 
vaakariipukkeet ovat hydraulitoimisia ja saatavilla langattomina 
ja ne voidaan varustaa haluttaessa heilurivaimentimella. 

BC – hydraulinen ohjaus
Lisää punnitustarkkuutta. Hydraulic Brake Control (BC) -toiminto on 
saatavana lisävarusteena Indexatorin hyväksi havaittuihin MPB-
jarruriipukkeisiin. BC aktivoi jarrun silloin, kun sitä tarvitaan. Ennen 
kaikkea se kuitenkin kytkee jarrun pois toiminnasta silloin, kun sitä 
ei tarvita. Jarrutoiminto aktivoidaan, kun kourassa ei ole kuormaa. 
Kouran ollessa kuormattuna jarru kytkeytyy pois toiminnasta, 
eikä jarrutusmomentti heikennä mahdollisen punnituksen 
tarkkuutta. Näin voimme yhdistää tarkan punnituksen ja hyvän 
heilurivaimennuksen.

*PATENTIT
Indexatorilla on useita patentteja ja patentoivia 
tekniikoita, jotka tekevät sen tuotteista 
ainutlaatuisia. Ne on merkitty tällä symbolilla.



Maailman suurin rotaattorien valikoima
Indexator tarjoaa kaikentyyppisiä rotaattoreita. Vaativimpiin käyttökohteisiin 
tarkoitetuista suurista ja tehokkaista rotaattoreista kevyeen työhön 
tarkoitettuihin, pieniin ja näppäriin malleihin.

Rotaattoreitamme käytetään kaikkialla maailmassa metsätaloudessa sekä 
kappaletavaran ja materiaalien käsittelyssä. Se antaa meille ainutlaatuisen 
aseman toimia tiiviissä yhteistyössä merkittävien työkonevalmistajien kanssa 
eri sovellusalueilla.

Indexatorin patentoitu* Y-riipuke suojaa letkuja 
Suojaamalla letkut Indexatorin patentoidulla 
Y-riipukkeella vähennetään öljyvuotojen 
vaaraa, mikä lisää tuottavuutta sekä vähentää 
kustannuksia ja ympäristöhaittoja. Y-riipuke on 
kustannustehokas ratkaisu, jonka voi yhdistää 
moniin eri malleihin; vaimentamattomista 
riipukkeista aina edistyksellisimpiin 
heilurivaimentimiimme.

EDUT LYHYESTI:
• Täydet heilahduskulmat 

• Alhaisemmat kustannukset 

• Parempi tuottavuus 

• Vähäisemmät ympäristövaikutukset 

•  Pidempi letkujen käyttöikä.

MPB – ylivoimainen vaimennus
Indexatorin H- ja G-sarjan rotaattorit ovat patentoidun rakenteensa ansiosta erittäin matalia. 
Nämä rotaattorit voidaan varustaa patentoidulla* MPB-heilurivaimentimella. Kehittämämme 
lamellijarrutekniikka MPB (Multi Plate Brake) vaimentaa heilahdukset erittäin nopeasti, varmasti 
ja hallitusti, mikä puolestaan tarjoaa työkoneellesi monia tärkeitä etuja:

VÄHÄISEMPI KULUMINEN | Nosturiin ja 
harvesteripäähän/kouraan kohdistuu vähemmän 
rasitusta, koska MPB-heilurivaimennin poistaa 
tehokkaasti rotaattorin ja työlaitteen liike-
energian.

MUKAVAMPI OHJAAMO | Heilurivaimentimen 
jarrutuksen ansiosta työlaitteen 
heilahdusliikkeet eivät välity ohjaamoon.

PAREMPI TUOTTAVUUS | Tehokas jarrutus 
yhdistettynä pehmeään heilahdusliikkeen 
vaimennukseen mahdollistaa nopeamman 
työlaitteen asetuksen kohteeseen ja käsittelyn.

HELPPO HUOLTAA | Rakenne mahdollistaa 
pitkät huoltovälit ja helpon puhdistuksen. 
Lisäksi kuluvien osien vaihto on nopeaa ja 
yksinkertaista.



Laatu, kapasiteetti ja sitoutuminen 
Indexator luo uusia tuotteita! Modernissa tuotantolaitoksessamme kaikki 
ennakkoluulottomat tuotekeskustelut, kaikki aloitetut yhteistyöt, kaikki tuotekehitys 
ja kaikki markkinoiden tarpeisiin ja toiveisiin sovitetut ratkaisut muunnetaan valmiiksi 
tuotteiksi.  

Asiakkaille lupaamamme voidaan tiivistää kolmeen sanaan, jotka ohjaavat kaikkea 
toimintaamme: Tarkkuus – Sitoutuminen – Lisäarvo

Tuotantomme luo kestäviä pitkän aikavälin etuja 
ja toimintamme on siksi laatu-, ympäristö- ja 
työympäristösertifioitu.  ISO 

14001
ISO 
9001

OHSAS 
18001



Kaikki saman katon alla

Tuotantolaitos, kooltaan 8 500 m2 on 
suunniteltu niin, että prosessit voidaan 
toteuttaa tehokkaasti ja kapasiteetin 
käyttöaste on korkea. Keskeisellä 
sijalla ovat täysin automatisoitu 
FMS-materiaalinkäsittelyjärjestelmä 
ja kehittyneet, erikoisvalmisteiset 
työstökoneet ja työkalut. Tämä 
mahdollistaa kapasiteetin, joustavuuden 
ja parhaan mahdollisen laadun.

LAATUSERTIFIOINTI: Sovellamme 
Lean-tuotannon periaatteita työsken-
nelläksemme järkevästi ja tehokkaasti, 
vähentääksemme hukkaa, pitääksemme 
kaiken aina järjestyksessä ja hyödyn-

tääksemme jatkuvasti uusia tietoja. 
Meille on myönnetty ISO 9001-, ISO 
14001- ja OHSAS 18001 -sertifikaatit, 
joten toimintamme täyttää sertifiointi-
vaatimukset niin laadun, ympäristön kuin 
työympäristön osalta. 

VASTUU & SITOUTUMINEN: Indexator 
vastaa kaikista toiminnoista aina 
tuotekehityksestä huolto- ja 
tukipalveluihin. Laatutyömme perustuu 
sitoutumiseen ja henkilökohtaiseen 
vastuuseen, oikein minulta -periaatteen 
mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että 
jokaisella työntekijällä on vastuu ja 
velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin heti 

virheen havaitsemisen jälkeen.
Jokainen työntekijä tarkastelee 
tuotantoketjun jokaista osaa 
asiakkaan silmin. Olemme ylpeitä 
toimitustarkkuudestamme ja 
-varmuudestamme.

TÄYSIMITTAINEN TESTAUS: Kaikkea ei ole 
automatisoitu. Esi- ja loppuasennukset 
suoritetaan käsin laadun ja kokoonpanon 
varmistamiseksi. Valmiit rotaattorit 
läpikäyvät testijakson, jossa tarkistetaan 
kaikki toiminnot. Testaus on täysin 
automatisoitu inhimillisten virheiden 
välttämiseksi. Testausta valvoo 
operaattori. Poikkeamia ei sallita.

FILOSOFIAMME KOLME KOHTAA

Oikein minulta. Kaikki työntekijät 
ovat osa sisäistä toimitusketjua, 
joka etenee henkilöltä toiselle. 
Vältämme turhan työn siirtämistä 
ketjun seuraavaan lenkkiin. Annamme 
palautetta meille luovutetuista töistä 
ja pyrimme jatkuvasti parantamaan 
työn kulkua.

Jatkuvat parannukset. Tämä pätee 
kaikkeen itse tuotteista aina 
työmenetelmiin ja toimintatapoihin. 
Myös hukan poistaminen on tärkeä 
osa parannustyötä. Kysymme 
jatkuvasti itseltämme: 
– Tuottaako tämä todella lisäarvoa 
tuotteillemme ja palveluillemme?

Pitkäjänteisyys. Indexator pyrkii aina 
tekemään asiat oikein, vaikka se ei 
joskus olisikaan kannattavaa lyhyellä 
tähtäimellä. Tärkeimmällä sijalla ovat 
sitoumukset, jotka olemme antaneet 
asiakkaillemme, toimittajillemme, 
yhteiskunnalle, ympäristölle ja 
toisillemme. Tämä hyödyttää meitä – 
ja asiakkaitamme – pitkällä aikavälillä.



Paras 
kokonaistaloudellisuus
Indexatorin tuotteet takaavat korkean 
tuottavuuden ja hyvän kannattavuuden 
koneen, nosturin ja kouran tyypistä 
riippumatta.

Laaja mallivalikoima
Maailman laajin malli-, koko-, liitäntä- ja 
toimintovalikoima mahdollistaa sen, että 
voit valita juuri sinun tarpeisiisi sopivan 
tuotteen.

Vahva & kestävä
Koneet, nosturit, harvesteripäät, 
työlaitteet ja kourat muuttuvat yhä 
tehokkaammiksi – voima lisääntyy. Siksi 
Indexatorin rotaattorit on rakennettu ja 
laakeroitu kestämään sekä aksiaalisia että 
säteittäisiä kuormia ja kaikki rotaattorien 
tärkeät osat on suunniteltu kestämään 
suuria rasituksia ja kuormituksia.

Kestävä siipimoottori
Rotaattorien perustana on hyväksi 
havaittu siipimoottori. Moottorin 
vääntömomentti on suuri. Moduulirakenne 
ja vähäinen liikkuvien osien määrä 
varmistavat rotaattoriemme kestävyyden, 
helpon huollettavuuden ja todistetusti 
pitkän käyttöiän.

Hydraulisesti 
tasapainotetut
Tarkkaan harkitut hydraulipaineet ja 
öljyvirtaukset mahdollistavat tasaisen 
käännön ja vakaat toiminnot. Työskentely 
on täysin hallittua. Sisäiset hydraulikuor-
mat eivät vaikuta heikentävästi rotaatto-
rin toimintaan ja käyttöikään.

Laadun varmistus
Laadun ja kokoonpanon varmistamiseksi 
esi- ja loppuasennukset suoritetaan käsin. 
Jokainen rotaattori testataan yksilöllisesti, 
eikä poikkeamia sallita. 

Suojattu letkutus
Patentoidut riipukkeet vähentävät öljy-
vuotojen vaaraa, mikä lisää tuottavuutta 
sekä vähentää kustannuksia ja ympäristö-
haittoja. Y-riipukerakenteen voi yhdistää 
moniin eri malleihin, vaimentamattomista 
riipukkeista aina edistyksellisimpiin heilu-
rivaimentimiimme.

Paras jarruratkaisu
Nopea, varma ja hallittu heilurivaimennus 
markkinoiden parhaiden jarruratkaisujen 
ansiosta.

Kompakti 
moduulirakenne
Rotaattorit ovat kompakteja, matala-
rakenteisia ja erittäin käyttövarmoja. 
Mallit koostuvat kolmesta päämoduulista: 
moottorista, roottorista ja kotelosta, jotka 
muodostavat yhdessä kompaktin yksikön. 
Moduulirakenne mahdollistaa myös joihin-
kin rotaattoreihimme mekaanisen mallin 
eli rakenteen ilman moottoria.

Hydrauliset 
vaakariipukkeet
Hydraulinen vaakariipuke siirtää paineen 
vaihtelut vaakajärjestelmään. Vaakaa käy-
tettäessä poistuu ylikuorman riski ja kuorma 
tai kuorman arvo voidaan lisäksi määrittää 
tehokkaasti. Vaakariipuke on yhteensopiva 
kaikkien markkinoilla olevien nestepainetta 
mittavien vaakajärjestelmien kanssa.

Älykkäät, pyörivät 
letkuliittimet
Laadukkaat, pyörivät letkuliittimet
toimivat myös erittäin suurissa
painepiikeissä. Pyörivät liittimet 
pidentävät letkun käyttöikää ja 
mahdollistavat lyhyemmät letkumitat.

Oikeat 
materiaalivalinnat
Huolellisesti testatut materiaalit ja 
komponentit takaavat Indexator-tuotteille 
hyvät ominaisuudet ja kestävyyden.

Helppo huolto
Tiivisteiden ja muiden kuluvien osien 
vaihto on helppoa. Säästät aikaa ja rahaa.

Toimitusvarmuus
Pystyäksemme täyttämään tiukat 
vaatimukset toimitusvarmuudesta 
olemme investoineet huippumoderniin 
tuotantolaitokseemme. Indexator 
hyödyntää kehittynyttä 
tuotantotekniikkaa.

Aina lähellä
Epäselvissä tilanteissa mikään ei voita 
henkilökohtaista palvelua. Indexatorilla on 
suuri joukko kokeneita työntekijöitä, jotka 
tuntevat yrityksen tuotteet erittäin hyvin. 
He vastaavat asiakkaiden kysymyksiin ja 
ottavat vastaan tilauksia.

INDEXATORIN TUOTEPERHE

Monta hyvää 
syytä valita 
tuotteemme



Joitain sanoja, kuten ”ainutlaatuinen”, 
on syytä käyttää harkiten. Tämä 
sana pätee kuitenkin täydellisesti 
Indexatorin tutkimus- ja prototyyppien 
testauslaitokseen. Siellä suunnitellaan 
tulevaisuutta yhdessä maailman johtavien 
konevalmistajien kanssa. Siellä tekniset 
ideat kehitetään tuotteiksi ja patenteiksi. 
Siellä testataan ja varmennetaan 
rakenteita ja tuotantomenetelmiä.

Tässä osaamiskeskuksessa asiakkaan 
tuotekehitysosasto työskentelee tiiviisti 
yhdessä materiaaliasiantuntijoidemme, 
suunnittelijoidemme ja tuotantoteknik-
kojemme kanssa. Siellä kehitetään myös 
monia asiakkaidemme omia innovaatioita, 
mikä luonnollisesti asettaa erittäin tiukat 
vaatimukset salassapidolle. Kyky pitää eri 
projektit toisistaan riippumattomina ja 
suojattuina on meille jokapäiväistä toimin-
taa. Indexator on luottamuksen arvoinen.

Maailmanluokan 
tuotekehitystä

Richard Larker on Indexatorin 
tutkimusjohtaja ja rakennetekniikan 
dosentti, jonka tutkimuskohteena 
ovat erittäin lujat valukappaleet ja 
tribologia. 



GV 3
• 3 tonnin nostokapasiteetti. 

•  Kevyisiin metsä- ja 
maatalouskoneisiin sekä 
kappaletavaran käsittelyyn. 

• Kevyt ja pienikokoinen. 

• Voimakas. 

• Useita eri malleja.

GV 4 / AV 4
• 4,5 tonnin nostokapasiteetti.

•  Kevyisiin metsä- ja 
maatalouskoneisiin sekä 
kappaletavaran käsittelyyn. 

•  Eri malleja eri riipukkeita ja 
heilurivaimentimia varten.

GV 6
• 6 tonnin nostokapasiteetti.

•  Kevyeen materiaalien käsittelyyn.

•  Kevyt, pienikokoinen ja tehokas. 

•  Saatavissa sekä laippa- että 
akselikiinnityksellä varustettuna.

GV 12 / AV 12
• 10 tonnin nostokapasiteetti.

• Ammattimaiseen metsätalouteen.

• Lujatekoinen ja kestävä.

•  Eri malleja esimerkiksi erityyppisiä 
letkutuksia varten.

•  Erilaisia kiinnityslaippoja esimerkiksi 
kokorunkojen ja tavaralajien 
käsittelyyn.

GV 124
• 10 tonnin nostokapasiteetti.

•  Työlaitteille, joissa tarvitaan 
ylimääräistä hydraulitoimintoa, 
esimerkiksi kourasahalle.

•  Lujatekoinen, käytössä testattu 
rakenne. 

• Laadukkaat materiaalit.

• Pieni painehäviö.

GV 14 / AV 14
• 10 tonnin nostokapasiteetti.

• Suunniteltu vaativaan käyttöön.

•  Erinomainen teho-painosuhde.

•  Valinnaisia versioita, mm. 
kuormatraktoreihin ja 
harvestereihin.

GV 17 / AV 17
• 16 tonnin nostokapasiteetti.

•  Suunniteltu raskaille työlaitteille ja 
kovaan työhön.

• Lujatekoinen ja voimakas rakenne. 

• Suuri vääntömomentti.

•  Monipuoliset liitosmahdollisuudet 
heilurivaimentimiin/riipukkeisiin ja 
työlaitteisiin.

GV/AV-ROTAATTORIT

Kustannustehokkaat 
ratkaisut tavaran- ja 
materiaalin käsittelyyn
Indexatorin GV/AV-rotaattoreista on tullut käsite ammattimaisessa 
kappaletavaran ja materiaalien käsittelyssä sekä kannattavassa 
metsätaloudessa. Kustannustehokkaita ratkaisuja, joissa yhdistyvät 
kompakti rakenne, alhainen paino ja tehokkuus. 
GV – Kourarotaattori  AV – Harvesterirotaattori



G/H-ROTAATTORIT

MPB-heilurivaimentimiin 
sovitetut rotaattorit 
takaavat maksimaalisen 
kannattavuuden
Täydellinen rotaattori moderniin ja tehokkaaseen metsätalouteen. Nämä 
rotaattorit ovat kestäviä, voimakkaita ja erittäin tehokkaita. Kaikki 
rotaattorit ovat yhteensopivia MPB-heilurivaimentimiemme kanssa.
G – Kourarotaattori  H – Harvesterirotaattori

G 121
• 10 tonnin nostokapasiteetti.

•  Vaativaan käyttöön 
kuormatraktoreihin, puutavara-
autoihin ja materiaalinkäsittelyyn.

•  Yhteensopiva MBP-
heilurivaimentimien kanssa.

H 121
• 10 tonnin nostokapasiteetti.

•  Harvennushakkuissa ja kevyissä 
päätehakkuissa käytettäviin 
harvestereihin.

•  Yhteensopiva MBP-
heilurivaimentimien kanssa.

G 101
• 6 tonnin nostokapasiteetti.

•   Pieniin ja keskisuuriin 
kuormatraktoreihin.

• Kestävä ja helposti huollettava.

•  Lujatekoinen, MPB-
heilurivaimentimien kanssa 
yhteensopiva yläkiinnike.

H 101
• 6 tonnin nostokapasiteetti.

•   Keskisuuri harvesterirotaattori 
harvennushakkuisiin ja kevyisiin 
päätehakkuisiin.

• Kestävä ja helposti huollettava.

•  Lujatekoinen, MPB-
heilurivaimentimien kanssa 
yhteensopiva yläkiinnike.

G 171
• 16 tonnin nostokapasiteetti.

•  Suuriin kuormatraktoreihin ja 
vaativaan kuormainkäyttöön.

•  Yhdessä MPB-heilurivaimentimien 
kanssa muodostaa todella tehokkaan 
kokonaisuuden. 

• Voimakas ja tarkka.

H 172/H 182
• 16 tonnin nostokapasiteetti.

•  Hakkuisiin, joissa 
tehokkuus, luotettavuus ja 
kokonaistaloudellisuus ovat erityisen 
tärkeitä.

•  Yhdessä MPB-heilurivaimentimien 
kanssa muodostaa todella tehokkaan 
kokonaisuuden. 

• Voimakas ja tarkka.

G 141
• 10 tonnin nostokapasiteetti.

•  Erittäin suuri kääntövoima laitteen 
painoon ja kokoon verrattuna.

• Erittäin lujatekoinen yläkiinnike.

•  Yhteensopiva MBP-
heilurivaimentimien kanssa.

H 112/H 122/H 132/H 152
• 10 tonnin nostokapasiteetti.

•  Raskaissa harvennushakkuissa 
ja päätehakkuissa käytettäviin 
harvestereihin.

•  Yhteensopiva kaksijarruisten MBP-
heilurivaimentimien kanssa.

•  Vahva yläkiinnike, jossa on 
lujatekoinen laakerointi, takaa pitkän 
käyttöiän.

Lue lisää osoitteesta indexator.com.



Loputtomat mahdollisuudet
Indexator tarjoaa riipukkeita ja heilurivaimentimia useimpiin markkinoilla oleviin 
nosturimalleihin ja työtehtäviin. Riippumatta käytössäsi olevasta koneesta 
tai nosturista, voimme tarjota tuottavuutta ja käyttömukavuutta parantavan 
ratkaisun, joka vähentää nosturiin ja työlaitteeseen kohdistuvaa rasitusta. 

Indexatorilla on pitkä historia erilaisten rotaattorien 
kiinnitysliitäntöjen tarjoajana ja näistä liitännöistä onkin usein 
kehittynyt markkinoiden standardi. MPB-liitäntä on nykyään 
lähes standardi harvestereissa. Letkuja suojaavien Indexatorin 
Y-riipukkeiden kysyntä on ollut viime vuosina suurta ja niistä 
on muodostumassa kuormatraktorien uusi standardiliitäntä. 
Y-riipukkeet yleistyvät myös useissa kuorma-autosovelluksissa. 

Valitsemalla Indexatorin tuotteen varmistat, että käytössäsi on 
uusin tekniikka, jossa eri osien toiminnot tukevat toisiaan ja 
takaavat erinomaisen tuottavuuden ammattilaisille.



Lamellijarrulliset MPB-heilurivaimentimet

KAKSIJARRUISET MPB-HEILURIVAIMENTIMET
Markkinoiden voimakkain jarru. Käytetään työtehtävissä, joissa 
heilahdusliikettä on vaimennettava kahteen suuntaan. Kaksijarruiset 
MPB-heilurivaimentimet ovat saatavana yhdellä tai kahdella 
jarrupaketilla.

YKSIJARRUISET MPB-HEILURIVAIMENTIMET
Käytetään työtehtävissä, joissa heilahdusliikettä on vaimennettava yhteen 
suuntaan, ensisijaisesti kevyissä ja keskiraskaissa töissä. Saatavana on myös 
malleja, joissa on Y-riipuke suojattua letkutusta varten.

Levyjarrulliset heilurivaimentimet

YKSIJARRUISET HEILURIVAIMENTIMET
Käytetään kevyissä ja keskiraskaissa töissä, joissa heilahdusliikettä on 
vaimennettava yhteen suuntaan.

YKSIJARRUISET HEILURIVAIMENTIMET
Käytetään kevyissä ja keskiraskaissa töissä, joissa heilahdusliikettä 
on vaimennettava yhteen suuntaan.

Riipukkeet

VAAKARIIPUKKEET
Indexatorin vaakariipuke on testivoittaja, ja se on saatavana 
jarrullisena tai jarruttomana, langattomalla tiedonsiirrolla sekä 
letkuja suojaavalla Y-riipukerakenteella.

Hydrauliset vaakariipukkeet

RIIPUKKEET
Käytetään lähinnä yksinkertaisiin, kevyisiin käyttötarkoituksiin ja 
kohteisiin, joissa ei tarvita heiluriliikkeen vaimentamista. Riipukkeita 
on useita malleja, kuten Y-riipuke suojattua letkutusta varten.

Lue lisää osoitteesta indexator.com.



IR 22
•  Suunniteltu raskaaseen 
metsäkäyttöön.

•  Suuri vääntömomentti vaativan 
puutavarakäsittelyn tarpeisiin 
ja optimaalisen toiminnan 
takaamiseksi.

•  Monipuoliset mahdollisuudet eri 
letkuliitännöille ja lisäkanaville.

IR 25
•  Suunniteltu raskaaseen kierrätys- 
ja materiaalikäsittelykäyttöön.

• Integroidut sylinterikiinnikkeet.

• Tehokas ja lujatekoinen.

•  Pitkä käyttöikä ja hyvä 
kokonaistaloudellisuus. 

•  Jopa viiden kourasylinterin 
suorakytkentä ilman erillistä 
hydraulilohkoa.

IR 20 / IR 20-5
•  Työlaitteisiin, joilla on 
tiukat toimivuus- ja 
kestävyysvaatimukset.

•  Laakeroitu kestämään suuria 
dynaamisia voimia eri suunnista.

•  Moduulirakenteinen, vähäinen 
liikkuvien osien määrä parantaa 
luotettavuutta.

•  Myös suorakytkennällä varustettu 
malli, johon voi kytkeä jopa viisi 
kourasylinteriä ilman erillistä 
hydraulilohkoa.

IR 10 / IR 10-5
• Raskaaseen materiaalinkäsittelyyn.

•  Laakeroitu kestämään voimia eri 
suunnista.

•  Kääntötoiminto, jonka aiheuttama 
painehäviö on hyvin pieni. 

•  Saatavana eri malleina, esimerkiksi 
mekaanisena roottorina.

•  Myös suorakytkennällä varustettu 
malli, johon voi kytkeä jopa viisi 
kourasylinteriä ilman erillistä 
hydraulilohkoa.

SR 180 / SR 210
•  Suunniteltu erityisesti 
juontotraktoreihin kokorunkojen 
käsittelyä varten.

• Erittäin tehokas ja lujatekoinen.

• Helposti huollettava rakenne.

•  Saatavana kaksi mallia, toinen 
keskisuuriin ja toinen suuriin 
juontotraktoreihin.

IR 12
•  Suunniteltu erityisesti raskaaseen 
puutavarankäsittelyyn.

•  Moduulirakenteinen, esimerkiksi 
useita eri moottorivaihtoehtoja.

•  Yläkiinnike ja riipukkeet 
lisävarusteina. 

•  X-kanavien ansiosta monipuoliset 
mahdollisuudet lisähydrauliikan 
kytkemiseen.

IR/SR-ROTAATTORIT

Erityisen kestävät rotaattorit  
vaativiin työtehtäviin ja ympäristöihin
Indexatorin IR/SR-rotaattorit on tarkoitettu ensisijaisesti kaivukoneisiin, suuriin  
nostureihin ja juontotraktoreihin. Nämä rotaattorit soveltuvat erittäin raskaisiin  
kuormituksiin esimerkiksi materiaalien/romujen käsittelyssä, kierrätyksessä ja  
puutavaran käsittelyssä. Kaikkiin käyttötarkoituksiin, joissa rotaattoreilta vaaditaan paljon.

IR-KIINNIKE
Teollisuusrotaattoreihimme tarjoamme eri tuoteperheisiin 
sopivia kiinnikkeitä, jotka mahdollistavat asentamisen suoraan 
Indexatorin riipukkeilla. 

Kiinnikkeidemme kestävyys ja rakenne on optimoitu eri 
rotaattoreita varten. Alkuperäisen kiinnikkeemme käyttö 
varmistaa teollisuusrotaattorin pitkän ja ongelmattoman käytön.  
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Lue lisää osoitteesta indexator.com.



XR-ROTAATTORIT

Voimaa ilman kompromisseja 
erittäin vaativiin työkohteisiin
XR-mallisto koostuu kompakteista, voimakkaista ja kääntökehälaakeroiduista 
rotaattoreista. Ne on suunniteltu vaativiin käyttötarkoituksiin ja suuriin kuormituksiin, 
joissa rotaattorin toiminnalta vaaditaan erittäin paljon. XR-tuotesarja sopii kiinteään ja 
vapaasti riippuvaan asennukseen. Tarjoamme öljyliitäntöjä Indexatorin vakiovalikoimasta 
mutta myös asiakkaan toiveiden mukaan räätälöityinä. Tiiviin ja suojatun rakenteensa 
sekä äärimmäisen suuren vääntömomenttinsa ansiosta – joka on jopa kolme kertaa 
suurempi kuin kilpailevissa tuotteissa – XR on täydellinen ratkaisu erittäin raskaisiin töihin. 

XR 400
•  Suurin dynaaminen aksiaalikuorma 
maks. ±200 kN.

•  Kestää voimia eri suunnista ainutlaatuisen 
kääntökehälaakerin ansiosta.

• Kompakti rotaattori.

• Suuri vääntömomentti vaativiin työtehtäviin.

•  Saatavana lisäkanavalla keskusvoitelua varten.

•  Saatavana useita eri malleja. Lue lisää 
osoitteesta indexator.com.

XR 500
•  Suurin dynaaminen aksiaalikuorma 
maks. ±250 kN.

•  Laakeroitu kestämään voimia kaikista eri 
suunnista.

•  Kompakti rotaattori.

• Suuri vääntömomentti vaativiin työtehtäviin. 

•  Saatavana myös HPL, kouratoiminnon 
paineenrajoitin.

XR 600
•  Suurin dynaaminen aksiaalikuorma 
maks. ±300 kN.

•  Suunniteltu kaikkein raskaimpiin 
käyttökohteisiin.

•  Vahvoiksi mitoitetut hydrauliliitännät.

•  Laakeroitu kestämään suuria voimia kaikista eri 
suunnista.

•  Äärimmäisen suuri vääntömomentti.

•  Saatavana myös HPL, kouratoiminnon 
paineenrajoitin.

XR-rotaattorimallistoon kuuluu useita eri kokoisia ja tehoisia tuotteita. Mallistoa lisätään jatkuvasti 
asiakaskysynnän- ja tarpeen mukaan pienimmistä rotaattoreista kaikkein suurimpiin malleihin. 



Indexator XR lyhyesti

Matala ja 
hyvin suojattu 

rakenne

Helppo huoltaa

Siipimoottori, 
jonka 

vääntömomentti 
on erittäin suuri

Kestää säteittäisiä 
ja aksiaalisia 

kuormia 
kääntökehälaakerin 

ansiosta

Patentoitu 
momentinsiirto

Tiivis ja 
vedenpitävä

Lisäkanava 
keskusvoitelua 
varten

Sisäänrakennettu 
moottorin 
paineenrajoitin

Ainutlaatuinen liitäntä 
mahdollistaa vahvan 
asennuksen

Suorakäytön ja vahvan, 
anteeksiantavan 
siipimoottorin ansiosta 
vaihdetta ei tarvita.

SUURI VÄÄNTÖMOMENTTI

Suurempi vääntömomentti kuin 
missään muussa, kilpailevassa 
tuotteessa. Kestää suuria virtauk-
sia painehäviön ollessa samalla 
erittäin pieni. Tuloksena on suori-
tuskyky, joka riittää helposti myös 
kaikkein raskaimpiin töihin.

KESTÄVÄ

Suunniteltu kestämään erittäin 
suuria kuormituksia. Olivatpa 
voimat aksiaalisia tai säteittäisiä, 
XR-rotaattorit ovat erittäin 
kestäviä, voimakkaita ja 
pitkäikäisiä.

YLIVOIMAISEN PITKÄ KÄYTTÖIKÄ

Momentin siirron ansiosta ulkoiset 
kuormat eivät välity moottori-
osaan tai kiertoliittimeen.  Tämä 
yhdistettynä anteeksiantavaan 
siipimoottoriin ja vaihteettomuu-
teen takaa XR-rotaattorille ylivoi-
maisen pitkän käyttöiän.

PATENTOITU MOMENTINSIIRTO
XR-sarjan patentoidun rakenteen ja eristetyn momentinsiirron, ansiosta laakereihin kohdistuvat ulkoiset 
voimat eivät voi vaikuttaa XR-rotaattorin sisällä olevaan moottoriin ja pyörivään letkuliittimeen. Tämä 
pidentää rotaattorin käyttöikää olennaisesti kilpaileviin tuotteisiin verrattuna.

Lue lisää osoitteesta indexator.com.



PYÖRIVÄT LETKULIITTIMET IDL/K100

Innovatiiviset pyörivät letkuliittimet 
takaavat ongelmattomat letkut, 
suojaavat ympäristöä öljyvahingoilta 
ja takaavat taloudellisuuden
Indexatorin pyörivät letkuliittimet ovat erittäin hyvä investointi, jolla voit vähentää koneen 
käyttökustannuksia. Pyörivä letkuliitin suojaa letkuliitoksia aukeamiselta pyörähtämällä niin, 
ettei letku kierry haitallisesti. 

IDL – käytössä testattu luotettavuus
Indexatorin pyörivä IDL-letkuliitin on testattu tuote, joka poistaa 
letkusta väännön sekä keventää  aksiaalisia kuormituksia 
kiertoliittimen neula- ja kuulalaakerien ansiosta. IDL takaa, että 
hydrauliletku kääntyy vapaasti ilman jarrutusvaikutusta ja kestää 
suuret työpaineet myös pitkäkestoisesti.

IDL mahdollistaa lyhyemmät letkut, mikä säästää painoa sekä 
mahdollistaa suoremmat ja varmemmat letkutukset. Lisäksi letkujen 
pidempi käyttöikä vähentää letkujen vaihtotarvetta. Pyöriviä IDL-
letkuliittimiä on saatavilla laaja valikoima eri kierrestandardeilla, 
mitoilla ja kokoina.

Indexator tarjoaa täydellisen valikoiman erittäin laadukkaita, 
pyöriviä letkuliittimiä, jotka antavat maksimaalisen valinnan 
vapauden koon, mittojen, kierrestandardien ja rakenteen 
suhteen: sisä-/ulkokierre ja ulko-/ulkokierre. 

Esittelemme nyt myös seuraavan 
sukupolven pyörivät letkuliittimet, 
joissa toimivuus, suorituskyky, laatu ja 

käyttöikä yhdistyvät asiakaskohtaisiin 
räätälöintimahdollisuuksiin ja 
kustannustehokkuuteen. 



K100 – pyörivien letkuliittimien 
seuraava sukupolvi
Indexator K100 on suunniteltu nykyisiin moderneihin hydrauliletkutuksiin, joita 
käytetään metsä- ja urakointikoneissa. Kompaktin ja lujatekoisen rakenteen sekä 
luotettavien laakerien ansiosta pyörivät letkuliittimet on mitoitettu erittäin raskaita 
käyttökohteita ja suuria öljyvirtauksia varten. K100-sarja kestää suuret työpaineet 
pitkäkestoisesti. Se kestää hyvin myös painepiikkejä. Valittu tiivisteratkaisu lisää 
käyttöikää huomattavasti. 

Lisäksi pyörivä K100-letkuliitin ei voi purkautua, joten se säästää ympäristöä turhilta 
öljyvuodoilta. Se kestää korroosiota äärimmäisen hyvin ja sen käyttöikä on erittäin 
pitkä kilpaileviin tuotteisiin verrattuna. Moduulirakenteen ansiosta K100 on lisäksi 
helppo sovittaa kunkin asiakkaan tarpeisiin, kokovaatimuksiin ja liitäntöihin. 

Kiertymisen estäminen pidentää 
hydrauliletkun käyttöikää 
merkittävästi, vain muutaman 
asteen kiertymä voi lyhentää 
käyttöikää jopa 90 prosentilla!

Indexatorin pyörivien letkuliittimien edut

VAPAA PYÖRIMISLIIKE | Pyörivät letkuliittimet pyörähtävät 
vapaasti myös erittäin suurten painepiikkien alaisina ilman 
jarrutusvaikutusta.

SUURI PAINE | Indexatorin pyörivät letkuliittimet kestävät suuret 
työpaineet pitkäkestoisesti.

VÄHEMMÄN LETKUN VAIHTOJA | Hyvin toimivat pyörivät 
letkuliittimet pidentävät hydrauliletkujen käyttöikää. Säästät sekä 
aikaa, rahaa että vaivaa.

LYHYEMMÄT LETKUT | Luotettavien pyörivien letkuliittimien 
ansiosta letkujen pituuksia voidaan lyhentää. Lyhyemmät letkut 
pienentävät painoa ja mahdollistavat suoremmat ja siten myös 
varmemmat letkutukset.

EI PAINEHÄVIÖITÄ | Hydraulijärjestelmää häiritsevää kitkalämpöä ei 
muodostu.

VÄHEMMÄN LETKURIKKOJA | Pieni vääntövastus vähentää 
merkittävästi letkurikon riskiä. Tämä säästää sekä rahaa että 
ympäristöä.

Lue lisää osoitteesta indexator.com.



Indexatorin omien teknisten 
asiantuntijoiden tarjoama tuki 
on vain yhden sähköpostin tai 

puhelinsoiton päässä. Asiakkailta 
saadut kokemukset välitetään 

suunnittelijoille ja muille 
avainhenkilöille. Näin tuotteita 

voidaan jatkuvasti kehittää.



Epäselvissä tilanteissa mikään ei voita 
henkilökohtaista palvelua. Indexatorilla on 
suuri joukko kokeneita työntekijöitä, jotka 
tuntevat yrityksen tuotteet erittäin hyvin. 
He vastaavat kysymyksiin ja ottavat vastaan 
tilauksia asiakkailta. Tukihenkilökunnalle 
tekninen tuki on osa ydinliiketoimintaamme 
ja heillä on koko rotaattoritehtaan 
osaaminen käytössään. Työntekijät istuvat 
vain muutaman metrin päässä tuote- ja 
tuotantoasiantuntijoista ja he voivat 
nopeasti välittää uudet tiedot ja palautteet 
suunnittelijoille ja muille avainhenkilöille. 
Kehitämme sopimushuoltajaverkostoamme 

ja varaosahankintaa jatkuvasti tiiviissä 
yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. 
Näin asiakkaat saavat apua kaikkialle, 
missä he toimivat. Samalla minimoidaan 
työkoneiden seisokit ja tulon menetykset. 
Jälleenmyyjät ylläpitävät varaosavarastoa, 
joka kattaa kaiken aina kuluvista osista 
täydellisiin rotaattoreihin ja lisävarusteisiin. 
Indexator tarjoaa sopimushuoltajien 
käyttöön päivitetyn huoltokirjallisuuden, 
korjausoppaat, varaosaluettelot ja 
perusteellisen koulutuksen. 

Osaaminen ja 
henkilökohtaiset 
huolto- ja tukipalvelut 

Jotta huolto olisi saatavilla entistäkin 
lähempänä, olemme luoneet Indexator 
Service Schoolin. Se on asiakkaidemme 
omille huoltoteknikoille tarkoitettu 
ammatillinen Indexator-tuotteiden korjaus- 
ja huoltopalvelukoulutus. Koulutus on 
maailmanlaajuinen ja johtaa huolto- ja 
korjausvaltuutukseen. Kurssiosallistujat 
ovat eri maissa toimivia koneiden 
jälleenmyyjien merkkikorjaamojen 

henkilökuntaa sekä riippumattomia 
sopimushuoltajia. Koulutus toteutetaan 
yleensä Indexatorin tuotantolaitoksessa 
Ruotsissa tai se voidaan järjestää myös 
asiakkaan tiloissa. Keskeisellä sijalla ovat 
mukautetut opinto-ohjelmat, eli koulutus 
räätälöidään osallistujien ennakkotietojen 
ja kunkin maantieteellisen alueen käytössä 
olevien Indexator- tuotteiden mukaan.

Indexator 
Service School
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Indexator Rotator Systems AB
Box 11, 922 21 Vindeln, Sweden
Puh. +46 (0) 933 148 00
rotator@indexator.com
indexator.com 

Käyntiosoite:  
Allan Jonssons väg 2, 922 31 Vindeln 
GPS (WGS84): 64°10'58.4"N 19°42'21.7"E


