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En ny generation skördarrotatorer

Yttre laster går utanför 
motorfunktionen vilket 
förlänger livslängden 
väsentligt.

Utvecklingen inom 
skogsbruket har gått 
snabbt. Det som gjordes 
med handredskap 
och kanske motorsåg 
nån generation före 
oss sköts idag av 
teknikspäckade 
skördare. Indexator 
fortsätter vara en viktig 
del av produktivitets-
utvecklingen.

Skogsbranschen har genomgått en fantastisk utveckling där Indexators rotatorer spelat en mycket 
viktig roll. Vi fortsätter bidra till ökad produktivitet och presenterar morgondagens skördarrotatorer 
med en mängd fördelar.

Våra främsta materialexperter, konstruktörer och 
produktions tekniker formar just nu framtiden. Med en unik 
teknisk lösning öppnas nya möjligheter som bidrar till ökad 
produktivitet. Det handlar om en konstruktion där yttre 
laster går via yttersta delen av rotatorn, helt separerat 
från motorfunktionen. Detta förlänger rotatorns livslängd 

väsentligt och gör maskinägandet mer lönsamt. Med den 
nya patentsökta tekniken tar vi steget in i framtiden. Den 
nya generationens rotatorer från Indexator tål radiella 
och axiella laster där krafterna inte påverkar motorn. Inte 
minst tål den minuslaster oerhört bra. Den moduluppbyggda 
konstruktionen förenklar service och underhåll.
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En ny generation skördarrotatorer

PATENTERAD MOMENTÖVERFÖRING

Tack vare den nya generationens patenterade konstruktion, den flytande momentöverföringen, kan yttre krafter mot lagren 
inte påverka motorn inuti rotatorn. Detta förlänger rotatorns livslängd väsentligt och ger ett mer lönsamt skogsbruk.

Smartare teknik. 
Ökad produktivitet.

Ökad livslängd

Servicevänlig

Tål radiella och 
axiella laster

Klarar minuslaster

Låg bygghöjd

Samma gränssnitt 
som dagens 
rotatorer från 
Indexator

Kostnadseffektiv



Indexator Rotator Systems AB är världsledande tillverkare av rotatorer, svivlar och tillbehör. Indexator är idag ett mycket starkt varumärke inom 
skogsbranschen, materialhantering och återvinning. Företaget har forskning och utveckling i världsklass inklusive ett dedikerat testlabb dit även 
internationella maskintillverkare vänder sig för att utveckla nya produkter och funktioner. Indexator har idag 130 anställda med en omsättning på 
ca 230 miljoner kronor. Vi har en hög andel exportförsäljning där ca 80 procent av produktionen säljs till mer än 40 marknader runt om i världen.

Indexator Rotator Systems AB
Box 11
SE-922 21 Vindeln, Sweden
Tel +46 (0) 933 148 00
Fax +46 (0) 933 148 99
rotator@indexator.com
indexator.com 
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