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KINSHOFER jest producentem rotatorów do dźwigów samochodowych, dźwigów do 
drewna i koparek. Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu rotatorów i oprzyrządowania 
doczepianego doprowadziło do opracowania wysokowydajnych i trwałych rotatorów,  
które dopasowane są dokładnie do odpowiednich przypadków zastosowania.

Zastosowanie zasady „gerotora“ (pompy z wirującym tłokiem zębatym) umożliwia 
konstruowanie bardzo kompaktowych i efektywnych rotatorów. Użytkownicy nauczyli się 
doceniać zwłaszcza precyzyjną charakterystykę rozruchu i zatrzymania. W szczególności 
oznacza to, że podczas kopania chwytaki nie odwracają się; zatrzymują się dokładnie, 
nawet przy maksymalnym obciążeniu; nie jest już konieczne przeciwdziałanie podczas 
przemieszczania długich elementów …

To tylko kilka praktycznych sytuacji, które są doskonale znane użytkownikowi.   
Rozwiązaniem są rotatory firmy KINSHOFER

W zależności od celu zastosowania głowica rotatora 
wykonana jest z żeliwa sferoidalnego lub kutej stali 
ulepszanej.

Standardowo dostępne są różne wymiary głowic i 
wałów. Firma Kinshofer oferuje zawieszenia 
do wszystkich powszechnie używanych dźwigów 
samochodowych i koparek. Głowice rotatora z oczkiem 
wyposażone są w panewki stalowe.

Zawory ograniczające ciśnienie wbudowane 
w głowicy uniezależniają rotator od instalacji 
hydraulicznej urządzenia nośnego. Nie jest 
konieczne instalowanie na dźwigu lub koparce 
dodatkowego zaworu ograniczającego ciśnienie.

Wszystkie uszczelki opracowane zostały specjalnie 
do danego zastosowania. Bez obaw można stosować 
oleje syntetyczne ulegające biodegradacji.

Precyzyjnie wykonane części zapewniają 
optymalne uszczelnienie pomiędzy płytą 
rozdzielacza i zespołem rotatora. Rezultatem 
tego jest wysoki moment napędowy i 
hamowania, nawet przy gorącym oleju.

Zespół rotatora z ulepszanej stali o dużej wytrzymałości 
z azotowaną i gładko szlifowaną powierzchnią w celu 
zwiększenia twardości powierzchni i zminimalizowania 
ścierania.

Dużych rozmiarów łożyska wałeczkowo-stożkowe 
do niezawodnego przejmowania obciążeń 
ściskających, rozciągających i zginających.

Kuty, jednoczęściowy wał kołnierzowy wykonany z 
ulepszanej stali o dużej wytrzymałości.

Możliwe są poziome i pionowe przyłącza hydrauliczne 
dla urządzenia dodatkowego.

Przepust obrotowy dla obwodu hydraulicznego standardowo. Zwymiarowany 
z wyjątkowo dużym naddatkiem, aby zagwarantować duży przepływ.  Możliwe 
podłączenie za pośrednictwem standardowej złączki wkręcanej, ponieważ kołnierz 
i wał stanowią jeden element konstrukcyjny. Dzięki temu również brak płaszczyzn 
uszczelniających pomiędzy kołnierzem i wałem. Dostępne są również rotatory 
z czterema przepustami olejowymi.
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