
Rozšíření naklápěcích rotátorů je v jedno-
tlivých zemích různé. Ve Švédsku, kde
myšlenka naklápěcích rotátorů v polovině
80. let 20. století vznikla, je naklápěcím
rotátorem vybaveno více než 90% všech
rypadel o hmotnosti 3–30 tun. Na rypadlo
bez naklápěcího rotátoru ve Švédsku
Erma nesežene zakázky a ani strojníka
ochotného s rypadlem pracovat. Po ma-
sovém rozšíření naklápěcích rotátorů ve
Švédsku následoval Enský a norský trh.
V současnosti probíhá šíření na další ne-
skandinávské evropské trhy jako je Fran-
cie, Německo, Polsko atd. Nezůstaňte
proto pozadu a pořiďte si již dnes naklá-
pěcí rotátor Steelwrist. Získáte tak značný
náskok oproti Vaší konkurenci.

Společnost Steelwrist AB je v současnosti
nejrychleji rostoucí výrobce naklápěcích
rotátorů a rychloupínačů na světě. Snahu
vyrábět robustní a moderní naklápěcí ro-
tátory, stejně jako důraz na fungující ser-
vis, oceňuje stále se zvyšující počet
zákazníků.

Firma Naklápěcí rotátory s.r.o. je česká Erma, za-
ložená za účelem propagace, prodeje a servisu
naklápěcích rotátorů pro rypadla. Je výhradním
dovozcem naklápěcích rotátorů švédského vý-
robce, Ermy Steelwrist AB, pro Českou republiku.
Sortiment naklápěcích rotátorů doplňuje na-
bídka pracovních nástrojů, jako jsou nejrůznější
lžíce, paletizační vidle, demoliční drapáky atd.
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Naklápěcí rotátor kombinuje výhody dřívějších rotátorů, naklápěcích lžic a rychlou-
pínačů. Díky naklápěcímu rotátoru vzroste výkonnost Vašeho rypadla o 15 až 35%
v závislosti na druhu práce.

Jako majiteli rypadla Vám investice do naklápěcího rotátoru přinese nárůst příjmů
a zvýší výkonnost Vašeho strojového parku. Vynaložené prostředky se Vám bohatě
vrátí! Jako strojník rypadla po pořízení naklápěcího rotátoru oceníte snadnější ovlá-
dání stroje. Při své každodenní práci získáte daleko větší přesnost a budete dostávat
více komplexních zakázek. Vaše práce bude daleko příjemnější a zvládnete jí víc.

S rypadlem vybaveným naklápěcím rotátorem můžete změnit způsob práce a do-
sáhnout výrazně vyšší výkonnosti. Výkopové práce kolem sloupů, v blízkosti základů
domů nebo potrubí apod. budete schopni vykonat mnohem rychleji a bez přejíždění
rypadla. Narušení půdy bude výrazně nižší, což Vaši zákazníci jistě ocení. Díky novým
možnostem pohybů lžic a dalších upnutých nástrojů provedete většinu prací „načisto“
bez nutnosti ručního dodělávání. Tím ušetříte nejen čas, ale i náklady na pohonné
hmoty a mzdové náklady na další pracovníky.

Další výhodou je možnost užívat několik různých pracovních nástrojů (a tím vykoná-
vat několik typů operací), aniž byste opustili kabinu stroje. Výměnu nástrojů pomocí
rychloupínače zvládnete během několika sekund přímo z kabiny rypadla.

Integrovaný drapák Vám umožní snadnou manipulaci se stromy, kameny, trubkami
a jinými objemnými břemeny bez fyzické námahy. Pouze Vaše fantazie a vynaléza-
vost omezují pracovní operace proveditelné Vašim rypadlem.

Naklápěcí rotátor je přídavné zařízení
umístěné mezi násadou rypadla a lžící či
jiným pracovním nástrojem. Toto zařízení
umožňuje současné naklápění a neome-
zenou rotaci lžíce. Můžete tak plnit pra-
covní úkoly stejné jako doposud, pouze
rychleji a snadněji, ale také vykonávat čin-
nosti, které pro Vás a Váš stroj dříve ne-
byly proveditelné.

Dodáváme naklápěcí rotátory pro rypadla
o hmotnosti od 2 do 26 tun. Ke všem pro-
duktům našim klientům poskytujeme
také mobilní i dílenský servis.

Naklápěcí rotátor je také často nazýván
ocelovým zápěstím rypadla. Z toho vznikl
i název Ermy Steelwrist AB (anglické slovo
steelwrist znamená v překladu ocelové
zápěstí).

Naklápěcí rotátor Steelwrist = ocelové zápěstí pro Vaše rypadlo
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