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A RotoTop története

Forgatás rögzített felépítéssel
2001-ben a Holp GmbH elkezdte értékesíteni első 
házon belüli fejlesztését, a Variolöffel kanalat. 
A Variolöffel 2003 nyarán Dániában és Svédországban
tartott bemutatóján Günter Holp-ot felvilágosították:
Svédországban van egy szabály, hogy minden
építkezésen jelen kell lennie legalább egy forgatónak. 
Hamar világossá vált: hogy a pályázati 
dokumentációban lévő kiírásokban a Tiltrotátort 
nemsokára Németországban is bevetésre kerül. 
Holp már 1992-ben foglalkozott a Tiltrotatorral. 
A saját üzemében tesztelte működés közben a 
billenőforgatót és az ebből eredő hengerkárosodást
követően – amelyben a hengert egy fémegységgel
kellett kicserélni, és a használatot tiszta forgással
cserélte le – kiderült, hogy a forgás a mozgatási 
lehetőségek 90-95%-át teszi ki a munkavégzés során.
A további Holp termékek kifejlesztése után Günter Holp 
2005-ben ismét foglalkozott a kotrógép rotációjának
témájával. Néhány, a svéd gyártókkal folytatott üzleti
kísérlet után, végül úgy döntött, hogy saját maga
tervezi meg a "Gazdaságos csukló a kotrógépen" 
projektet. Ahol Svédországban a tömlőket még mindig
a billenő forgtón kívül helyezték el, a német piacra 
terveztek egy átvezetéses kivitelt. Annak érdekében,
hogy minden tartozék végtelenül forgatható legyen, 
a kotrógép teljes liter kimenetét át kellett vezetni. 
Már 2004-ben, a OilQuick gyors-csatlakozón 
bemutatták, amivel  "a jövőt" jelezték elő. Az olyan
vállalatok, mint a Lehnhoff és a Liebherr szintén
teljesen hidraulikus gyorscserélőkkel dolgoztak. 
Tehát csak egy lehetőség volt a Holp számára: egy 
nagy forgató a teljes átfolyás kivitelezéssel. 
Mivel abban az időben soha nem lehetett átvinni ilyen
nagy mennyiségű olajat egy ilyen kis térben, ezt a 
technikát is Holp fejlesztette ki. Svédországban ezt az
ötletet egyszerűen kigúnyolták, és túl drágának ítélték. 
A 8-szoros hidraulika kör átvezetés forgó szerelék 
felfogató használata, amely ma már a Holp-nál 
alapfelszereltség, elképzelhetetlen volt abban 
az időben.

"Pontosan ez az úttörő szellem tette
termékünket önjáró termékké, és így
piacvezetővé a forgatótechnológia
terén!"
– Günter Holp
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Infos & Videos

Maximális rugalmasság 
maximális szakítóerővel
Forgatható gyorscsatlakozó 360° végtelenített forgatással 

TOPTOP  Lapos – Könnyű – Erőteljes  
 rögzített szerelékek felvételéhez.
TOPTOP  Nagy fordítóátvezetés
 az összes  előforduló szerelékhez.
TOPTOP  3 év garancia 
 kalapács- és sziklavágóval is.
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Döntés csak forgatás által
A döntő-forgató szabad mozgásának a 
90–95 % a forgatásból származik
A RotoTop könnyen használható, azaz bármely kotrógép-
kezelő a lehető legrövidebb idő alatt hatékonyan dolgozhat vele. 
Nem kell semmire ügyelni, mivel teljesen zárt rendszerű. 
A RotoTop és a meglévő kotrógép kinematika, egy döntő forgató
(Tiltrotator) mozgásának több mint 90%-át képes 
feltérképezni. A gyakorlatban ez végeredményként azt 
jelenti: A hagyományos 
földmunkákban/csatornázásnál/tájépítésnél a tiszta
forgatás elsősorban a leggazdaságosabb megoldás.

Infos & Videos
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Döntés vs Forgatás
RotoTop az összes szereléket végtelenítetten forgatóvá teszi

Infos & Videos
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Forgatás – a leggazdaságosabb módon
A munka 90-95%-a tökéletesen elvégezhető a forgással, alacsony felépítéssel, 
szinte teljes erővel. A fixen gém végére rögzített kivitellel a vezető gyorsan
megszokhatja a "csuklóját", és így a legtöbbet tudja kihozni belőle.

Billentőfordító(Tiltrotator) / Szendvics - sok hátrány

A billenőrotátor(tiltrotator) szendvics, mindig nagy önsúlyt és nagyon magas 
szerkezetet jelent, ami negatívan befolyásolja a kotrógép általános teljesítményét és
töréserejét. Ezenkívül általában többletköltségek merülnek fel, mint például a 
kotrógép vezérlőrendszerének átalakítása.

Döntés/Billentés – jobb a RotoTop alatt
Ha nem tud ellenállni az utolsó 5-10%-os hozzáadott értéknek, akkor növelje a 
RotoTop értékét az aláépített döntővel. Először szokatlannak hangzik, de nagyon
gazdaságos. Így felszerelheti a döntő egységet, ha valóban szüksége van rá! 
A pozitív hatás az építkezésen: A billentőt használják, mint egy mozgatható gém
hosszabbítót. Ez döntő előnyökkel jár például a csatornaépítésnél.

RotoTop alatta egy döntőművel
Izgalmas hatékonyság –  
tartó minden tartozékkal
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RotoX – döntés hidraulikahengerek nélkül
Ahol nem a földmunka a fő profil, ott nem játsszák a legfontosabb szerepet a 
szakító erő veszteség, a magas beépítési magasság és a döntő-forgató tiltrotator önsúlya. 
Ahol viszont fontos, arra fejlesztettük ki a Tiltrotator RotoX-ot henger nélküli kivitelt. Letisztult, 
nincs kiálló alkatrész, és így kevésbé sérülékeny, de ugyanakkor nagyobb forgatási szög. 
Ez a fejlesztés már 2007 óta használatban van.

Billentő-modul utólag felszerelhető
Kezdje a billenőforgatót tiszta forgással! Moduláris kialakításának köszönhetően a döntő 
felülre utólag is felszerelhető. Ezen kívül fennáll annak a lehetősége, hogy a RotoTop könnyen
átalakítható a RotoX-re még sok év után is. Mindössze annyit kell tennie, hogy cserélje ki
a rögzítőlemezt egy dönthető modulra. Ez az Ön választása: 
Alacsony kialakítású 70-75° vagy
magas kiialakítású    85-90° forgatható szög.

Tiltrotator - több hozzáadott érték
A döntő forgató / tiltrotator hozzáadott értéke számos szakmában megkérdőjelezhető
– mert, mint tudjuk, a forgatás teszi kis a mozgási tevékenység akár 90-95%-át. 
A kiegészítő döntés csak a mozgás 5-10%-át hozza, ami nem takarít meg több időt a
 legtöbb munkához, azonban sok energiát takaríthat meg.

Tiltrotator RotoX 
A RotoTop, mint a szív
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90 -95 %
Mozgatási lehetőség

100 % 
Mozgatási lehetőség

100 %

100 %

0 %

RotoTop – a piacvezető
Annak érdekében, hogy a RotoTop teljes 
rugalmasságát bármikor kihasználhassuk, 
javasolunk egy szendvics felépítést, és a 
RotoTop fix csatlakoztatását! 
Robusztus konstrukciójának köszönhetően 
mindent magával hoz a gazdaságos, fixen 
beépített termeléshez, ami Németországban 
nem ok nélkül piacvezetővé teszi:
Könnyű – a berendezés önsúlya 25kg alatti 
(3,9 t-ig) és max. 315 kg (max. 35 t) kotrón.

Alacsony – a gépház 85 mm (kotró 3,9t-ig) 
max. 160 mm (kotró max.35 t) közt mozog.

Garancia – 3 év/3.000 üzemóra a fixen
beépített kotróknál.

Olajátvezetés – max. 8-szoros komplett
hidraulikus gyorscserélő teljes kihasználásáért:
A teljesítmény észrevehető csökkenése nélkül
– az áramlásra optimalizált termelésnek 
köszönhetően, beleértve saját működést.
Robusztus – Az összes szerelékre,  
kotrógép-osztály összes tartozékára, valamint 
kalapács- és kővágókhoz is.
Nagyjavítás és visszavásárlás – ez a RotoTop.

Szendvics = Bonyolult 
rászerelés logisztika
Ezt is gyakran alábecsülik: a szendvicsben lévő
billenőrotátor nem könnyű, és rakodógéppel 
kell az építkezésre vinni. Ha már a területen
van, a billenő rotátor ott parkolt és gyakran
nem használják, mert "távol" van a kotró 
géptől vagy rajta marad a szállítóeszközön.
Mindkét eset nem gazdaságos és lehetőség
szerint elkerülendő.

Kulcsfigura – Gépkezelő
Az emberek a szokások rabjai: általában 
alábecsülik, hogy a gépkezelő csak akkor tud
hozzászokni az új forgató hoz, vagyis a 
"csuklójához" a kotrógépen, ha azt mindig 
használja. Az optimális költség-haszon
hatás elérése érdekében ezért rendkívül
fontos, hogy a RotoTop fixen a kotrógéphez
legyen rögzítve.

Miért tudja a RotoTop a 
billenőforgató 90–95%-át?

Megoldás: Alapesetben egy kotrógép két 
mozgástengellyel rendelkezik.

Minden kotrógép rendelkezik két mozgástengellyel.
A forgatással a harmadik tengely kerül hozzáadásra.
Ez lehetővé teszi a térbeli mozgásokat, és számos
további lehetőséget hoz magával. A döntés a 
negyedik tengelyt alkotja, és a végén csak 5-10%
hozzáadott értéket hoz. A döntő kialakítás nagyon
magas kiépítésű, és a gépkezelő munkáját nagyon
bonyolulttá és ezért általában lassabbá teszi.

Alapkövetelmény a 
fix gémvégre kiépítés
A nagy forgatóhoz az olaj-és elektromos vezeték, 
valamint a 2D és 3D lehetőségek kiépítettsége az
alapvető előfeltételei a fix felszereléshez! A 
német piac - számtalan rögzítőeszközével – kihívást
jelent! Ezért a Holpnál nincsenek nagy olajáramlású
kötések a forgatóhoz, hanem "MEGA-FLOW" 
forgató kötések. Ily módon minden meglévő 
gyorscsatlakozó 360°-ossá válik, végtelenített
forgatással rendelkezik, és nem számít, hogy 
mechanikus, hidraulikus vagy teljesen hidraulikus. 
Ezért eszköz szereléket habozás nélkül fel lehet
szerelni egy RotoTop-al felszerelt kotrógépre. Olaj és
elektromos áram gond nélkül áttáplálható a 
szerelékekre. A 2D és 3D vezérlőkhöz forgató 
dekódolóra van szüksége, amely minden 
RotoTop típusra utólag felszerelhető.

Költséghatékony felépítés joystick átépítés nem
szükséges!

Rendszer összehasonlítás
Döntés – a döntés eredete a billenő kanál. 
A Powertilt már régóta elérhető a piacon, mint
a kotrógép szabványos tartozéka. Így széles
körben elterjedt a használata, és jól ismert a
legtöbb piaci szereplő számára.
Billentőforgató/Tiltrotator – látszólag 
bármit megtehet vele, bár hátrányokkal. A 
magas kialakítású felépítés, a nagy súly, a kis
forgó csuklók és a garanciális korlátok a 
kemény körülményekre, mely gyakran vezet
egy szendvics megoldáshoz.
Forgatás – tiszta rotációt gyakran alábecsülik,
de a leggazdaságosabb rendszer, különösen a
merev felszereléssel. A rugalmasság az 
alacsony kialakítással és a súllyal kombinálva
maximális teljesítménynövekedést tesz 
lehetővé. 
A RotoTop nagy forgócsuklója lehetővé teszi 
az összes rögzíthető szerelék elforgatását, és
kiváló minőségű és robusztus alkatrészei azt
jelentik, hogy még nehéz körülmények között
sem kell kímélni. A RotoTop ezért nagyon
hamar megtérül! Kotrógép a megnövekedett
mozgási lehetőséggel, melynek csak a 
képzelőerő szab határt.

Ez az oka annak, hogy a forgatás hasznosságát
és előnyeit a legjobban egy jól képzett kereskedőnél 
végzett saját tesztelésen keresztül láthatók.

Szendvics – Csak látszólag jó ötlet! A maximális
magassággal és tömeggel kapcsolatos problémák
maximális hátrányokhoz vezetnek. A feladattól 
függően a kezelőnek folyamatosan fel kell vennie 
vagy el kell távolítania a dönthető forgatót. Ez nem
csak korlátozza a rugalmasságot más szerelékekkel
kombinálva, hanem azt a problémát is előidézi, hogy
a gépkezelő nem tudja megszokni a "csuklóját". 
A feltételezett előny, hogy a dönthető forgatót több
kotrógépek lehet használni, gyakran nem igazolja a
gyakorlati tapasztalat. Ha egy gépkezelő hosszabb
alkalmazkodási időszak után megszokta a "csuklóját",
a többi kotrógépet már nem szívesen használja. 
Az ár ezért magas: Gyakran előfordul, hogy több
kotrógép módosul az "egy dönthető forgató" számára. 
Ezeket a költségeket nem szabad alábecsülni, 
különösen hidraulikus gyorscsatolókkal kombinálva! 
Nem mellékesen a garancia korlátozások kemény 
körülmények közötti használatra, vibró lapoknál, 
amelyek alapvetően szabványos szerelékek már 
Németországban.

Forgatás fix felfogatással
–    1 kotróosztályú erővesztés
+   90 - 95 % mozgatás 

   lehetőség
+   3 év/3000 Ü-óra garancia

  korlátozás nélkül
+   kis önsúly

Billenthető kanállal
–    túl széles a csatornázáshoz
+   99 % mozgatási 

  tartomány

Forgatás fix felfogatással
–    1 kotróosztályú erővesztés
+   90 - 95 % mozgatás 

   lehetőség
+   3 év/3000 Ü-óra garancia

  korlátozás nélkül
+   kis önsúly

Billentéssel szendvicsben
mozgatható toldásként
–     4 kotrooszályú erővesztés
–     Korlátozott kemény körülm.
–     nagy önsúly
+   100 % mozgatástartomány

+   kevesebbszer kell cserélni
  csak speciális alkalmazáskor

Gyorscsatlakozó
–     0% mozgatási lehetőség
+    nincs erőveszteség

 
 

Billenőforgatóval/Tiltrotator szendvicsben
–     4 kotróosztályú erővesztés
–     Korlátozott kemény körülményeknél
–     Többször kell cserélni
–     nagy önsúly
+   100 % mozgatástartomány

Bilentő forgató/Tiltrotator fixrögzítés
–     3 kotróosztályú erővesztés
–     Korlátozott kemény körülményeknél
–     nagy önsúly fixen a kotróra 

   szerelve
+   100 % mozgatástartomány

1

2
3

4
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3 év garancia minden bevetésre
A fix szerkezetű RotoTop robusztus kialakításával győzi meg, hogy
még a rezgéseknek is ellenáll. Garanciánk (3 év/3000 Ü-óra) olyan
kemény alkalmazásokhoz is egyedülálló, mint pl. vibrólap, hidraulikus
bontókalapács vagy kőmaró gépekkel végzett munka! A RotoTop
ellenáll - ha és de nélkül! Ez lehetővé teszi a RotoTop fix beépítését
és állandó 100% használatát és nem kell egy szendvics felépítés.

Több mint egy kotró életre tervezve
Első osztályú szolgáltatásunknak köszönhetően nem csak a működési
megbízhatóságot garantáljuk, hanem segítünk RotoTop-jának a 
"második élet" megélésében is. Egy nagyjavítással új állapotba 
helyezzük a RotoTop-ot az új ár 1/5-ért.

Egyedi értéktartás
A RotoTop úgy lett kialakítva, hogy a fontos részek szinte örökké
tartanak. Ezért felkínáljuk Önnek a készülék visszavásárlását a 
használat után.
Hihetetlenül hangzik - Holp termékek különbözőek!

RotoTop – minden bevetésre
Már több mint 10 éve

Minden szinten meggyőzve
A sok bevetés a legszélsőségesebb körülmények között

és a világszerte különleges felhasználás vezetett hatalmas
      tapasztalathoz. A cél az volt, hogy a RotoTop minden méretét 
optimálisan egyeztetni kell az adott kotrógép-osztállyal. Az új utak
kidolgozása időbe kerülnek, így 9 évre volt szükségünk 7 méret 
létrehozásában. De kifizetődött az ügyfeleinknek! Könnyű, alacsony és
mégis nagyon robusztus, minden kotrógép osztályban 0,8 t-től 35 t-ig – 
természetesen fixen beépítve. Még a legszigorúbb alkalmazásoknál, mint
vibro lemez, hidraulikus kalapács és sziklavágó - a RotoTop ellenáll neki! 
Ezt támasztja alá a 3 éves garancia az összes RotoTop fixen beépítve

Forgatós betáplálás minden alkalmazáshoz
          A nagy forgó olajátfolyás átjáróknak köszönhetően a tömörítő lemezek, 
       mulcsolók és sok más eszköz is gond nélkül üzemel. A 8-szoros 
    átvezetésű forgató függeszték lehetővé teszi, hogy bármilyen teljesen
   hidraulikus gyors-cserélőt jelentős erőcsökkenés nélkül működtessen – és
  mindig forgathasson. Így a kezelő megszokhatja a "csuklóját", 100% -ban 
használhatja, és hagyja, hogy bármilyen helyzetben "hús és vér" legyen.
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Fenntarthatóság
A RotoTop több mint egy kotró életre tervezve

2015-ben egy RotoTop RT301-et szállítottak a HTB-
Arzl Spezialtiefbau-nak. A kotrógép és a gyorscserélő
2020-ban vonult vissza, miután 6000 órát keményen 
dolgozott tiszta sziklán.
A kotrógép vezető szerint, azonban a RotoTop forgató
meghajtót még mindig úgy érezte, mintha az új lenne.
Visszakerült hozzánk jelentős használati nyomokkal. 
A meghajtómű csak a teszt után kapott professzionális
ráncfelvarrást, és egy új, teljesen hidraulikus 
gyorscserélővel, valamint egy 8-szoros forgó előtolást
kapott. A RotoTop ezért költséghatékonyan javítható. 
Visszakerült a HTB-hez, ahol egy új kotrógéphez 
csatlakoztatva, folytatja életét.
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Okos a legapróbb részletekig
Egyedi konfiguráció · Költséghatékony felépítés ·  
Nem szükséges Joystick-kiépítés
Forgatható gyorscsatlakozó
0,8–35 tonna kotrókhoz
360° végtelenített forgatás

Alacsony felépítés
Gyorscsatlakozó

3,9 t-ig = 90 mm
35 t-nál = 250 mm

Kis többletsúly: a
gyorscsatlakozó 27–390 kg /

kiépítés szerint

Közvetlenül a gémvégre szerelhető.
A gyorscsatlakozóval mint 
szendvics (felül és alul)
elérhető. 

Extrém ütésálló csapágyak
kemény körülményekhez:
Kőmarás, szakítókanalak, hidraulikus
bontó kalapácsok, stb.

2. hidraulika motor
elérhető *

Komplett kapszula ház
a hidraulika motor védelmére

Csatlakozók védettek a RotoTop 
és minden méretű gyorscsatlakozó közt.

Felfogatólap a fülekkel közvetlenül
felcsavarozható. 

Nem hat erő a házon keresztül.Forgató átvezetések
400 bar üzemi nyomás
Max. 8-szoros átvezetése
az olajáramláshoz,
minden lehetséges

1. Hidraulika meghajtó motor

Önzáró csigameghajtómű
Nagyon pontos

Szerelék nem forog túl!

* Innovatív technológia kínál különböző lehetőségeket
 
- Abszolút rotációs kódoló 2D és 3D vezérlőkhöz (minden közös rendszerhez elérhető) 
- 2. motor nagyobb erő/kisebb sebesség (e.B. fúrószárak/fadöntő fogó) 
- 2. motor forgató erő felügyelés PRC a nagyobb teljesítményért és a nagyobb sebességért  
 (Funkciók, mint egy 2 sebességes sebességváltó a teljesítmény igénye függvényében 

automatikusan kapcsolva)
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* Gyártónként eltérő. Figyelj a szakadár/szakadozó erőre!  
** Rototop karimás gyűrűvel, forgócsatlakozó nélkül
*** nyomáskülönbségnél Δp = 10 bar
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RT022 RT032 RT062 RT092 RT121 RT201 RT201 
HD

RT251 RT301 RT301 
HD

RT301 
HD+

Kotro
Osztályig (t)

0,6-2,0 t 1,9 - 3,9 t 3,5 - 6,5 t 6 - 10 t 7 - 12 t 10 - 18 t 16-20 t 17 - 27 t 25 - 30 t 29 - 36 t 35 - 45 t

Önsúly** 23 kg 25 kg 57 kg 73 kg 104 kg 156 kg 163 kg 229 kg 315 kg 409 kg 426 kg

Szélesség A 172 mm 172 mm 199 mm 221 mm 232 mm 259 mm 259 mm 291 mm 360 mm 360 mm 360 mm

Szélesség B 122 mm 122 mm 147 mm 170 mm 204 mm 259 mm 259 mm 291 mm 360 mm 360 mm 360 mm

Teljes szél.: 
A+B 294 mm 294 mm 346 mm 391 mm 436 mm 518 mm 518 mm 582 mm 720 mm 720 mm 720 mm

Hossz C 297 mm 297 mm 385 mm 420 mm 459 mm 565 mm 560 mm 652 mm 786 mm 786 mm 786 mm

Magasság 88,5 mm 88,5 mm 122 mm 142 mm 162 mm 164 mm 176 mm 164 mm 164 mm 213 mm 213 mm

Max. Húzó-/ 
szakítóerő 32 kN 32 kN 48 kN 70 kN 80 kN 105 kN 130 kN 180 kN 230 kN 270 kN 310 kN

Forgató mun-
kagépigény

9 - 16 
 Liter

9 - 16 
 Liter

20 - 36 
Liter

24 - 44 
Liter

25 - 45 
Liter

42 - 67 
Liter

42 - 67 
Liter

52 - 72 
Liter

51 - 77 
Liter

51 - 77 
Liter

51 - 77 
Liter

Fordulat/
perc

5 - 9  
U/min

5 - 9  
U/min

5 - 9  
U/min

5 - 9  
U/min

5 - 9  
U/min

5 - 8  
U/min

5 - 8  
U/min

5 - 7  
U/min

4 - 6  
U/min

4 - 6  
U/min

4 - 6  
U/min

Forgató átvezetések
Csatorna 2-Fach 3-/6-Fach 6-Fach 6-Fach 6-Fach 6-Fach 6-Fach 6-Fach 6-Fach 6-Fach 6-Fach
Áramlás***   
alapértelmezett 70 l/min 70 l/min 120 l/min 120 l/min 120 l/min 250 l/min 250 l/min 250 l/min 250 l/min 250 l/min 250 l/min
HighFlow - - - - - 280 l/min 280 l/min - - - -
MegaFlow - 110 l/min - 200 l/min 200 l/min 350 l/min 350 l/min 350 l/min 350 l/min 350 l/min 350 l/min

Csatorna - - 8-Fach 8-Fach 8-Fach 8-Fach 8-Fach 8-Fach 8-Fach 8-Fach 8-Fach
Áramlás***  
Standard - - 120 l/min  120 l/min120 l/min 250 l/min 250 l/min 250 l/min 250 l/min 250 l/min 250 l/min
HighFlow - - - - - - - - - - -
MegaFlow - - -  160 l/min 160 l/min280 l/min 280 l/min 280 l/min 280 l/min 280 l/min 280 l/min

RotoX 
RT + PowerTilt PT030.031 PT070.062 PT100.091 PT180.201 PT240.251 PT300.301 PT465.301/HD

Kotro osztály* 2 - 3 t 3 - 7 t 7 - 10 t 10 -18 t 18 - 24 t 24 - 32 t 32 - 45 t
Billentési szög 
2x max. 75 - 90 ° 75 - 90 ° 75 - 90 ° 55 - 60 ° 55 - 60 ° 55 - 60 ° 55 - 60 °

Magasság Kérésre a kotrógép gyártójától és a forgási szögtől függően változik.
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RotoTop – egy illeszkedő teljes csomag!
Több ezer alkalmazásban bizonyított, a tájépítéstől a
 kőmunkákon át az győkér felszámolásig.
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 TESZT ARÉNA

Kotrógép tuning a gémvégen hozza a döntő
Előnyt a mozgékonyságával!

Tegye próbára a munkagépeinket - tesztelje és
tapasztalja a RotoTop és MultiGrip, VarioLöffel,
ProfileLöffel, billenőkanál és aluul billentő 
Együttműködését. Emellett partnereink, a DMS,
a Kronenberger, Rokla, UAM és TMC lesznek
a  "szívvel lélekkel" teszt arénában. 
Sziklavágók, hidraulikus kalapácsok, megfogók,
szeparátorok és mulcherek / aprítók állnak 
rendelkezésre, hogy a tesztnapját
tökéletessé tegyék.

Tesztelje és hasonlítsa össze 
rendszereinket bármikor a TesztArénában!
A legjobb, ha ma regisztrál valamelyik 
tanfolyamunkra, vagy egyéni időpontot foglal.

Információk, megkeresések és regisztráció:
holp.eu vertrieb@holp.eu +49 7192/9336-120
vertrieb@holp.eu    Í   info@krnacs.hu

 

Teszt – Tanulás – Tapasztalat
a Murrhardt-Fornsbach-i Teszt Arénában
A Murrhardt-Fornsbach-i 7000 nm-es tesztarénánkon
13 állomáson tesztelheti a különböző tartozékokat.
Állandóan többféle kotrógép áll rendelkezésre.
Ily módon, az építési területek körülményei 
közt ismerje meg az összes lehetőséget: az 
egyszerű kezelhetőséget, a megtakarítási 
potenciált, az időmegtakarítást és 
mindenekelőtt a nyereséges versenyelőnyöket.
A Holp által készített "Bagger-Tuning" mottó 
alatt szeretnénk inspirálni Önt a technológiánkhoz! 
By the way, kotrógép tuning-nak semmi köze a
motor teljesítményéhez - kezdjük, ahol nem 
csak a 2-3%-os teljesítmény növekedés 
számít, hanem a tízszeres!

Infos & Videos
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TOPTOP Nagy biztonság

TOPTOP Hatalmas rugalmasság

TOPTOP Kis önsúly

MultiGrip – Többszörös 
és erősen megragadó
A MultiGrip számos lebilincselő lehetőséget kínál: 
Az ellentartó elve hatalmas biztonsági előnyökkel jár,
mivel az árukat a felszedés után kanállal szállítják, és
nem kell a körmök között tartani, mint a megfogóknál. 
Az ásási munkák során a szabadalmaztatott tartási 
technológiának köszönhetően akár 30%-kal több talaj is
felkerülhet a kanálba, és elkerülhetőek a leeső törmelék
által okozott károk. A MultiGrip mindig mindent szilárdan
ellenőrzés alatt tart!

Az „ujj“ a kanálon
Nagyobb teljesítmény a biztonságos fogásnak

Infók & Videók
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TOPTOP Optimális kialakítás

TOPTOP Kis önsúly

TOPTOP Precíz kezelés

Top formában az elforgatáshoz
Robusztus - gyors - könnyű - gazdaságos

ProfilLöffel – Tökéletesség 
és kis önysúly
A sokféle közúti feladatok, kertészeti és tereprendezési
igények ideális berendezése, amely egyesíti a sok 
nyereséges előnyt. A RotoTop forgómeghajtóval kombinálva
a profilkanállal rendkívül manőverezhető, pontos és így 
nagyon hatékony. Földet ás ki, és mellesleg, profilt ás, 
modellez és kihúz, mindezt egy munkafolyamatban. 
Ezzel a kombinációval a kotrógép garantáltan a 
legkiemelkedőbb formáját mutatja – ami időt takarít meg. 
A ferde oldalfalaknál lehetővé teszik, hogy a munka folyamatot
közvetlenül a falak mellett végezzék.
Az optimális kialakításnak és a legkedveltebb vágóélnek
köszönhetően a profilkanállal a lehető legnagyobb 
előnyei származnak.

Infos & Videos

30

31

a 
le

gj
ob

b 
fo

rm
a 

a 
tö

bb
 te

lje
sí

tm
én

yé
rt



TOPTOP Két munkanyílás

TOPTOP 10-szeres teljesítmény

TOPTOP Sokoldalú használat

Univerzális eszköz a hatékony 
munkáért
Akár 10-szer nagyobb a teljesítmény lehetséges!

VarioLöffel – Sokoldalú 
és erős
Egyedülálló felépítésének köszönhetően a VarioLöffel a 
leguniverzálisabb kanál a piacon. A V-alakú nyílás lehetővé
teszi a 10-szeres teljesítménynövekedést a húzási 
műveletekben az árkok tisztítása és fektetése során. 
Szintén nagymértékben leegyszerűsíti a fák és cserjék 
ültetését. Másrészt, a téglalap alakú nyílás, megkönnyíti a 
közúti padkák letisztítását és a töltések behúzását.
Az íves talprész árok tisztítása és vízelvezető árkok ásása
közben sok anyagot eltávolít és nagyban leegyszerűsíti a 
a V-árok tömörítését. A Variokanál segítségével az utak széle 
optimálisan fektethetők és lecsapolhatók. Mivel a
a kereskedelmi forgalomban kapható kanalak kerekítésével
sok aprólékos kézi munka kiváltható.

Infos & Videos
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TOPTOP Flexibilis felhsználás

TOPTOP Magas termelékenység

TOPTOP Extrém erőteljes

Útpadka kanál – Nagy 
hatékonyság a vontatással
Mint minden kanalunk, az útpadka kanál is Hardoxból készül, 
ezért robusztus és tartós. Az útpadka kanál levehető fedéllel
rendelkezik, így közvetlenül a szalagkorlátok alatt is húzható,
és így az egész út padka teljesen feldolgozásra kerül. 
A nagyobb stabilitás és a hosszú élettartam elérése érdekében
Az útpadka kanál szándékosan csak az egyik oldalon van nyitva.
A RotoTop forgó hajtóművünkkel kombinálva az útpadka kanál
kivételesen rugalmas rögzítéssé válik, amely egyformán 
működik a védőkorlát előtt és mögött, és valóban mindenhová
befér, hogy egységes felületet hozzon létre. A külső keret miatt
a kanálban nincs szükség megerősítésre, és optimális 
anyagáramlás érhető el a kanálban. Az útpadka kanalat
vontatási műveletben használják, és így nagyon nagy 
teljesítményt ér el.

Specializált a karbantartó
kotrógépekhez
Útpadka ápolás – 
akár védőkorlátok alatt is

Infos & Videos
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TOPTOP Extrém teljesítmény

TOPTOP Nagyon flexibilis

TOPTOP Könnyen kezelhető

A variálható fal- és 
sövény vágó olló
Fás szárú növények vágása
3 mm-től 20 cm-ig

CutWheel – Gazdaságos 
vágás és fűrészelés
A CutWheel nem hasonlítható össze a jól ismert 
sövényvágókkal, mivel könnyen kezeli a 3 mm és 20 cm közötti
átmérőjű fás szárú növényeket is. A CutWheel nagy fokú
rugalmasságot biztosít a felhasználónak, mivel a 
fokozatmentesen állítható ellenvágóél két vágási irányban
használható. A forgó vágókerék azonban nem csak vág, 
hanem fűrészel is, így a CutWheel olyan teljesítményt nyújt, 
amely nemcsak az egyszerű sövényekhez elegendő, 
hanem erősebb fali sövényekhez és kisebb fákhoz is alkalmas. 
A munka során a CutWheel különböző méretekre állítható 
anélkül, hogy a kotrógép kezelőjének el kellene hagynia a 
fülkét. A kívánt átmérőt az üléséről állítja be, és így gyorsabban
halad a fákon, bokrokon keresztül – függetlenül attól, 
hogy az erdei ösvény melletti növényzetről vagy az útszéli 
sövényekről van-e szó. Ez nemcsak a folyamatos 
munkafolyamat révén biztosít nagyobb költséghatékonyságot, 
hanem lényegesen nagyobb biztonságot is nyújt a 
kezelő részére.

Infos & Videos
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TOPTOP Hosszú élettartam

TOPTOP Nincs olaj elfolyás

TOPTOP Gyors csatlakoztatás

Nincs sérülés -  
Nincs állásidő!
"Szabadalom" a könnyű összekapcsoláshoz

QuickOn – „Gyors“ 
és optimális
A szerelékek cseréjét gyorsan el kell el kell végezni.
Azonban a maradék nyomás gyakran felhalmozódik, ami szinte 
lehetetlenné teszi, hogy csatlakoztassa a tömlő csatlakozásokat
                                  Sokan kalapácshoz nyúlnak, ami rendkívül
                                  káros a csatlakozónak. Ha megsérült,
                             hidraulikaolaj szivárog, és szennyező
                             talajkárosodást okoz – ezért használja a 
                         QuickOn fogót! A tengelykapcsolót két 
                    robusztusan kovácsolt markolókulcs tartja, és 
              egyszerűen össze van nyomva.
              A csatlakozó reteszelő mechanizmusának enyhítésével
                könnyen működtethető. Ezenkívül az optimális 
                  lineáris vezető megkíméli a csatlakozót, és így 
                    növeli élettartamát. 
                  A QuickOn minden általános csatlakozómérethez
                  és márkához használható.

Infos & Videos
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TOPTOP Flexibilis bevetés

TOPTOP Optimális erőeloszlás

TOPTOP Csökkentett állásidő

KranFix – erőteljes 
és flexibilis
A KranFix rendszer az egyetlen szerelékcsere-rendszer a 
daruk részére, amelyben a rögzítés szorosan csatlakoztatható
az erdészeti daruhoz. Ez lehetővé teszi, hogy könnyen és
gyorsan átcserélje mind az igazítható és fix szerelékeit a darun.
Rögzített szerelékek, mint a mulcsolók / aprítók, VarioLöffel, 
fűrész markolók, stb. gyorsan és egyszerűen lehet
csatlakoztatni a gyors-váltó kinematikával. 
Ez a technológia biztosítja az optimális erő átvezetést a daruba,
és hosszú élettartamot garantál. 
A KranFix lehetővé teszi a gép optimális kihasználását, sokszor
csökkenti az állásidőt, és az erdészeti darut 
kotrógéppé alakítja!

Gyorsabb váltás - 
További lehetőségek
Gyorscsatlakozó az erdészeti darukhoz

Infos & Videos
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Műszaki adatok
Típus Kotró oszt.(t) Önsúly 

kb.* (kg)
Űrtart. SAE  

(Liter)
Vágóél szél.

(mm)
Nyitás sz.(A) 
 max (mm)

MG.015.050 1,5 55 33 500 340

MG.022.055 2,2 80 53 550 530

MG.030.060 3 150 78 600 730

MG.045.060 4,5 165 114 600 825

MG.060.060 6 185 150 600 1.010

MG.075.080 7,5 250 237 800 1.115

MG.095.080 9,5 345 252 800 1.200

MG.120.080 12 380 280 800 1.300

MG.150.100 15 670 524 1.000 1.540

MG.190.100 19 730 689 1.000 1.620

MG.220.100 22 850 779 1.000 1.690

MG.250.100 25 970 895 l 1.000 1.750
  * Minden súlyadat Lenhoff típusú gyorscsatlakozóval     /   0,8t – 25t kotró osztályhoz  •  más vágóél szélességgel ajánlatkérésre

Típus Kotró oszt.(t) Önsúly kb.* 
(kg) Űrtart. SAE (Liter)Vágóél szél. 

(mm)
Hátfal szél.

(mm)
PL.010.080 1,8 64 95 800 400

PL.020.090 2,5 93 120 900 500

PL.040.110 4 130 130 1.100 680

PL.060.120 6 170 200 1.200 740

PL.080.140 10 290 340 1.400 800

Pl.120.150 12 390 450 1.500 900

PL.140.170 16 510 665 1.700 1.100

PL.220.160 25 805 1160 1600 1000

 * Súlyadatok beleértve a Lehnhoff fejlemezt     ** Súlyadatok direkt fix felépítéssel a kanálra

Típus Kotró oszt.(t) Önsúly 
kb. (kg)

Űrtart. SAE  
(Liter) Árok szöge Ív  (mm) 

Ároktalp
VarioLöffel RotoTop nélkül

VL 112.100 2 - 3,5 140 * 120 54° 150 

VL 112.200 3 - 6,0 190 * 200 54° 150 

VL 112.300 4,5 - 8,5 240 * 300 54° 150 
VL 112.400 7 - 14 320 * 400 54° 150 
VL 112.700 14 - 25 570 * 700 54° 150 

VarioLöffel RotoTop forgatóval

VL 112.220 3 - 6,0 310 ** 200 54° 150 
VL 112.320 4,5 - 8,5 340 ** 300 54° 150 
VL 112.421 7 - 14 460 ** 400 54° 150 

VL 112.722 14 - 25 t 750 kg** 700 l 54° 150 

 * Súlyadatok beleértve a Lehnhoff fejlemezt 

Típus Kotró oszt.(t) Önsúly kb.* 
(kg)

Űrtart SAE (Liter) 
fedéllel

Vágóél szél. 
(mm)

Magasság (mm)  
Teljes/padka

BL.100.120 10 125 300 1200 480/300
BL.145.140 15 206 700 1400 610/300

Típus Önsúly kb. 
(kg)

Csatlakozó méretek 
(zoll) Leírás

QO.021.011 3 3/4 - 1 1/4 A csatlakozók a megfogótálcák közepén helyezkednek el
QO.021.011 Fogó adapterrel 3 1/4 - 3/4 Megfogóadapterrel és csavaros csatlakozással 

felszerelve

 * Súlyadatok beleértve a Lehnhoff fejlemezt 

Típus Kinematikus gyorscsatlakozó 3   Pl. csatlakoztatható Önsúly kb.

SK 951.102 Hosszan dönthető VarioLöffel, Mulcsozó 
stb. -hez

SW 351/352/359 135 kg

SK 951.301 rövid, egyenes mulcsozóhoz stb. SW 359 85 kg

Típus Gyorscsatlakozó   1 Pl. csatlakoztatható Önsúly kb.

SW 351.001 Gyorscsatlakozó tengelytávolság 80 mm     Loglift, EPSILON régi 35 kg

SW 352.001 Gyorscsatlakozó tengelytávolság 99 mm Loglift von F61-F121 36 kg

SW 359.004 Gyorscsatlakozó Epsilon-tengely  
hidraulikus tömlő csatlakozókkal EPSILON M/S/ 39 kg

Typ Csatlakozó kazetta    1 Pl. csatlakoztatható Önsúly kb.

WK 451.101 Cserekazetta rönkfogóhoz vagy körmös 
markolóhoz SW 351/352/359 35 kg

WK 451.102 Cserekazetta egyenes kiállással „kardánnal“ 
kilengés gátlóval és felső fogazással SW 351/352/359 35 kg

WK 451.201 Cserekazetta aratóval és kialakítás
duplakilengés gátlóval és felső fogazással SW 351/352/359 40 kg

WK 459.001 Cserélhető kazetta fogazás nélküli fahordáshoz SW 359 39 kg

Típus Kotró oszt.(t) Önsúly kb.* 
(kg)

Vágóél szél. 
(mm)

Vágási magasság
talaj felett (mm)

Olajátfolyás
Olajnyomás

CW.149.123 15 650 1230 150 80-90 L/min 
180-200 bar

CW.099.099 10 500 990 130 40-45 L/min
180-200 bar

 * Súlyadatok beleértve a Lehnhoff fejlemezt 
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Baggertuning ShopA Holp GmbH
Több mint 40 év tapasztalat – több mint 20 év fejlesztés

A Holp GmbH 1979-ben kezdte meg 
földmunkával foglalkozó vállalatát, és a mai
napig minden termékötlet a kotrógép-kezelőtől
és magától az ügyvezető igazgatótól 
származik.

Innovatív fejlesztésekkel és az ipari know-how
széles körével sikeresen határozunk meg
szabványokat a szerelékek területén belföldön
és külföldön egyaránt. Ez nagyon magas
követelményeket támaszt termékeinkkel
szemben – különösen a költséghatékonyság és
a fenntarthatóság terén. Az új fejlesztéseknek
legalább 25%-os teljesítményjavulást kell
nyújtaniuk. Az 5000 üzemóra minimális
élettartama, a könnyű kezelés, a kedvező
javítási feltételek és a termékek felújításának
lehetősége fontos sarokköve a Holp termékek
tervezésénél.

Úttörő kiegészítőinkkel jelentős mértékben
hozzájárulunk a kotrógép teljesítményét. 
Ügyfeleinkkel való szoros együttműködésünk 
révén rengeteg tapasztalattal rendelkezünk - 
minden munkafolyamatnál -,  és így képesek 
vagyunk termékeink folyamatos fejlesztésére. 
Mindent egyénileg, részletekre kiterjedően 
javasolunk, mert az ügyfelek elégedettsége 
a siker garanciája.

Nem akarunk a legnagyobbak lenni, 
csak a legjobbak.
- Günter Holp

SHOPSHOP
©

shop.holp.eu

Vessen egy pillantást
kotrógép tuning üzletünkre!
Itt találhat kotrógép pólókat,
stílusos többfunkciós törölközőket,
sapkákat, poharakat és még sok mást.

Direkt bestellen
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jeweiligen  Eigentümers.  Jede  Vervielfältigung,  Wiedergabe  oder  sonstige  Nutzung 
ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Holp GmbH ist unzulässig. Angaben und 
Technische  Daten  basieren  auf  den  zum  Zeitpunkt  der  Drucklegung  vorhandenen 
Kenntnissen. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

© 01/2022 Holp GmbH, minden jog fenntartva. A védjegyek a megfelelő tulajdonosok
tulajdonát képezik. A Holp GmbH előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül történő
sokszorosítás, vagy egyéb felhasználás nem megengedett. Az adatok és műszaki 
adatok a nyomtatás időpontjában rendelkezésre álló ismereteken alapulnak. 
Nyomtatási hibák, hibák és módosítások joga fenntartva. 

Forgalmazója

Krnács Kft. (Gmbh. Ltd.)

H-2890 TATA
Vágó u. 17 A/2
Web:    www.krnacs.hu
E-mail: info@krnacs.hu
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Holp GmbH - Im Beundle 1 - D-71540 Murrhardt-Fornsbach

Kontaktieren Sie uns unter 
vertrieb@holp.eu
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