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Johdanto

Yleistä huollosta
Jotta tiltrotator toimisi häiriöttä koko käyttöikänsä, on tärkeää että hoito- ja huoltotyöt suoritetaan
säännöllisin väliajoin. Noudata huoltotöissä kaikkia turvaohjeita.

HUOM
Kun otat yhteyttä jälleenmyyjääsi tai Steelwristiin kunnossapitoon, huoltoon tai
varaosiin liittyvissä kysymyksissä, sinun kannattaa pitää tiltrotatorisi sarjanumero
valmiina. Löydät sarjanumeron tämän EG-försäkran om överensstämmelse 2016
käyttöohjeen alusta ja tiltrotatoriin kiinnitetystä tyyppikilvestä.

VAROITUS
Tarkastuksen, kunnossapidon ja huollon suorittavalla henkilöllä pitää olla kyseiseen
työhön tarvittavat tiedot ja riittävä pätevyys.

VARO
Hydrauliletkuissa saattaa olla paine. Muista päästää paine ennen töiden aloitusta.

VARO
Käytä vain alkuperäisiä Steelwrist-varaosia. Steelwrist ei vastaa muiden valmistajien
varaosista ja niiden vaikutuksista tuotteen muihin osiin.

Taulu 1. Huolto- tai voiteluvälit

Ajankohta Tekijä Dokumentoidaan
huoltopöytäkirjaa

n
Koneen käyttöönoton yhteydessä Asentaja -
Päivittäin Kuljettaja -
Viikoittain Kuljettaja -
250 tunnin jälkeen Kuljettaja Kyllä
Ensimmäisen huollon tai viimeistään 500 käyttötunnin jälkeen Asentaja Kyllä
Säännöllisesti 1500 tunnin tai 1 vuoden välein Asentaja Kyllä

Täytä huoltopöytäkirja jokaisen huollon jälkeen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Steelwristiin tai
jälleenmyyjääsi.

Steelwristin tukijärjestelmä
Tavoitteenamme on antaa sinulle Steelwrist-tuotteiden asentajana paras mahdollinen tuki. Voit soittaa
Steelwrist Supportlinen puhelinnumeroon +46 8 6260712 jos sinulla on kysyttävää.
Lisäksi hyödyllistä materiaalia on Steelwrist Supportwebin Internet-sivustossa
(www.steelwrist.se), johon voit kirjautua sisään käyttäjänä (napsauta kohtaa ÅF login).
Jos sinulla ei ole kirjautumistietoja Supportwebiin, voit rekisteröityä kotisivuilla napsauttamalla kohtaa
”Distributor Login / Jälleenmyyjä Login” ja sitten ”Register”.
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G2-moduulin asennus

Tässä ohjeessa on kuvattu ohjausjärjestelmän 10 G2-moduulin asennus kohtiin X12-X32.

TÄRKEÄÄ

• Kaapeleita ja letkuja ei saa puristaa tai kuristaa. Käytä nippusiteitä.
• Vertaa ennen vanhojen kaapeleiden irrottamista, miten tässä ohjeessa kaapeleiden

liitäntä on kuvattu. Jos eroavaisuuksia esiintyy, merkitse miten kaapelit oli asennettu
aiemmin ja asenna tämän mukaan. Roottorin A ja B paikkaa on kuitenkin
vaihdettava.

• Tarkasta, että liittimet on asennettu tiukkaan.
• Suorita koekäyttö ennen suojapellin asennusta, jos mahdollista.
• Jos suojapellin pohjassa ei ole leikattua aukkoa, on suojapelti vaihdettava

asennuksen mahdollistamiseksi.

Ohjeet

1001 1002

1. Varmista, että G2-moduuli on asennettu ja kaapelit kiinnitetty nippusiteillä kuten kuvassa 1001.
2. Irrota suojapelti sekä ruuvit ja aluslevyt, johon G2-moduuli asennetaan, katso 1002.

1003 1004

3. Asenna pelti ja G2-moduuli, katso kuva 1003.
4. Liitä Puls- ja Center-kaapelit kuvan mukaan. Pulse-kaapeli on helppo tunnistaa, koska se kulkee alas
pienen suojapellin alle, katso kuva 1004.

Huolto-ohje tiltrotatoreille
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Tilt B
Tilt A Rotor B

Rotor A

Extra B
Extra AGrip B

Grip A

Lock

1008
5. G2:n kaapeleiden asennus liittimiin X18-X32 CS10
Kuva 1008 esittää mihin kaapelit liitetään. Eriliitäntäpisteet on merkitty ja niitä on noudatettava, paitsi
Roottorit A/B, jotka vaihtavat paikkaa. Kaikki kaapelit on merkitty.

Tilt B
Tilt A Rotor B Rotor A

Extra B
Extra AGrip B

Grip A

Lock

1009
6. G2:n kaapeleiden asennus liittimiin X12 CS10
Kuva 1009 esittää mihin kaapelit liitetään. Eriliitäntäpisteet on merkitty ja niitä on noudatettava, paitsi
Roottorit A/B, jotka vaihtavat paikkaa. Kaikki kaapelit on merkitty.

1007 1010 1011

7. Jos kaapeleiden asentaminen on vaikeaa, koska hydrauliletkut ovat tiellä, voidaan letkujen holkkeja
löysätä, jotta letkuja voidaan taivuttaa tilapäisesti.
8. Kerää kaikki kaapelit samalle puolelle kuin mihin G2-moduuli on asennettu ja kerää ne yhteen
nippusiteillä, katso kuva 1010.
9. Kaapeli G2-mopduulista, joka kiinnitetään kaivukoneeseen, kiinnitetään nippusiteellä hydrauliletkua
vasten, joka myös kiinnitetään tähän. Katso kuva 1011.
10. Asenna suojalevy paikalleen.

Huolto-ohje tiltrotatoreille
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Kierukkaruuvin vaihto

Näissä ohjeissa on kuvattu miten kierukkaruuvi irrotetaan ja asennetaan paikalleen. Tämä on ehkä
suoritettava, jos esim, hammaspyörä on irrotettava.

Kierukkaruuvin irrotus

1023 1024

1. Irrota moottorin suojuksen 3 kiinnitysruuvia.
2. Kierrä viimeinen moottoria paikallaan pitävä ruuvi irti. Käännä moottoria kevyesti samalla, jotta ruuvi
voidaan kiertää ulos, katso kuva 1023 . Irrota moottori.
3. Irrota kaikki kierrekannen ruuvit, katso kuva 1024.

1025 1026

4. Käytä kierukkaruuvia/hammaspyöräruuvia kierrekannen painamiseksi ulos. Tee tämä kiertämällä
koko vaihdekoteloa käsin. Voit myös käyttää erikoistyökalua, osanumero 209874, kierreruuvin
kiertämiseen.
5. Irrota kierrekansi, katso kuva 1026. Jos tämä ei onnistu käsin, voit käyttää vääntörautaa.

1027 1031

6. Tarkista, että viiva kierukkaruuvin päädyssä on käännetty kello 3 asentoon ( katso kuva 1027) ja jatka
koko vaihdekotelon kiertämistä, kunnes kierukkaruuvi voidaan poistaa, katso kuva 1031.

Huolto-ohje tiltrotatoreille
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Kierukkaruuvin asennus

1028 1027 1030

1. Tarkasta, että liukulevyt on sijoitettu oikein. Liukupinnan on oltava kierukkaruuvia vasten. Jos tappi on
olemassa varmista, että se on oikeassa asennossa. Paina ne sisään uudestaan tarvittaessa, katso
kuva 1028.
2. Asenna kierukkaruuvi ja varmista, että merkintä sen päädyssä on kello 3 asennossa, katso kuva
1027.
3. Kierrä koko vaihdekoteloa ja syötä kierukkaruuvia sisään samalla. Varmista, että kierukkaruuvi on
hieman ulkona, mikä helpottaa kierrekannen asentamista, katso kuva 1030.

1029 1032 1024

4. Ennen kannen asentamista voit asentaa välikkeitä (katso kuva 1029), jos kierreliikkeessä on välystä.
(Voit testata tämän käyttämällä erikoistyökalua, osanumero 209874 ja kierrä kierukkaruuvia, kun kansi
ja välikkeet on asennettu. Sitä tulee voida liikuttaa erittäin vähän.) Älä unohda asentaa liukulaakeria
kierukkaruuvin akseliin ensin. Kierrä kansi kiinni (katso kuva 1024) oikeaan kiristysmomenttiin, katso
luku Kiristysmomentti.

1023 1033

5. Paina moottori paikalleen ja kiinnitä se ruuveilla (katso kuva 1023), ja asenna moottorin suojakansi
(katso kuva 1033).

Huolto-ohje tiltrotatoreille
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Tarrainvarren vaihto

Tässä ohjeessa on kuvattu tarrainvarren irrotus ja asennus sekä tarkastus, onko tarrainvarteen
asennettava välikkeitä.

TARKASTA TARRAINVARREN VÄLYS

1015 1040
Tarkasta, onko tarrainvarren välys liian suuri käyttämällä vääntörautaa tai vastaavaa
ja paina se tarrainvarren alle, katso kuva 1015. Käytä vääntörautaa vipuna
tarkastaaksesi, kuinka suuri se on. Jos välys on liian suuri, voit asentaa välikelevyjä,
katso kuva 1040.

Tarrainvarren irrotus

1041 1034 1019

1. Tarkasta, että tarrain on vähän auki, jotta irrottaminen olisi helpompaa, katso kuva 1041.
2. Irrota lukkorengas akselista ja kierrä nippa ulos niin, ettei se vaurioidu, katso kuva 1034.
3. Lyö akseli ulos yläpuolelta, katso kuva 1019.

1035 1036

4. Vedä varsi suojalevyn ulkopuolelle niin, että pääset käsiksi toiseen akseliin, katso kuva 1035.
5. Irrota lukkorengas ja lyö toinen akseli ulos, katso kuva 1036.

Huolto-ohje tiltrotatoreille
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6. Tarrainvarsi on nyt irrotettu ja voidaan poistaa.

Tarrainvarren asennus

1037 1038 1039

1. Tarkasta, että liukulaakeri on oikeassa asennossa ja liukupinta on tarrainvartta päin, katso kuva
1037.
2. Jotta tämä olisi helpompaa, asenna tarrainvarsi ensin tarrainsylinteriin. Älä unohda välikettä, joka
asennetaan tarrainsylinterin korvakkeeseen, katso kuva 1038.
3. Voitele akseli ja asenna se alapuolelta. Lukitse lukkorenkaalla.
4. Tarkasta, että nippeli korvassa on ulospäin niin, että sitä voidaan käyttää, katso kuva 1039.

1040 1034

5. Paina tarrainvarsi sisään niin, että se on kohdistettu akselireiän kanssa.
6. Asenna liukulevy liukupinta alaspäin tarrainvartta päin, katso kuva 1040. Tässä voidaan myös
käyttää välikkeitä tarvittaessa.
7. Voitele ja asenna akseli alapuolelta. Varmista, että ura akselipäädyssä on oikeassa asennossa, jotta
se voidaan työntää täysin sisään.
8. Lukitse lukkorenkaalla, katso kuva 1034.

Huolto-ohje tiltrotatoreille
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Lukkoventtiilin vaihto

Tässä ohjeessa kuvataan lukkoventtiilin vaihto ja puhdistus. Tämän on ehkä tehtävä, jos varusteiden
lukituksessa on ongelmia.

LUKKOVENTTIILIN TESTAUS

1045
Lukkoventtiilin toiminta voidaan testata kun se on irrotettu. Kytke magneetti päälle ja
kytke virta. Yritä lukita normaaliin tapaan hytistä. Tarkasta, että venttiili toimii oikealla
tavalla.

Lukkoventtiilin irrotus

1043 1044

1. Irrota suojalevy.
2. Irrota liitin lukkoventtiilistä, katso kuva 1043.
3. Irrota magneetin kiinnitysmutteri lukkoventtiilistä ja irrota magneetti, katso sivu 1044.

1016 1055

4. Irrota lukkoventtiili lohkosta, katso kuva 1016 ja 1055.

Huolto-ohje tiltrotatoreille
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Lukkoventtiilin asennus

1016 1044

1. Kierrä lukkoventtiili kiinni lohkoon, katso kuva 1016. Puhdista venttiili ensin.
2. Asenna magneetti ja lukitse se mutterilla, katso kuva 1044.

1043

3. Kiinnitä liitin lukkoventtiiliin, katso kuva 1043.
4. Asenna suojalevyt. Kiristä ruuvit vakiomomenttiin.

Huolto-ohje tiltrotatoreille
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Lukkosylinterin vaihto

Tässä ohjeessa kuvataan lukkosylinterin irrotus ja asennus. Tämä on ehkä tehtävä, jos koneen
hydrauliöljy on likaantunut.

Lukkosylinterin irrotus

1047 1049 1052

1. Irrota ruuvit FPL:n sivulla ja irrota FPL, katso kuva 1047.
2. Käännä tiltrotatori niin, että sen alapuoleen päästään käsiksi. Irrota suojalevy.
3. Asenna kaksi pienempää mutteria, jotka sijaitsevat paksun tukilevyn vieressä, katso kuva 1049.
4. Kierrä ruuveja ulos sen verran, että tukilevy liikkuu vapaasti, katso kuva 1052.

1051 1048 1050

5. Irrota vihreä ilmaisintappi. Älä pidätä vastaan vihreästä muoviosasta, koska se ei kestä sitä
irtoamatta, katso sivu 1051.
6. Löysää kahta isoa mutteria, jotka pitävät lukkokiilat paikallaan, katso kuva 1048.
7. Irrota ruuvi ja mutteri lukkokiilan yläosasta, katso kuva 1050.

1053 1054

Huolto-ohje tiltrotatoreille
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8. Kierrä takaiskuventtiili ja letkut irti. Merkitse letkujen asennuspaikka, jotta niiden asennus takaisin
olisi helpompaa, katso kuva 1053.
9. Vedä ulos lukkokiilat ja käytä vääntörautaa tai vastaavaa lukkosylinterin ja tukilevyn taivuttamiseksi
irti, katso kuva 1054.

Lukkosylinterin asennus

1054 1053 1050

1. Asenna lukkokiilat, katso kuva 1054.
2. Asenna lukkosylinteri ja tukilevy paikalleen, katso kuva 1054.
3. Liitä letkut oikeisiin alkuperäisiin paikkoihin ja kierrä lukkoventtiili paikalleen, katso kuva 1053.
4. Kiinnitä ruuvi ja mutteri yläosaan, katso kuva 1050.

1048 1051 1049

5. Asenna suuret mutterit ja aluslevyt lukkokiiloihin, katso kuva 1048. Mutterit kiristetään vain niin
kireälle, että levy joka pitää punaista ilmaisintappia on löysällä, katso kuva 1048.
6. Asenna vihreä ilmaisintappi paikalleen. Älä pidätä vastaan vihreästä muoviosasta kiertäessäsi, koska
se ei kestä sitä irtoamatta, katso sivu 1051.
7. Asenna tukilevyn läpi menevät ruuvit. Asenna mutterit. Niitä kierretään vain lyhyt matka, katso kuva
1049.

1047 1098 1097

8. Asenna FPL paikalleen, katso kuva 1047.

Huolto-ohje tiltrotatoreille
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9. Suorita testikäyttö ja varmista, että lukitustoiminto Toimii oikein.   
a) Lukkokiilat on vedettävä täysin sisään, katso kuva 1098.  
b) Ruuvin, joka on kiinnitetty lukkotappien iekseen, ei saa kun sylinteri on sisäänvedetty vastata
valukotelon puolen uran päätyyn.
c)  Vihreän ilmaisintappi on vedettävä täysin sisään, kiinnike on auki.  Ruuvia säädetään niin, että kaikki
kriteerit täytetään, katso kuva 1049.
10. Varmista, että etuakselin lukkomekanismi toimii oikein. Asenna lopuksi suojalevy paikalleen.
11. Asenna suojalevy paikalleen.

Huolto-ohje tiltrotatoreille
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Kiertoliittimen tiivisteen vaihto

Ohjeet

1060 1061

1. Irrota kiertoliittimen pultti niin, että kiertoliitin voidaan irrottaa aluelevyn kanssa, katso kuva 1060.
2. Asenna kiertoliittimen pultti paikalleen ja käytä sitä kiertoliittimen keskiosan lyömiseksi ulos, katso
kuva 1061.

1062 1063 1064

3. Poimi pois kaikki tiivisteet ja O-renkaat. Purista tiivisteitä yhteen niin, että ne voidaan poistaa, katso
kuva 1062.
4. Puhdista kaikki ja asenna uudet O-renkaat ja tiivisteet. Tiivistettä on taivutettava hieman, jotta se
voidaan asentaa, katso kuva 1063.
5. Lyö keskiosa kiertoliitonkoteloon. Käytä jotain pehmeää vasaran ja keskiosan välissä, jotta se ei
vaurioidu, katso kuva 1064.

1065 1018 1060

6. Poimi pois pienet O-renkaat peruslevystä ja vaihda ne uusiin, katso kuva 1065.
7. Asenna kiertoliitinkotelo paikalleen ja varmista, että ohjaustapit ovat oikeassa asennossa, katso kuva
1018.

Huolto-ohje tiltrotatoreille
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8. Kierrä kierreliittimen pultti ja suuri aluslevy kiinni. Käytä nordlock-aluslevyä ja kiristä oikeaan
momenttiin, katso kuva 1060.

Huolto-ohje tiltrotatoreille
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Kierto- ja taittovälys

Tiltrotator on suunniteltu niin, että välys on mahdollisimman pieni sekä päittäis- ja säteissuunnassa.
Tämä on tarpeen, koska liukupintojen kitka kehittää lämpöä. Koska tämä vaikuttaa eri metalleihin eri
tavoin, tiltrotator saattaisi takertua. Tietyn ajan kuluttua välys suurenee hiukan, kun kuluminen
pienentää kitkaa – tiltrotatori on ajettu sisään. Kulumiseen vaikuttavat esim. suuret kuormitukset,
yleinen ajotapa sekä ennen kaikkea voitelu.
On erittäin tärkeää, että tiltrotator voidellaan ja puhdistetaan säännöllisesti. Hydraulivasara lisää
kulumista merkittävästi niin, että tiltrotatoriin voi ajan myötä syntyä tietty välys. On tärkeää seurata
välyksen kehittymistä ja varmistaa, etteivät kierto - ja taittovälys kasva liian suuriksi. Raja-arvot ylittävät
välykset on heti korjattava.
Toimitettaessa kierto- ja taittovälys on noin 0,3-0,4 mm. Tarkasta kiertovälys kiertämällä
työvälinekiinnikettä käsin vaihteiston suhteen. Merkitse viiva vaihteistoon ja työvälinekiinnikkeeseen.
Kierrä työvälinekiinnike sitten käsin ääriasentoonsa (ts. ruuvin hampaat ovat hammaspyörän hampaita
vasten ja ruuvi on liukuholkkia vasten vaihteiston sisällä.) Tämä voi olla raskasta ja työhön tarvitaan
ehkä rautakanki tai vastaava. Kun työvälinekiinnike on ääriasennossa, viiva saa poiketa enintään
maksimiarvon (katso taulukko) alkuperäisestä viivasta. Jos välys on tätä suurempi, ruuvin liukulaakeri
on vaihdettava tai säädettävä.
Taittovälys mitataan mittakellolla työvälinekiinnikkeen ja vaihteiston välistä niin, että työvälinekiinnike
nostetaan/lasketaan käsin rautakangella tai vastaavalla. Tässäkin tapauksessa välys saa olla enintään
taulukon sallittu arvo. Jos välys on tätä suurempi, vaihteiston aksiaalilaakeri on vaihdettava tai
säädettävä.
Pidemmän käytön jälkeen tiltrotator kannattaa toimittaa paikalliseen huoltokorjaamoon tai Steelwristille
täyshuoltoa varten. Normaalisti täyshuollossa vaihdetaan kaikki kulutusosat, kuten liukulevyt, holkit,
rasvat, hankautuneet letkut jne. Lisätietoja löydät kotisivuiltamme www. steelwrist.com.

Taulu 2. Tiltrotatorien sallitut välykset

Tarkastuskohde X04 X06 X07 X12 X18 X20 X26 X32
Sallittu kiertovälys (mm) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
Sallittu taittovälys (mm) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

Huolto-ohje tiltrotatoreille

19



Kiristysmomentti tiltrotator

Alla olevassa taulukossa on annettu eri ruuviliitosten suositellut kiristysmomentit.

Koko Ruuviliitos Mitta Lujuus Momentti
X04/X06/X07 Yläkansi M6 12.9 15.8 Nm

Kierrekansi M8 12.9 38 Nm
Hydrauliikkamootto
ri

M8
M10

12.9 38 Nm
75 Nm

Kallistussylinterin
kiinnitys

M12 12.9 128 Nm

Hammaspyörä M16 12.9 311 Nm
Tarrainkasetti M16 12.9 311 Nm

X12 Yläkansi M10 12.9 75 Nm
Kierrekansi M12 12.9 128 Nm
Hydrauliikkamootto
ri

M12 12.9 128 Nm

Kallistussylinterin
kiinnitys

M16 12.9 311 Nm

Hammaspyörä M16 12.9 311 Nm
Tarrainkasetti M16 12.9 311 Nm

X18/X20/X26 Yläkansi M10 12.9 75 Nm
Kierrekansi M12 12.9 128 Nm
Hydrauliikkamootto
ri

M12 12.9 128 Nm

Kallistussylinterin
kiinnitys

M16 12.9 311 Nm

Hammaspyörä M18 12.9 437 Nm
Tarrainkasetti M16 12.9 311 Nm

X32 Yläkansi M10 12.9 75 Nm
Kierrekansi M12 12.9 128 Nm
Hydrauliikkamootto
ri

M12 12.9 128 Nm

Kallistussylinterin
kiinnitys

M16 12.9 311 Nm

Hammaspyörä M20 12.9 610 Nm
Tarrainkasetti M16 12.9 311 Nm

Kiiloilla lukittujen akseleiden kiristysmomentit

HUOM
On tärkeää, että kiiloilla varustettujen akselitappien ruuvit jälkikiristetään alla oleviin
momentteihin alla olevin välein:

• 1 tunnin jälkeen
• 3 tunnin jälkeen
• 1 vuorokauden käytön jälkeen
• 4 vuorokauden käytön jälkeen
• Huollon yhteydessä

Huolto-ohje tiltrotatoreille
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Taulu 3. Kiiloilla varustettujen akseleiden kiristysmomentit

Tyyppi Mitta Lujuus Momentti
Ruuvi M12 12.9 128 Nm
Ruuvi M16 12.9 311 Nm
Mutteri M20 - 200 Nm
Mutteri M24 - 275 Nm
Mutteri M27 - 300 Nm
Mutteri M30 - 350 Nm

Taulu 4. Ruuvien yleinen kiristysmomentti

Mitta Lujuus Momentti
M8 12.9 38 Nm
M10 12.9 75 Nm
M12 12.9 128 Nm
M16 12.9 311 Nm

Hydraulisovittimien ja letkuliittimien kiristysmomentit
Kaikissa ryhmän ja sylinterien porteissa on BSPP G-kierteet standardin ISO 228, ISO 1179-1 mukaan.
Suosittelemme ryhmää vasten sovittimia ED-tiivisteellä standardin ISO1179-2 mukaan.
Sovittimien suositellut kiristysmomentit, katso taulukko.

Taulu 5. Hydraulisovittimien kiristysmomentit

Ryhmäsovitin Letkuliittimet Weo-sisäke
Kierre Momentti Liitäntä Kierre Momentti Kierre Momentti

1/8" BSPP 15 Nm 6L M12x1.5 20 Nm - -
1/4" BSPP 35 Nm 8L M14x1.5 30 Nm 1/4” 30 Nm

- - 10L M16x1.5 40 Nm - -
3/8" BSPP 60 Nm 12L M18x1.5 60 Nm 3/8" 35 Nm
1/2" BSPP 80 Nm 15L M22x1.5 100 Nm 1/2" 45 Nm

- - 18L M26x1.5 100 Nm - -
3/4" BSPP 150 Nm 20S M30x2 120 Nm 3/4" 75 Nm

- - 22L M30x2 120 Nm - -

Tiltrotatorien sovittimissa on letkupuolella DIN 3861/ISO 8434-1 mukainen liitäntä,
Tiltrotatorin letkuissa on leikkuurengasliittimet pehmeällä tiivisteellä standardin DIN 3865/DIN EN ISO
8434-4 * mukaan.
*Letkuliittimiä kutsutaan myös DIN-liittimiksi tai metrisiksi liittimiksi ja niissä on 24 asteen tiivistyskulma.

Kuva 1. Liitintyyppi DIN (metrinen liitin)

DIN 3852-11

FORM E 

ISO 1179-2

ISO 1179-3

FORM H

Sealing Port Side (BSPP)

Prefered

Sealing hose side (DKO 24°)

DIN 3865

DIN EN ISO 8434-4

1
1
0
4
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