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Inleiding

Algemeen over onderhoud
Voor een probleemloze werking van uw tiltrotator gedurende de hele levensduur is het belangrijk dat u
regelmatig relevante verzorging en onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Bij de
onderhoudswerkzaamheden is het belangrijk dat alle veiligheidsinstructies worden gevolgd.

LET OP!
Houd altijd het serienummer van uw tiltrotator bij de hand als u in verband met
onderhoud, service of reserveonderdelen contact opneemt met uw leverancier of
Steelwrist. Het serienummer staat in EG-försäkran om överensstämmelse 2016 en op
het typeplaatje dat op de tiltrotator is gemonteerd.

WAARSCHUWING
De persoon die inspectie, onderhoud en service uitvoert, moet over de benodigde
kennis voor de betreffende werkzaamheden beschikken.

VOORZICHTIG
Er kan hydraulische druk op de hydraulische leidingen staan. Neem de hydraulische
druk weg voordat u begint.

VOORZICHTIG
Onderdelen moeten worden vervangen door originele onderdelen van Steelwrist.
Steelwrist is niet verantwoordelijk voor niet-originele reserveonderdelen en hun invloed
op de overige onderdelen van het product.

Tabel 1. Intervallen voor onderhoud en smeren

Wanneer Uitvoering
door

Vastleggen in
servicerapport

Bij aansluiting van uw machine Installateur -
Dagelijks Bestuurder -
Wekelijks Bestuurder -
Bij 250 uur Bestuurder Ja
Bij eerste servicebeurt van machine of uiterlijk na 500 bedrijfsuren Expert Ja
Periodiek na elke 1500 bedrijfsuren of uiterlijk 1 jaar Expert Ja

Na iedere uitgevoerde servicebeurt moet het servicerapport worden ingevuld. Neem bij eventuele
onduidelijkheden contact op met Steelwrist of uw dealer.

Steelwrist Supportstructuur
Ons doel is om u als installateur van Steelwrist-producten een zo goed mogelijke ondersteuning te
bieden. U kunt de Steelwrist Supportline bereiken op telefoonnummer +46 8 6260712. Daar krijgt u
antwoorden op al uw vragen.
Bovendien is het documentatiemateriaal dat u wellicht nodig hebt ook beschikbaar op het Steelwrist
Supportweb
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(www.steelwrist.se), waar u kunt inloggen als gebruiker (klik op Dealer Login).
Als u nog geen logingegevens voor het Supportnet heeft, dan kunt u zich daarvoor rechtstreeks
aanmelden op de website door op "Distributor Login / Dealers Login" te klikken en vervolgens op
"Register".
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Installatie van G2-module

Deze instructies behandelen de installatie van de G2-module voor besturingssysteem 10 op de X12-
X32.

BELANGRIJK

• Kabels en slangen mogen niet bekneld zitten of worden afgeknepen. Gebruik
kabelbinders.

• Voordat u eerder gemonteerde kabels demonteert, kijkt u eerst hoe de kabels
volgens deze instructies moeten worden aangesloten. Als dat van elkaar verschilt,
markeert u hoe de kabels eerder hebben gezeten en monteert ze op die manier.
Rotor A en B moeten nog steeds van plaats wisselen.

• Controleer of de contacten goed vastzitten.
• Laat het geheel zo mogelijk proefdraaien voordat u de beschermplaat monteert.
• Als de uitsnijding aan de onderkant van de beschermplaat ontbreekt, moet de

beschermplaat worden vervangen om de installatie mogelijk te maken.

Instructies

1001 1002

1. Let op dat de G2-module is gemonteerd en dat de kabels vastzitten met kabelbinders. Zie afbeelding
1001.
2. Demonteer de beschermplaat en draai de schroeven inclusief ringen los op de plaats waar de G2-
module moet komen. Zie 1002.

1003 1004

3. Monteer de plaat met de G2-module, zie afbeelding 1003.
4. Sluit de Pulse- en Center-kabels aan volgens de afbeelding. De Pulse-kabel is eenvoudig te
herkennen omdat deze onder een kleine beschermplaat doorloopt, zie afbeelding 1004.

Onderhoudshandleiding voor tiltrotators
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Tilt B
Tilt A Rotor B

Rotor A

Extra B
Extra AGrip B

Grip A

Lock

1008
5. Montage van bedrading voor G2 op de X18-X32 CS10
Afbeelding 1008 toont waar de kabels moeten worden aangesloten. De diverse aansluitpunten zijn
gemarkeerd en deze moeten aangehouden, met uitzondering van rotors A/B, die van plaats
verwisselen. Alle kabels zijn gemarkeerd.

Tilt B
Tilt A Rotor B Rotor A

Extra B
Extra AGrip B

Grip A

Lock

1009
6. Montage van bedrading voor G2 op de X12 CS10
Afbeelding 1009 toont waar de kabels moeten worden aangesloten. De diverse aansluitpunten zijn
gemarkeerd en deze moeten aangehouden, met uitzondering van rotors A/B, die van plaats
verwisselen. Alle kabels zijn gemarkeerd.

1007 1010 1011

7. Als het lastig is om de kabels te monteren omdat de hydraulische slangen in de weg zitten, kunnen
de hulzen van de slangen worden losgenomen om de slangen tijdelijk te kunnen ombuigen.
8. Verzamel alle kabels aan dezelfde kant als waar de G2-module is gemonteerd en gebruik
kabelbinders om ze bijeen te houden volgens afbeelding 1010.
9. De kabel vanaf de G2-module, die moet worden vastgemaakt aan de arm van de graafmachine,
moet met een kabelbinder worden vastgezet aan de hydraulische slang, die daar ook moet worden
vastgemaakt. Zie afbeelding 1011.
10. Zet de beschermplaat terug.

Onderhoudshandleiding voor tiltrotators
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Wormschroef vervangen

Deze instructies behandelen de manier waarop u de wormschroef demonteert en weer terugzet. Dat
kan nodig zijn als bijv. de aandrijving moet worden gedemonteerd.

Wormschroef demonteren

1023 1024

1. Neem de 3 schroeven los, waarmee de beschermkap van de motor vastzit.
2. Draai de laatste schroef los waarmee de motor vastzit. Wrik tegelijk lichtjes aan de motor om de
schroef los te kunnen draaien, zie afbeelding 1023. Neem de motor weg.
3. Draai alle schroeven uit de schroefdop, zie afbeelding 1024.

1025 1026

4. Maak gebruik van de wormschroef/aandrijfschroef om de schroefdop naar buiten te drukken. Dat
doet u door de complete tandwielkast handmatig te draaien. U kunt ook een speciaal gereedschap met
artikelnummer 209874 gebruiken om de wormschroef aan te draaien.
5. Neem de schroefdop uit, zie afbeelding 1026. Als dat handmatig niet lukt, kunt u een breekijzer
gebruiken.

1027 1031
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6. Zorg dat het streepje aan het uiteinde van de wormschroef naar 3 uur is gedraaid (zie afbeelding
1027) en ga door met draaien van de complete tandwielkast totdat u de wormschroef kunt uitnemen,
zie afbeelding 1031.

Wormschroef monteren

1028 1027 1030

1. Controleer of de glijringen goed liggen. Het glijvlak moet tegen de wormschroef zitten. Als er pennen
zijn, zorg dan dat deze goed zitten. Druk ze zo nodig weer naar binnen, zie afbeelding 1028.
2. Plaats de wormschroef en let op dat de markering aan het uiteinde naar 3 uur is gedraaid, zie
afbeelding 1027.
3. Draai de complete tandwielkast en voer tegelijkertijd de wormschroef in. Let op dat wormschroef nog
een beetje uitsteekt. Dat maakt het makkelijker om de schroefdop te monteren, zie afbeelding 1030.

1029 1032 1024

4. Voordat u de dop aanbrengt, kunt u vulringen plaatsen (zie afbeelding 1029) indien er speling is in de
roterende beweging (dat kan worden getest door het speciaal gereedschap met artikelnummer 209874
te gebruiken en de wormschroef te draaien als de dop en vulringen zijn gemonteerd. Hij moet een heel
klein beetje heen en weer zijn te wrikken). Vergeet niet om het glijlager eerst op de as van de
wormschroef te steken. Schroef de dop (zie afbeelding 1024) met het juiste moment vast. Zie het
hoofdstuk met aandraaimomenten.

1023 1033
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5. Druk de motor terug en schroef deze vast (zie afbeelding 1023) en monteer de beschermkap van de
motor (zie afbeelding 1033).
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Klemarm vervangen

Deze instructies laten zien hoe u de klemarm demonteert en weer monteert en controleert of de
klemarmen moeten worden voorzien van vulringen.

DE SPELING VAN DE KLEMARM CONTROLEREN

1015 1040
Controleer of de klemarm een te grote speling heeft door een breekijzer of iets
dergelijks te gebruiken en druk deze onder de klemarm, zie afbeelding 1015. Gebruik
het breekijzer als hefstang om te zien hoeveel speling er is. Als deze te groot is, kunt
u afstandsringen monteren, zie afbeelding 1040.

Klemarm demonteren

1041 1034 1019

1. Let op dat de grijper iets is geopend. Dat maakt demonteren namelijk eenvoudiger, zie afbeelding
1041.
2. Verwijder de borgring die de as vergrendelt en schroef de nippel uit, zodat deze niet beschadigt, zie
afbeelding 1034.
3. Sla de as er van bovenaf uit, zie afbeelding 1019.

1035 1036

4. Trek de arm uit de beschermplaat, zodat u toegang krijgt tot de tweede as, zie afbeelding 1035.

Onderhoudshandleiding voor tiltrotators
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5. Verwijder de borgring en sla de tweede as eruit, zie afbeelding 1036.
6. De klemarm is nu los en kan worden weggenomen.

Klemarm monteren

1037 1038 1039

1. Let op dat het glijlager goed ligt en dat het glijvlak tegen de klemarm zit, zie afbeelding 1037.
2. Monteer eerst de klemarm aan de grijpercilinder. Dat maakt het eenvoudiger. Vergeet de afstandsring
niet, die onder het oor van de grijpercilinder moet zitten, zie afbeelding 1038.
3. Smeer de as en monteer deze van onderaf. Vergrendel hem met de borgring.
4. Let op dat de nippel op het oor naar buiten steekt, zodat deze kan worden gebruikt, zie afbeelding
1039.

1040 1034

5. Druk de klemarm naar binnen, zodat deze goed tegen de asopening ligt.
6. Breng de glijring in met het glijvlak naar onder tegen de klemarm, zie afbeelding 1040. Ook hier
kunnen zo nodig vulringen worden geplaatst.
7. Smeer en monteer de as van onderaf. Let op dat de kerf in de askop goed komt te zitten, zodat de as
volledig kan worden ingebracht.
8. Vergrendel het geheel met de borgring, zie afbeelding 1034.
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Sluitklep vervangen

Deze instructies betreffen de manier waarop je de sluitklep vervangt of schoonmaakt. Dat kan nodig zijn
als de vergrendelingsfunctie voor de uitrustingsstukken problemen vertoont.

TEST VAN DE SLUITKLEP

1045
Het functioneren van de sluitklep kan worden getest als deze gedemonteerd is.
Plaats de magneet en schakel de stroom in. Probeer op de gebruikelijke manier
vanuit de cabine te vergrendelen. Kijk naar de klep om te zien of deze goed werkt.

Sluitklep demonteren

1043 1044

1. Demonteer de beschermplaat.
2. Neem het contact los van de sluitklep, zie afbeelding 1043.
3. Neem de moer op de sluitklep los die de magneet vergrendelt en neem de magneet weg, zie
afbeelding 1044.

1016 1055

Onderhoudshandleiding voor tiltrotators
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4. Neem de sluitklep los van het blok, zie afbeelding 1016 en 1055.

Sluitklep monteren

1016 1044

1. Schroef de sluitklep vast in het blok, zie afbeelding 1016. Zorg dat de klep eerst is schoongemaakt.
2. Schuif de magneet erop en vergrendel deze met de moer, zie afbeelding 1044.

1043

3. Sluit het contact voor de sluitklep aan, zie afbeelding 1043.
4. Monteer de beschermplaten. Pas een gestandaardiseerd moment toe voor de schroeven.

Onderhoudshandleiding voor tiltrotators
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Sluitcilinder vervangen

Deze instructies behandelen de manier waarop je de sluitcilinder demonteert en monteert. Dat kan
nodig zijn als de hydrauliekolie van de machine is verontreinigd.

Sluitcilinder demonteren

1047 1049 1052

1. Neem de schroeven aan de zijkant van FPL los en verwijder FPL, zie afbeelding 1047.
2. Draai de tiltrotator, zodat u bij de onderkant kunt. Verwijder de beschermplaat.
3. Demonteer de twee moertjes die bij de dikke steunplaat zitten, zie afbeelding 1049.
4. Draai de schroeven zo ver los dat de steunplaat loskomt zie afbeelding 1052.

1051 1048 1050

5. Demonteer de groene indicatorpen. Niet tegenhouden met het groene kunststofdeel, omdat dat daar
niet tegen bestand is zonder los te laten, zie afbeelding 1051.
6. Draai de twee grote moeren los die de klemwiggen vasthouden, zie afbeelding 1048.
7. Demonteer de schroef en de moer aan de bovenkant van de klemwig, zie afbeelding 1050.

1053 1054

Onderhoudshandleiding voor tiltrotators
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8. Schroef de terugslagklep en de slangen los. Denk eraan dat u noteert welke slang waaraan vastzit.
Dat maakt het eenvoudiger om ze weer terug te zetten, zie afbeelding 1053.
9. Trek de klemwiggen naar buiten en gebruik een breekijzer of iets dergelijks om de sluitcilinder en de
steunplaat los te wrikken, zie afbeelding 1054.

Sluitcilinder monteren

1054 1053 1050

1. Plaats de klemwiggen, zie afbeelding 1054.
2. Zet de sluitcilinder en de steunplaat terug, zie afbeelding 1054.
3. Koppel de slangen aan op de manier waarop ze ook eerder zaten en schroef de sluitklep weer vast,
zie afbeelding 1053.
4. Zet schroef en moer aan de bovenkant vast, zie afbeelding 1050.

1048 1051 1049

5. Monteer de grote moeren en ringen in de klemwiggen, zie afbeelding 1048. De moeren moeten
precies zo strak zitten dat de plaat die de rode indicatorpen vasthoudt, loszit, zie afbeelding 1048.
6. Zet de groene indicatorpen terug. Niet het groene kunststof vasthouden tijdens het schroeven, omdat
dat daar niet tegen bestand is zonder los te laten, zie afbeelding 1051.
7. Draai de schroeven weer vast die door de steunplaat gaan. Breng de moeren aan. Deze mogen
slechts een klein stukje worden vastgeschroefd, zie afbeelding 1049.

1047 1098 1097

Onderhoudshandleiding voor tiltrotators
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8. Zet FPL terug, zie afbeelding 1047.
9. Laat het geheel proefdraaien en controleer of de vergrendelingsfunctie naar behoren functioneert. 
a) De klemwiggen moeten geheel worden ingetrokken, zie afbeelding 1098.
b) De schroef die in het juk van de borgpennen is bevestigd, mag - als de cilinder in ingetrokken stand
is - geen houvast vinden in het uiteinde van de uitsparing aan de kant van het gietlichaam.
c) De groene indicatorpen moet volledig worden ingetrokken als de snelwissel in ontgrendelde stand is.
De schroef wordt zo afgesteld dat aan alle criteria is voldaan, zie afbeelding 1049.
10. Controleer of het vergrendelingsmechanisme van de vooras functioneert.
11. Zet de beschermplaat terug.

Onderhoudshandleiding voor tiltrotators
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Vervangen van pakking in draaidoorvoer

Instructies

1060 1061

1. Draai de bout van de draaidoorvoer los, zodat deze samen met de ring kan worden weggenomen,
zie afbeelding 1060.
2. Schuif de bout van de draaidoorvoer terug en gebruik deze om het centrale gedeelte uit de
draaidoorvoer te slaan, zie afbeelding 1061.

1062 1063 1064

3. Peuter alle pakkingen en de o-ringen eruit. Om de pakkingen eruit te krijgen, drukt u de pakkingen
samen. Zie afbeelding 1062.
4. Reinig alles en plaats nieuwe o-ringen en pakkingen. Om de pakkingen naar binnen te krijgen, moet
u deze buigen als op afbeelding 1063.
5. Sla het centrale deel in het huis van de draaidoorvoer. Leg iets zachts tussen het centrale deel en de
hamer, zodat er geen schade ontstaat, zie afbeelding 1064.

1065 1018 1060

6. Neem de kleine o-ringen op de bodemplaat weg en vervang ze door nieuwe, zie afbeelding 1065.

Onderhoudshandleiding voor tiltrotators
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7. Zet het huis van de draaidoorvoer terug en zorg ervoor dat de geleidepennen op de juiste plaatsen
belanden, zie afbeelding 1018.
8. Schroef de bout van de draaidoorvoer en de grote ring vast. Gebruik een NORD-LOCK-borgring en
draai deze met het juiste moment vast, zie afbeelding 1060.

Onderhoudshandleiding voor tiltrotators
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Radiale en axiale speling

De tiltrotator is zo geconstrueerd dat er minimale speling mogelijk is in het axiale en het radiale deel.
Dat is noodzakelijk aangezien de frictie in de lagervoeringen warmte creëert en omdat dit de
verschillende metalen beïnvloedt, zou de tiltrotator anders kunnen gaan ”knijpen”. Na een bepaalde
bedrijfsduur zal de speling iets toenemen als de inwendige slijtage de frictie heeft verminderd; de
tiltrotator heeft ”zich ingesleten”. De slijtage wordt beïnvloed door bijvoorbeeld hoge breekbelastingen
en rijstijl, maar met name door achterwege gelaten smeeronderhoud.
Het is heel belangrijk dat u de tiltrotator regelmatig smeert en reinigt. De hydraulische hamers zijn
uitrustingsstukken die de slijtage aanzienlijk verergeren, zodat de tiltrotator uiteindelijk een bepaalde
speling kan krijgen. Het is belangrijk om de ontwikkeling in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat
de radiale of axiale speling niet te groot wordt. Speling die groter is dan de grenswaarde, moet direct
worden verholpen.
Bij levering is de radiale en axiale speling ongeveer 0,3-0,4 mm. Meet de radiale speling door de
snelwisselaar handmatig te draaien ten opzichte van de versnellingsbak. Zet een streep op de
versnellingsbak en de snelwisselaar. Draai de snelwisselaar vervolgens handmatig in een eindstand
(d.w.z. dat de schroeftand tegen de aandrijftand en de schroef tegen de glijbus binnen in de
versnellingsbak liggen). Dit is zwaar werk en misschien hebt u een stang of iets dergelijks nodig. Als de
snelwisselaar in de tweede eindstand zit, mag dat niet meer dan de toegestane waarde (zie tabel)
afwijken van de oorspronkelijke lijn. Als de speling groter is, moet eventueel het glijlager van de schroef
worden vervangen of van vulringen voorzien.
De axiale speling wordt kloksgewijs tussen de snelwisselaar en de versnellingsbak gemeten, door de
snelwisselaar handmatig omhoog/omlaag te bewegen met behulp van een stang of iets dergelijks. Ook
in dat geval mag de speling niet groter zijn dan de toegestane waarde (zie tabel). Als de speling groter
is, moet eventueel het axiaallager van de versnellingsbak worden vervangen of van vulringen voorzien.
Na langdurig gebruik kan het nodig zijn om de tiltrotator voor revisie naar uw lokale werkplaats of
Steelwrist te brengen. Normaal gesproken worden dan alle slijtdelen zoals glijringen, bussen, vet,
beschadigde slangen enz. vervangen. Kijk voor meer informatie op de website van Steelwrist:
www.steelwrist.com

Tabel 2. Toegestane speling voor Tiltrotators

Controlepunt X04 X06 X07 X12 X18 X20 X26 X32
Toegestane radiale speling (mm) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
Toegestane axiale speling (mm) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
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Aandraaimoment tiltrotator

In de tabel hieronder staan de aanbevolen aandraaimomenten voor verschillende schroefverbindingen.

Grootte Schroefverbindin
g

Maat Kwaliteit Moment

X04/X06/X07 Cilinderkop M6 12.9 15,8 Nm
Schroefdop M8 12.9 38 Nm
Hydraulische
motor

M8
M10

12.9 38 Nm
75 Nm

Kantelcilinderjuk M12 12.9 128 Nm
Aandrijving M16 12.9 311 Nm
Geïntegreerde
klemarmen

M16 12.9 311 Nm

X12 Cilinderkop M10 12.9 75 Nm
Schroefdop M12 12.9 128 Nm
Hydraulische
motor

M12 12.9 128 Nm

Kantelcilinderjuk M16 12.9 311 Nm
Aandrijving M16 12.9 311 Nm
Geïntegreerde
klemarmen

M16 12.9 311 Nm

X18/X20/X26 Cilinderkop M10 12.9 75 Nm
Schroefdop M12 12.9 128 Nm
Hydraulische
motor

M12 12.9 128 Nm

Kantelcilinderjuk M16 12.9 311 Nm
Aandrijving M18 12.9 437 Nm
Geïntegreerde
klemarmen

M16 12.9 311 Nm

X32 Cilinderkop M10 12.9 75 Nm
Schroefdop M12 12.9 128 Nm
Hydraulische
motor

M12 12.9 128 Nm

Kantelcilinderjuk M16 12.9 311 Nm
Aandrijving M20 12.9 610 Nm
Geïntegreerde
klemarmen

M16 12.9 311 Nm

Onderhoudshandleiding voor tiltrotators
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Aandraaimoment voor assen vergrendeld met
expanderconussen

LET OP!
Het is belangrijk bij astappen met expanderconussen de bouten opnieuw aan te
draaien met het moment en interval dat hieronder staat:

• Na 1 u
• Na 3 u
• Na 1 dag gebruik
• Na 4 dagen gebruik
• Bij service

Tabel 3. Aandraaimoment voor assen met expanderconussen

Type Maat Kwaliteit Moment
Shroef M12 12.9 128 Nm
Shroef M16 12.9 311 Nm
Moer M20 - 200 Nm
Moer M24 - 275 Nm
Moer M27 - 300 Nm
Moer M30 - 350 Nm

Tabel 4. Aandraaimoment algemeen voor schroeven

Maat Kwaliteit Moment
M8 12.9 38 Nm
M10 12.9 75 Nm
M12 12.9 128 Nm
M16 12.9 311 Nm

Aandraaimoment voor hydraulische adapter en
slangkoppelingen
Alle poorten in blokken en cilinders hebben BSPP G-schroefdraad volgens ISO 228, ISO 1179-1.
Wij raden adapters aan met ED-afdichting tegen het blok volgens ISO1179-2.
Zie tabel voor onze aanbevolen momenten voor adapters.

Tabel 5. Aandraaimoment - hydraulische adapter

Blokadapter Slangkoppelingen Weo-cartridge
Schroefdraad Moment Koppeling Schroefdraad Moment Schroefdraad Moment

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 - -

De adapters in onze tiltrotators hebben aan de slangkant een aansluiting volgens DIN 3861/ISO
8434-1,
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De slangen in onze tiltrotators hebben snijringkoppelingen met zachte afdichting volgens DIN 3865/DIN
EN ISO 8434-4.
Slangkoppelingen worden ook wel DIN-koppelingen of metrische koppelingen genoemd en hebben een
afdichtingshoek van 24 graden.

Afbeelding 1. Koppelingstype DIN (metrische koppeling)

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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