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Inledning

Allmänt om underhåll
För att din tiltrotator skall fungera utan problem under hela sin livslängd är det viktigt att regelbundet
utföra relevant skötsel och underhållsarbete. I underhållsarbetet är det viktigt att alla
säkerhetsanvisningar följs.

OBSERVERA
Vid kontakt med din leverantör eller Steelwrist rörande underhåll, service eller
reservdelar är det viktigt att ha serienumret på din tiltrotator tillgängligt. Serienumret
hittar du i EG-försäkran om överensstämmelse 2016  och på maskinskylten som är
monterad på tiltrotatorn.

VARNING
Den som skall utföra inspektion, underhåll och service skall inneha nödvändig
kännedom och tillräcklig kunskap för arbetet ifråga.

FÖRSIKTIGHET
Hydraulledningar kan stå under hydraultryck. Innan arbete påbörjas, se till att systemet
är trycklöst.

FÖRSIKTIGHET
Vid ersättning av delar skall Steelwrist originaldelar användas. Steelwrist ansvarar ej
för icke original reservdelar och dess inverkan på övriga delar av produkten.

Tabell 1. Intervaller för underhåll och smörjning

Tidpunkt Utförs av Dokumenteras i
serviceprotokoll

Vid uttag av maskinen Installatör -
Dagligen Förare -
Veckovis Förare -
Vid 250 timmar Förare Ja
Vid första maskinservice eller senast vid den 500:e driftstimmen Fackman Ja
Periodiskt var 1500:e driftstimme eller senast 1 år Fackman Ja

Efter varje genomförd service fylls serviceprotokollet i. Kontakta Steelwrist eller din återförsäljare vid
eventuella oklarheter.

Steelwrist Supportstruktur
Vårt mål är att ge dig som installatör av Steelwrist produkter en så bra support som möjligt. Du kan nå
Steelwrist Supportline på telefonnummer +46 8 6260712 dit du kan vända dig för att få svar på frågor.
Dessutom finns den dokumentation du kan tänkas behöva även på Steelwrist Supportweb
(www.steelwrist.se) där du kan logga in som användare (klicka på ÅF login).

5



Har du inte redan en login på Supportwebben så kan du anmäla dig för ett sådant direkt på hemsidan
genom att klicka på "Distributor Login / Återförsäljarlogin" och sedan på "Register".
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Installation av G2 modul

Den här instruktionen går igenom hur man installerar G2 modulen för styrsystem 10 på X12-X32.

VIKTIGT

• Kablar och slangar får inte klämmas eller strypas. Använd buntband.
• Innan tidigare monterade kablar demonteras, jämför med hur den här instruktionen

kopplar kablarna. Är det skillnad, markera hur kablarna satt tidigare och montera
efter det. Rotor A och B ska fortfarande byta plats.

• Kontrollera att kontakterna sitter i ordentligt.
• Om möjligt, testkör innan du monterar skyddsplåten.
• Saknas urskärning i botten på skyddsplåten måste skyddsplåten bytas ut för att

möjliggöra installation.

Instruktion

1001 1002

1. Se till att G2 modulen är monterad och kablarna sitter fast med buntband som på bild 1001.
2. Demontera skyddsplåten samt skruvarna och brickorna där G2 modulen ska sitta, se 1002.

1003 1004

3. Montera plåten med G2 modulen, se bild 1003.
4. Anslut Puls och Center kablarna enligt bilden. Pulse kabeln går enkelt att identifiera eftersom den går
ner under en liten skyddsplåt, se bild 1004.

Servicemanual för Tiltrotatorer

7



Tilt B
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Rotor A

Extra B
Extra AGrip B
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Lock

1008
5. Montering av kablage för G2 på X18-X32 CS10
Bild 1008 visar vart kablarna ska kopplas. De olika anslutningspunkterna är utmärkta och ska följas
med undantag av Rotor A/B som byter plats med varandra. Alla kablar är uppmärkta.

Tilt B
Tilt A Rotor B Rotor A

Extra B
Extra AGrip B

Grip A

Lock

1009
6. Montering av kablage för G2 på X12 CS10
Bild 1009 visar vart kablarna ska kopplas. De olika anslutningspunkterna är utmärkta och ska följas
med undantag av Rotor A/B som byter plats med varandra. Alla kablar är uppmärkta.

1007 1010 1011

7. Om det är svårt att montera kablarna för att hydraulslangarna är i vägen går det att lossa på
slangarnas hylsor för att kunna vinkla slangarna temporärt.
8. Samla ihop alla kablar på samma sida som G2 modulen är monterad och använd buntband för att
samla ihop dem enligt bild 1010.
9. Kabeln från G2 modulen som ska fästas på grävmaskinsarmen skall fästas med ett buntband mot
hydraulslangen som också ska fästas där. Se bild 1011.
10. Montera tillbaka skyddsplåten.

Servicemanual för Tiltrotatorer

8



Byte av Snäckskruv

Den här instruktionen går igenom hur man demonterar snäckskruven samt monterar tillbaka den. Det
kan behöva göras om t ex drevet ska demonteras.

Demontering av Snäckskruv

1023 1024

1. Lossa de 3 skruvarna som håller fast motorns skyddskåpa.
2. Skruva loss den sista skruven som håller fast motorn. Vicka lätt på motorn samtidigt för att skruven
ska gå att skruva ut, se bild 1023 . Tag av motorn. 
3. Lossa alla skruvar från skruvlocket, se bild 1024.

1025 1026

4. Ta hjälp av snäckskruven/drevskruv för att trycka ut skruvlocket. Det gör du genom att vrida på hela
växelhuset för hand. Det går också att använda ett specialverktyg artikelnummer 209874 för att skruva
på snäckskruven.
5. Ta ut skruvlocket, se bild 1026. Går det inte för hand kan man använda ett brytjärn.

1027 1031

6. Se till att strecket i ändan på snäckskruven är vridet till kl 3 ( se bild 1027) och fortsätt sedan att
rotera hela växelhuset tills snäckskruven går att ta ut, se bild 1031.
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Montering av Snäckskruv

1028 1027 1030

1. Kontrollera att glidbrickorna ligger rätt. Glidytan ska vara mot snäckskruven. Om det finns stift se till
att de sitter rätt. Tryck i dem igen om det behövs, se bild 1028.
2. Lägg i snäckskruven och se till att markeringen i änden är vridet till kl 3, se bild 1027.
3. Rotera hela växelhuset och mata i snäckskruven samtidigt. Se till att snäckskruven fortfarande
sticker ut lite för enklare montage av skruvlocket, se bild 1030.

1029 1032 1024

4. Innan du monterar på locket finns möjligheten att shimsa (se bild 1029) om det finns ett spel i
rotationsrörelsen. (Det går att testa om man använder specialverktyget artikelnummer 209874 och
roterar snäckskruven när locket och shims är monterade. Den ska gå att vicka på ytterst lite.) Glöm inte
att trä på glidlagret på snäckskruvens axel först. Skruva fast locket (se bild 1024) med korrekt moment
se kapitel med Åtdragningsmoment.

1023 1033

5. Tryck tillbaka motorn och skruva fast den (se bild 1023) , samt montera skyddskåpan för motorn (se
bild 1033).
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Byte av Griparm

Den här instruktionen visar hur man demonterar och monterar en griparm samt kontrollerar om
Griparmarna behöver shimsas.

KONTROLLERA GRIPARMENS SPEL

1015 1040
Kontrollera om griparmen har ett för stort spel genom att använda ett brytjärn eller
liknande och tryck in den under griparmen, se bild 1015. Använd brytjärnet som
hävstång för att se hur mycket det är. Om spelet är för stort kan du montera
distansbrickor, se bild 1040.

Demontering av Griparm

1041 1034 1019

1. Se till att gripen är lite öppen för att det ska bli enklare att demontera, se bild 1041.
2. Ta bort låsringen som låser axeln och skruva ut nippeln så den inte skadas, se bild 1034.
3. Slå ut axeln ovanifrån, se bild 1019.

1035 1036

4. Dra ut armen utanför skyddsplåten så att du får tillgång till den andra axeln, se bild 1035.
5. Ta bort låsringen och slå ut den andra axeln, se bild 1036.
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6. Griparmen är nu lös och går att ta bort.

Montering av Griparm

1037 1038 1039

1. Se till att glidlagret ligger rätt och glidytan är mot griparmen, se bild 1037.
2. För att det ska vara enklare, montera griparmen till gripcylindern först. Glöm inte distansen som ska
sitta under gripcylinder örat, se bild 1038.
3. Smörj axeln och montera den underifrån. Lås med låsringen.
4. Se till att nippeln på örat pekar utåt så den går att använda, se bild 1039.

1040 1034

5. Tryck in Griparmen så den ligger rätt mot axelhålet.
6. För in glidbrickan med glidytan nedåt mot griparmen, se bild 1040. Här finns också möjlighet att
shimsa om det behövs.
7. Smörj och montera axeln underifrån. Se till att skåran i axelhuvudet kommer rätt så den går att föra in
hela vägen.
8. Lås med låsringen, se bild 1034.
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Byte av låsventil

Den här instruktionen går igenom hur man byter eller rengör låsventilen. Det kan behövas om det är
problem med låsfunktionen för redskapen.

TEST AV LÅSVENTILEN

1045
Det går att testa om låsventilen fungerar när den är demonterad. Sätt på magneten
och koppla till strömmen. Testa att låsa som vanligt från hytten. Titta på ventilen för
att se om den fungerar bra.

Demontering av låsventil

1043 1044

1. Demontera skyddsplåten.
2. Koppla loss kontakten från låsventilen, se bild 1043.
3. Lossa muttern på låsventilen som låser fast magneten och plocka bort magneten, se bild 1044.

1016 1055

4. Lossa låsventilen från blocket, se bild 1016 och 1055.
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Montering av Låsventil

1016 1044

1. Skruva fast låsventilen i blocket, se bild 1016. Se till att ventilen är rengjord innan.
2. Trä på magneten och lås fast den med muttern, se bild 1044.

1043

3. Koppla på kontakten för låsventilen, se bild 1043.
4. Montera skyddsplåtarna. Använd standardiserat moment för skruvarna.
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Byte av låscylinder

Den här instruktionen går igenom hur man demonterar och monterar låscylindern. Det kan behövas om
maskinens hydraulolja är förorenad. 

Demontering av Låscylinder

1047 1049 1052

1. Lossa skruvarna på sidan av FPL och tag bort FPL, se bild 1047.
2. Vänd tiltrotatorn så det går att komma åt undersidan. Montera bort skyddsplåten.
3. Montera av de två mindre muttrarna som som sitter vid den tjocka stödplattan, se bild 1049.
4. Skruva ut skruvarna så pass mycket så att stödplattan går fritt, se bild 1052.

1051 1048 1050

5. Demontera den gröna indikatorpinnen. Håll ej emot i den gröna plastdelen då den inte klarar det utan
att lossna,se bild 1051.
6. Lossa de två stora muttrarna som håller fast låskilarna, se bild 1048. 
7. Demontera skruven och muttern i toppen av låskilen, se bild 1050.

1053 1054

Servicemanual för Tiltrotatorer
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8. Skruva loss backventilen och slangarna. Se till att notera vilken slang som sitter vart för att det ska bli
enklare att montera tillbaka dem, se bild 1053.
9. Dra ut låskilarna och använd ett brytjärn eller liknande för att bända loss låscylindern och
supportplattan, se bild 1054.

Montering av Låscylinder 

1054 1053 1050

1. Sätt i låskilarna, se bild 1054. 
2. Sätt tillbaka Låscylindern med stödplattan, se bild 1054.
3. Koppla slangarna som de satt tidigare och skruva tillbaka låsventilen, se bild 1053.
4. Fäst skruv och mutter i toppen, se bild 1050.

1048 1051 1049

5. Montera de stora muttrarna och brickorna i låskilarna, se bild 1048. Muttrarna ska endast sitta så hårt
att plåten som håller i den röda indikatorpinnen sitter löst, se bild 1048.
6. Montera tillbaka den gröna indikatorpinnen. Håll ej i den gröna plasten när du skruvar då den inte
klarar det utan att lossna, se bild 1051.
7. Skruva tillbaka skruvarna som går genom stödplattan. Sätt på muttrarna. De ska skruvas endast en
liten bit, se bild 1049.

1047 1098 1097

8. Montera tillbaka FPL, se bild 1047.
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9. Testkör och se till att låsfunktionen fungerar som den ska.
a) Låskilarna ska in helt, se bild 1098.
b) Skruven som är fäst i låstapparnas ok ska då cylindern är i sitt indragna läge inte ta spjärn i änden på
slitsen i gjutkroppsidan.
c) Den gröna indikatorpinnen ska dras in helt då fästet är i upplåst läge. Skruven justeras så att alla
kriterier är uppfyllda, se bild 1049.
10. Verifiera att framaxellåsmekanismen fungerar.
11. Montera tillbaka skyddsplåten.

Servicemanual för Tiltrotatorer
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Byte av packning i svivel

Instruktion

1060 1061

1. Lossa svivelbulten så att sviveln går att plocka bort tillsammans med brickan, se bild 1060.
2. Trä tillbaka svivelbulten och använd den för att slå ut centerdelen ur sviveln, se bild 1061.

1062 1063 1064

3. Peta ur alla packningar och o-ringarna. För att det ska gå att få ut packningarna, tryck ihop
packningarna enligt bild 1062.
4. Rengör allt och sätt i nya o-ringar och packningar. För att få i packningen behöver du böja den som
på bild 1063.
5. Slå i centerdelen i svivelhuset. Använd något mjukt mellan centerdelen och hammare så den inte
skadas, se bild 1064.

1065 1018 1060

6. Plocka bort de små o-ringarna på basplattan och ersätt med nya, se bild 1065. 
7. Montera tillbaka svivelhuset och se till att styrpinnarna hamnar rätt, se bild 1018. 

Servicemanual för Tiltrotatorer
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8. Skruva fast svivelbulten och den stora brickan. Använd en nordlockbricka och skruva den med rätt
moment, se bild 1060.
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Rotations- och brytspel

Tiltrotatorn är konstruerad med ett lite spel i både axialled och radialled. Detta är nödvändigt eftersom
friktionen i glidytorna skapar värme och då detta påverkar de olika metallerna olika skulle tiltrotatorn
annars riskera att ”nypa”. Efter en viss tids körning kommer spelet att öka något när innötningen
minskat friktionen – tiltrotatorn har ”slitit in sig”. Slitaget påverkas exempelvis av höga brytbelastningar
och allmän körstil men främst av eftersatt smörjunderhåll.
Det är av stor vikt att du smörjer och rengör tiltrotatorn med jämna mellanrum. Hydraulhammare är ett
verktyg som väsentligt ökar slitaget så att tiltrotatorn med tiden kan få ett visst glapp. Det är viktigt att
följa utvecklingen över tiden och säkerställa att vare sig rotationsglapp eller brytglapp inte blir för stort.
Glapp över gränsvärde bör snarast åtgärdas.
Vid leverans uppgår rotationsspel och brytspel till ca 0,3-0,4 mm. Rotationsspel kontrolleras genom att
redskapsfästet manuellt roteras i förhållande till växellådan. Markera en linje på växellåda och
redskapsfäste. Sedan vrids redskapsfästet manuellt till ett ändläge (dvs så att skruvtanden ligger mot
drevtanden och dessutom skruven ligger mot sin glidbussning inne i växellådan). Detta kan vara tungt
att göra och kanske behöver du ett spett eller liknande. När redskapsfästet är i sitt andra ändläge bör
det inte skilja mer än tillåtet (se tabell) mot ursprunglig linje. Om spelet är större kan skruvens glidlager
behöva bytas eller shimsas.
Brytspel mäts med klocka mellan redskapsfäste och växellåda, på så sätt att redskapsfästet manuellt
höjs/sänks med hjälp av ett spett eller liknande. Även i detta fall bör spelet inte överstiga tillåtet värde,
se tabell. Om spelet är större kan växellådans axiallager behöva bytas eller shimsas.
Efter en längre tids körning kan det vara värt att lämna in tiltrotatorn till din lokala serviceverkstad eller
Steelwrist för genomgång. Normalt sett byts då alla slitdetaljer såsom glidbrickor, bussningar, fett,
skavda slangar osv. För mer information se Steelwrists hemsida: www.steelwrist.com

Tabell 2. Tillåtet spel för Tiltrotatorer

Kontrollpunkt X04 X06 X07 X12 X18 X20 X26 X32
Tillåtet rotationsspel (mm) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
Tillåtet brytspel (mm) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
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Åtdragningsmoment tiltrotator

I tabellen nedan anges rekommenderade åtdragningsmoment för olika skruvförband.

Storlek Skruvförband Dimension Kvalitét Moment
X04/X06/X07 Topplock M6 12.9 15.8 Nm

Skruvlock M8 12.9 38 Nm
Hydraulmotor M8

M10
12.9 38 Nm

75 Nm
Tiltcylinderok M12 12.9 128 Nm
Drev M16 12.9 311 Nm
Gripkassett M16 12.9 311 Nm

X12 Topplock M10 12.9 75 Nm
Skruvlock M12 12.9 128 Nm
Hydraulmotor M12 12.9 128 Nm
Tiltcylinderok M16 12.9 311 Nm
Drev M16 12.9 311 Nm
Gripkassett M16 12.9 311 Nm

X18/X20/X26 Topplock M10 12.9 75 Nm
Skruvlock M12 12.9 128 Nm
Hydraulmotor M12 12.9 128 Nm
Tiltcylinderok M16 12.9 311 Nm
Drev M18 12.9 437 Nm
Gripkassett M16 12.9 311 Nm

X32 Topplock M10 12.9 75 Nm
Skruvlock M12 12.9 128 Nm
Hydraulmotor M12 12.9 128 Nm
Tiltcylinderok M16 12.9 311 Nm
Drev M20 12.9 610 Nm
Gripkassett M16 12.9 311 Nm

Åtdragningsmoment för axlar låsta med expanderkonor

OBSERVERA
Viktigt, för axeltappar med expanderkonor skall bultarna efterdras med moment och
intervall enligt nedan:

• Efter 1h
• Efter 3h
• Efter 1 dags användning
• Efter 4 dagars användning
• Vid service

Tabell 3. Åtdragningsmoment för axlar med expanderkronor

Typ Dimension Kvalitét Moment
Skruv M12 12.9 128 Nm
Skruv M16 12.9 311 Nm
Mutter M20 - 200 Nm
Mutter M24 - 275 Nm
Mutter M27 - 300 Nm

Servicemanual för Tiltrotatorer
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Typ Dimension Kvalitét Moment
Mutter M30 - 350 Nm

Tabell 4. Åtdragningsmoment generellt för skruv

Dimension Kvalitet Moment
M8 12.9 38 Nm
M10 12.9 75 Nm
M12 12.9 128 Nm
M16 12.9 311 Nm

Åtdragningsmoment för hydrauladapter och slangkopplingar 
Alla portar i block och cylindrar har BSPP G-gängor enligt ISO 228, ISO 1179-1. 
Vi rekommenderar adaptrar med ED-tätning mot blocken enligt ISO1179-2.
Våra rekommenderade moment för adaptrar, se tabell.

Tabell 5. Åtdragningsmoment för hydrauladapter

Blockadapter Slangkopplingar Weo insats
Gänga Moment Koppling Gänga Moment Gänga 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 - -

Adaptrarna i våra tiltrotatorer har på slangsidan anslutning enligt DIN 3861/ISO 8434-1,
Slangarna i vår tiltrotator har skärringskopplingar med mjuktätning enligt DIN 3865/DIN EN ISO 8434-4.
Slangkopplingar kallas även DIN-koppling eller metrisk koppling och har 24 graders tätvinkel.

Figur 1. Koppling typ DIN (metrisk koppling)

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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