
TiltrotatorTiltrotator 10-1410-14 tonton

EnEn tiltrotatortiltrotator för grävmaskin ellerför grävmaskin eller
grävlastare mellan 10grävlastare mellan 10 och 14och 14 tonton

Steelwrist tiltrotator är utvecklad för att leverera den styrka och
hållbarhet som är ett måste för större grävmaskiner. Med en
genomtänkt konstruktion kombineras råkraft med precision och den
mjuka gången i både rotation och tiltfunktionerna underlättar ditt
arbete och gör dig flexibel att ta dig an en mängd nya utmanande
jobb.
Växelhus, över och underdel i helgjutet seghärdat stål, härdade axlar
och kolvstänger, eftermonterbar gripkassett med fyrfingergrip,
dubbelverkande tiltcylindrar, centralsmörjning.

SQ-teknologiSQ-teknologi

SQ är en helautomatisk oljekopplingsteknik som används i
snabbfästen och tiltrotatorer på grävmaskiner för att automatiskt ansluta hydrauldrivna arbetsredskap. SQ har en överlägsen prestanda
och en robust design.

Alla tiltrotatorer från X18 och uppåt kan utrustas med SQ-teknologi. SQ på toppen (i överdelen) av tiltrotatorn för snabba byten mellan
tiltrotator och andra redskap.
SQ i underdelen av tiltrotorn för snabba byten av hydrauliska redskap under tiltrotatorn. Eller varför inte ha SQ i både över- och underdel.

X14 SQ50X14 SQ50
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 MåttMått

MåttMått

TypTyp SQ50 Direct Fit

Bredd (mm)Bredd (mm) 618 618

Längd (mm)Längd (mm) 719 719

Bygghöjd (mm)Bygghöjd (mm) 519 519

Bredd cylindrarBredd cylindrar

(mm)(mm)

685 685

Vikt från (kg)Vikt från (kg) 360 360

Bredd medBredd med

grip (mm)grip (mm)

618 618

Längd medLängd med

grip (mm)grip (mm)

821 821

Gripvidd (mm)Gripvidd (mm) 508 508

Vikt med gripVikt med grip

från (kg)från (kg)

430 430

 Teknisk specifikationTeknisk specifikation

Teknisk informationTeknisk information

TypTyp S50/S50 Direct Fit/S50

RekommenderadRekommenderad

maskinvikt (ton)maskinvikt (ton)

10-14 140-14

ÖverdelÖverdel S50 Direct Fit

RedskapsdelRedskapsdel S50 S50

Max tiltvinkelMax tiltvinkel

(grader)(grader)

45 45

FlödesbehovFlödesbehov

(liter/min)(liter/min)

80-100 80-100

Arbetstryck (bar)Arbetstryck (bar) 210 210

HydrauliskaHydrauliska

extrafunktionerextrafunktioner

utan griputan grip

2 2

HydrauliskaHydrauliska

extrafunktionerextrafunktioner

med gripmed grip

1 1

RotationskraftRotationskraft

(kNm)(kNm)

7,8 7,8

Tiltkraft (kNm)Tiltkraft (kNm) 41 41

Smörjning iSmörjning i

växelhusetväxelhuset

Fett Fett
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