
TiltrotatorTiltrotator 10-1410-14 TonTon

Tiltrotatorer til gravemaskiner 10 – 14Tiltrotatorer til gravemaskiner 10 – 14
tonstons

Steelwrist tiltrotator er designet til at levere den kraft og holdbarhed
der er et must for større gravemaskiner. Med et gennemtænkt
design, rå kraft, præcision og rolige bevægelser kombineret i rotation
og vippefunktion. Dette letter dit arbejde og gør dig fleksibel til at
tage en lang række udfordrende nye job.

Gearhuset, bund og top i solidt støbestål, hærdet aksler og
stempelstænger, dobbelt virkende tiltcylindre dribeklokassette med
fire fingre greb og centralsmøring som valgmuligheder.

Tiltrotator optionerTiltrotator optioner

Kontrol SystemerKontrol Systemer
XControl hvis du vil have fuld frihed til at køre alle funktioner samtidigt eller fire slange-system med proportional styring fra gravemaskinen.
Begge typer af kontrolsystemer opfylder den kommende ISO13031.

Klo kassetteKlo kassette
Vores tiltrotatorer kan udstyres med klo kassette og fire fingre griber, der vil gøre din gravemaskine endnu mere fleksibel. Klo kassetten kan
eftermonteres.
Læs mere her.

Central smøringCentral smøring
Vores tiltrotatorer kan udstyres direkte fra fabrikken med centralsmøring, der passer til alle centralsmøresystemer på markedet. Læs mere
her.

X14 S50X14 S50
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https://steelwrist.com/wp-content/uploads/Steelwrist_X14-S50-wo-gripper_900x900.png
https://steelwrist.com/da/produkter/tilbehoret/fire-fingre-griber/
https://steelwrist.com/da/produkter/tilbehoret/central-smoring/
https://steelwrist.com/da/produkter/tilbehoret/central-smoring/


 DimensionerDimensioner

TypeType S50 Direct Fit

Bredde (mm)Bredde (mm) 616 616

Længde (mm)Længde (mm) 724 724

ByggehøjdeByggehøjde

(mm)(mm)

455 455

BreddeBredde

cylindre (mm)cylindre (mm)

685 685

Vægt fra (kg)Vægt fra (kg) 380 380

Bredde medBredde med

klo (mm)klo (mm)

636 636

Længde medLængde med

klo (mm)klo (mm)

814 814

Klo åbningKlo åbning

(mm)(mm)

508 508

Vægt med kloVægt med klo

fra (kg)fra (kg)

443 443

 Teknisk specifikationTeknisk specifikation

TypeType S50/S50 Direct Fit/S50

AnbefaletAnbefalet

maskine vægtmaskine vægt

(ton)(ton)

10-14 140-14

OverdelOverdel S50 Direct Fit

GearetGearet S50 S50

Max tilt vinkelMax tilt vinkel

(grader)(grader)

45 45

NødvendigtNødvendigt

olie flow (liter/olie flow (liter/

min)min)

80-100 80-100

Drifttryk (bar)Drifttryk (bar) 210 210

EkstraEkstra

hydraulikhydraulik

funktionerfunktioner

uden klouden klo

2 2

EkstraEkstra

hydraulikhydraulik

funktioner medfunktioner med

kloklo

1 1

RotationskraftRotationskraft

(kNm)(kNm)

7,8 7,8

Tilt kraft (kNm)Tilt kraft (kNm) 41 41

Smøring afSmøring af

gearhusetgearhuset

Fedt Fedt
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