
TiltrotaattoriTiltrotaattori 16-2016-20 tonnisiintonnisiin

Tiltrotaattori kaivinkoneiden jaTiltrotaattori kaivinkoneiden ja
kaivurikuormaajiin 16-20tkaivurikuormaajiin 16-20t

Steelwrist – tiltrotaattorit on kehitetty kestämään ne voimat, jotka
suuremmat kaivukoneet niihin kohdistavat. Huolellisen suunnitelun
avulla on voitu yhdistää vahvuus ja kompakti rakenne. Suuri
kallistuskulma ja tarkka pyöritystoiminta tekevät työstäsi sujuvaa ja
avaavat uusia mahdollisuuksia.

Roottorikotelo, ylä- ja alaosa ovat teräsvalua. Akselit ja sylinterin
varret ovat karkaistut. Jälkiasennettavissa oleva pihtikasetti on
nelikäpäläinen. Sylinterit ovat kaksitoimiset. Roottorikoneisto on
rasvavoideltu. Laite voidaan tehtaalla varustaa keskuspainevoitelu
valmiudella.

ValinnaistaValinnaista tiltrotaattoriintiltrotaattoriin

OhjausjärjestelmäOhjausjärjestelmä
XControl mikäli haluat ajaa kaikkia liikkeitä yhtaikaisesti. 4-letkuliitäntä, jos haluat käyttää peruskoneen omia propolinjoja. Molemmat
ohjaukset täyttävät ISO 13031 normit.

PihtikasettiPihtikasetti
S-liittimellä olevat tilttimme tiltrotaattorihimme voidaan jälkiasentaa 4-käpälä pihtikasetti.

KeskuspainevoiteluKeskuspainevoitelu
Voit tilalta laitteesi tehdasasennetulla keskuspainevoitelulla.
Lue lisää

X20 S60X20 S60
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https://mk0steelwrist20nt9wf.kinstacdn.com/wp-content/uploads/Steelwrist_X20-S60_900x900.png
https://steelwrist.com/fi/tuotteet/lisavarusteet/centralsmorjning/


 MittaMitta

MåttMått

TyyppiTyyppi S60/S60 Direct Fit/S60

Leveys (mm)Leveys (mm) 690 690

Pituus (mm)Pituus (mm) 816 872

RakennekorkeusRakennekorkeus

(mm)(mm)

570 624

SylintereidenSylintereiden

leveys (mm)leveys (mm)

733 733

Paino alkaenPaino alkaen

(kg)(kg)

460 488

Leveys pihdinLeveys pihdin

kanssa (mm)kanssa (mm)

717 717

Pituus pihdinPituus pihdin

kanssa (mm)kanssa (mm)

1003 1062

PihtienPihtien

avautuma (mm)avautuma (mm)

820 820

Paino pihdinPaino pihdin

kanssa alkaenkanssa alkaen

(kg)(kg)

575 603

Akselileveys (ccAkselileveys (cc

-mitta) (mm)-mitta) (mm)

330-460

Puomin maksimiPuomin maksimi

leveys (mm)leveys (mm)

334

AkselinAkselin

halkaisijahalkaisija

kauhanvarressakauhanvarressa

(mm)(mm)

60-80

 Tekninen erittelyTekninen erittely

Teknisk informationTeknisk information

TyyppiTyyppi S60/S60 Direct Fit/S60

SuositeltuSuositeltu

konepaino (ton)konepaino (ton)

16-20 16-20

YläosaYläosa S60 Direct Fit

TyölaiteosaTyölaiteosa S60 S60

MaxMax

kallistuskulmakallistuskulma

(aste)(aste)

45 45

Virtaustarve (l/Virtaustarve (l/

min)min)

100-120 100-120

Työpaine (bar)Työpaine (bar) 210 210

HydraulinenHydraulinen

lisätoimintolisätoiminto

ilman pihtiäilman pihtiä

2 2

HydraulinenHydraulinen

lisätoimintolisätoiminto

pihdin kanssapihdin kanssa

1 1

PyörintänopeusPyörintänopeus

(r/m)(r/m)

8 8

PyöritysvoimaPyöritysvoima

(kNm)(kNm)

8,8 8,8

KallistusvoimaKallistusvoima

(kNm)(kNm)

47 47

RootorikotelonRootorikotelon

voiteluvoitelu

Rasva Rasva
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