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De Swingotilt is een perfecte allrounder die de graafmachine breed inzetbaar maakt.  Het is de oplossing 
voor grondverzet, sloop-en destructiewerkzaamheden.  
De graafmachine dient als gevolg van de Swingotilt minder verplaatst te worden om in de juiste positie te 
komen. Hierdoor gaat de productiviteit flink omhoog. 
De Swingotilt past op iedere graafmachine vanwege de vele aansluitmogelijkheden: (optioneel grotere 
doorvoer beschikbaar van 110liter) 
TX systeem 
Standaard wordt de Swingotilt geleverd met een TX systeem, hiermee schakelt u tussen kantelen, roteren 
en de extra functie (bijv. grijper).  
De eventueel aanwezige hydraulische snelwissel wordt apart aangestuurd. 
Ook is het mogelijk om het roteren gelijktijdig te bedienen met het kantelen. Hiervoor is dan wel een extra 
set leidingen nodig op de machine. 
 
TXS systeem  
Met dit systeem kun je altijd ombouwen naar een systeem wat gelijktijdig kan kantelen en roteren.  
Dit wordt mogelijk gemaakt door proportionele bediening. Hiervoor moet de machine hydraulisch 
aangepast worden en komen er andere joysticks in de cabine. Hier wordt een meerprijs voor berekend. 
 

 360 graden eindeloos draaibaar 

 2 x 40 graden kantelbaar 

 Schokvrije en precieze bediening 

 Bewezen duurzaamheid 

 Doorvoer van hydraulische functies is  standaard ingebouwd (bijvoorbeeld voor gebruik grijper) 

 Optioneel grotere doorvoer leverbaar van 110liter, vraag naar de voorwaarden 

TYPE Gewicht * Kantelhoek 
Machine 
indicatie 

Benodigd 
aantal liters 
p/min 

Werkdruk 
(bar) 
min / max  

Maximale 
doorvoer ltr- 
p/m 

ST 6 160 - 170 kg 2 x 40 graden 3 - 6 ton 30 - 60  180 / 210 30 ltr 

ST 10 280 - 310 kg 2 x 40 graden 6 - 10 ton 30 - 70  180 / 210  40 ltr 

ST 12 320-456 kg 2x 40 graden 9-13 ton 30-60  180/210 60 ltr 

ST 15 480 - 520 kg 2 x 40 graden 12 - 16 ton 40 - 80  180 / 350 60 ltr 

ST 18 650 - 670 kg 2x 40 graden 15 – 19 ton 40-80 180 / 350  60 ltr 

ST 22 650 - 750 kg 2 x 40 graden 14 - 24 ton 40 - 80 180 / 350 60 ltr 

ST 28 800 - 900 kg 2 x 40 graden 19 - 28 ton 50 - 100 180 / 350 60 ltr 




