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1.1 POKRYWY PRZEDNIE

• kuli zaślepiającej otwór (16),

• O-ring uszczelniający (79).

1. KONTROLA PODZESPOŁÓW PRZED

1.2.  POKRYWY TYLNE

1.1.  POKRYWY PRZEDNIE

MONTAŻEM

1.1.2 Pokrywy przednie w wersji 

zabezpieczonej przed obrotem.

Oprócz komponentów wymienionych w punkcie 

1.1.1 powyżej, w pokrywie (3) należy 

sprawdzić prawidłowe umiejscowienie dwu 

łożysk ślizgowych dla prowadnic (46).

1.1.3 Pokrywy przednie (wersja dla siłowników 

tandem/wielopozycyjny) dla średnic ø 80 i ø 100 

Oprócz komponentów wymienionych w punkcie 

1.1.1 powyżej, należy sprawdzić poprawność 

umieszczenia w odpowiednich otworach w 

pokrywie przedniej (3)  następujących 

komponentów: 

1.2.1 Standardowe pokrywy tylne

Sprawdzić czy O-ring uszczelniający (7) został 

poprawnie umiejscowiony w odpowiednim otworze 

montażowym w pokrywie tylnej (4): 

1.2.2 Pokrywy tylne (wersja tandem) dla średnic 

ø20÷63

Oprócz komponentów wymienionych w punkcie 1.2.1 

powyżej, należy sprawdzić poprawność umieszczenia 

O-ringu uszczelniającego (79) w odpowiednim 

otworze kanału zasilającego w pokrywie tylnej (4).

1.2.3 Pokrywy tylne (wersja tandem/wielopozycyjne) 

dla średnic ø 80 i ø 100

Oprócz komponentów wymienionych w punkcie 1.2.1 

powyżej, należy sprawdzić poprawność umieszczenia 

dwóch O-ringów uszczelniających (79) w 

odpowiednich otworach kanałów zasilających w 

pokrywie tylnej (4).

1.1 FRONT HEADS

1. CHECKS ON READY-ASSEMBLED KITS

1.2.  REAR HEADS

1.2.1 Standard rear heads

Check that the following components are correctly 
positioned in the relevant slot on the front head (4):
• the head O-ring (7)

1.2.2 Tandem rear heads for Ø20÷63

Apart from the components under point 1.2.1 
above, check that the following components are 
correctly positioned in the relevant slot near the 
feed port on the rear head (4):
• O-ring (79)

1.2.3 Rear tandem heads/multi-positions  
 for Ø80 and Ø100

Apart from the components under point 1.2.1 
above, check that the following components are 
correctly positioned in the relevant slots near the 
feed port on the rear head (4):
• the two O-rings (79)

1.1.1 Standard front heads

Check that the following components are 

correctly positioned in the relevant slots on 

the front head (3):

• the head O-ring (7)

• the piston rod bushing (6)

• the piston rod gasket (5)

1.1.1 Standardowe pokrywy przednie

Należy sprawdzić czy poniższe komponenty zostały 

poprawnie umiejscowione w odpowiednich 

otworach montażowych w pokrywieprzedniej (3):

• O-ring uszczelniający (7)

• łożysko ślizgowe (6)

• uszczelnienie tłoczyska (5)

1.1.2 Anti-rotation front heads

Apart from the components under point 1.1.1

above, check that the following components 

are correctly positioned in the relevant slots 

on the front head (3):

• the two sintered bushings (46) 

1.1.3 Tandem front heads/multi-positions

         for Ø80 and Ø100

Apart from the components under point 

1.1.1 above, check that the following 

components are correctly positioned in the 

relevant slots on the front head (3):

• the ball (16)

• the O-ring (79)



1.3 POKRYWY POŚREDNIE (wersja tandem)

1.4 POKRYWY POŚREDNIE DLA SIŁOWNIKÓW WIELOPOZYCYJNYCH

1.3 TANDEM INTERMEDIATE HEADS

1.4 INTERMEDIATE HEADS MULTI - POSITIONS

1.3.1 Tandem intermediate headsØ20÷63

Check that the following components are correctly

positioned in the relevant slots on the intermediate

head (41):

• the head O-ring (7).

IMPORTANT: No O-rings present on the air bleed side.

• the two O-rings (79) near the ball (one aech side)

• the piston rod bushing (6)

• the piston rod gasket (5)

• one ball (16)

1.3.1 Pokrywy pośrednie tandem dla średnic Ø20÷63

Należy sprawdzić czy poniższe komponenty zostały 

poprawnie umiejscowione w odpowiednich otworach w 

pokrywie pośredniej (41): 

• O-ring uszczelniający (7)

WAŻNE: Brak O-ringów uszczelniających po stronie 

upustu powietrza

• dwa O-ringi (79) w kanale zasilającym (po jednym z   

każdej strony)

• łożysko ślizgowe tłoczyska (6)

• uszczelnienie tłoczyska (5)

• kula zaślepiająca otwór (16).

1.3.2 Tandem intermediate heads for Ø80 and 

Ø100

Check that the following components are correctly

positioned in the relevant slots on the intermediate

head (41):

• the head O-ring (7).

IMPORTANT: No O-rings present on the air bleed 

side.

• the four O-rings (79) near the feed port 

   (two aech side)

• the piston rod bushing (6)

• the piston rod gasket (5)

• the A7 plug (57) of the feed port

• the ball (16)

1.3.2 Pokrywy pośrednie (wersja tandem) dla

średnic Ø80 i Ø100

Należy sprawdzić czy poniższe komponenty zostały 

poprawnie umiejscowione w odpowiednich otworach w 

pokrywie pośredniej (41):

• O-ring uszczelniający (7)

WAŻNE: Brak O-ringów uszczelniających po stronie 

upustu powietrza

• cztery O-ringi (79) w kanale zasilającym (po jednym z       

   każdej strony)

• łożysko ślizgowe tłoczyska (6)

• uszczelnienie tłoczyska (5)

• zaślepka A7 (57) otworu zasilającego

• kula zaślepiająca otwór (16).

1.4.1 Pokrywy pośrednie Ø12÷63

Należy sprawdzić czy poniższe komponenty zostały 

poprawnie umiejscowione w odpowiednich otworach w 

pokrywie pośredniej (41):

• O-ring uszczelniający (7)

WAŻNE: Brak O-ringów uszczelniających po stronie   

              upustu powietrza

• łożysko ślizgowe tłoczyska (6)

• uszczelnienie tłoczyska (5)

1.4.1 Intermediate heads Ø12÷63

Check that the following components are correctly

positioned in the relevant slots on the intermediate

head (41):

• the head O-ring (7).

IMPORTANT: No O-rings present on the air bleed 

                    side.

• the piston rod bushing (6)

• the piston rod gasket (5)

1.4.2 Pokrywy pośrednie dla siłowników

wielopozycyjnych dla średnic Ø80 i Ø100

Należy sprawdzić czy poniższe komponenty zostały 

poprawnie umiejscowione w odpowiednich otworach 

w pokrywie pośredniej (41):

• O-ring uszczelniający (7)

WAŻNE: Brak O-ringów uszczelniających

              po stronie upustu powietrza

• dwa O-ringi (79) w kanale portu zasilającego

   (po jednym z każdej strony)

• łożysko ślizgowe tłoczyska (6)

• uszczelnienie tłoczyska (5)

• zaślepka A7 (57) otworu zasilającego

• kula zaślepiająca otwór (16).

1.4.2 Intermediate heads multi-positions

for Ø80 and Ø100

Check that the following components are correctly

positioned in the relevant slots on the intermediate

head (41):

• the head O-ring (7).

IMPORTANT: No O-rings

present on the air bleed side.

• he two O-rings (79) near the feed port (one each

   side) on the side without the ball.

• the piston rod bushing (6)

• the piston rod gasket (5)

• the plug A7 (57) of the interval input port

• the ball (16)
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2.1 USZCZELNIENIA TŁOKA

2.2.  MONTAŻ TŁOKA NA TŁOCZYSKU

2.1.1 Uszczelnienia tłoka dla 12÷25 Ø

A) Uszczelnienie wargowe (9) umieścić  w specjalnym podcięciu na 

    tłoczysku od strony gwintu zewnętrznego. Warga musi być skierowana w 

    stronę podcięcia pod klucz na końcu tłoczyska, patrz zdjęcie.

B) Umieścić uszczelnienie tłoka (9) na tłoczysku w specjalnym podcięciu od 

    strony gwintu wewnętrznego (27) - montaż wyłącznie dla wersji z 

    przechodzącym tłoczyskiem. Warga musi być skierowana w stronę 

    podcięcia pod klucz na końcu tłoczyska, patrz zdjęcie.

C) Uszczelnienie wargowe (9) umieścić  w specjalnym podcięciu na nakrętce 

    (12) – nakrętka stosowana dla siłowników z jednostronnym tłoczyskiem. 

    Warga uszczelnienia musi być skierowana w przeciwnym  kierunku niż w 

    pkt. a.

WAŻNE: W TRAKCIE TEJ CZYNNOŚCI NIE UŻYWAĆ SMARU.

2.1.2 Uszczelnienia tłoka dla 32÷100Ø

A) Uszczelnienie wargowe (9) umieścić na jednym z 

aluminiowych pół tłoków(8). 

To samo wykonać z drugim uszczelnieniem. 

WAŻNE: W TRAKCIE TEJ CZYNNOŚCI NIE UŻYWAĆ SMARU.

2.1.2 Piston gaskets for Ø32÷100

A) Place the piston basket (9) on the piston (8) and fit it into the 

    relevant slot on the piston. The sealing lip must face the spring slot 

    on the piston.

IMPORTANT: NO GREASE MUST BE USED DURING THIS OPERATION.

2.2.1 Dla siłowników w różnych wersjach dla średnic 12÷25Ø

A) Na tłoczysko (2) nałożyć odpowiednie uszczelnienie wargowe 

    (9). Na gwint nałożyć kilka kropli kleju Loctite 270 i zamontować pokładę    

    amortyzującą (18), magnes (11) i drugą podkładkę (18).

B) Zamontować wkładkę zastępczą (75) dla wersji niemagnetycznej.

C) Na nakrętce (12) zamontować drugie uszczelnienie wargowe (w razie 

    potrzeby dołożyć klej Loctite 270 na gwint w nakrętce) i skręcić tłoczysko 

    wraz z nakrętkę stosując moment obrotowy wskazany w tabeli 3.1.

2.2.1 No-through/through rod assembly for Ř12÷Ř25

A) Remove the piston rod with the male guide hold (2) with the relevant

    gasket (9). Apply a drop of LOCTITE 270 on the rod male guide hold and

    fit the cushioning washer (18), the magnet (11) and the cushioning  

    washer again (18).

B) Only fit the false magnet (75) for the non-magnetic version.

C) Remove the special nut (12) and its gasket (9). Apply a drop of LOCTITE

    270 on the thread. Screw the rod and nut together applying the torque

 shown in table 3.1.

2.1 PISTON ROD GASKETS

2. ADDITIONAL PRE-ASSEMBLIES

2.2.  PISTON ROD ASSEMBLY

 

2. DODATKOWE PODZESPOŁY

2.1.1 Piston rod gaskets for Ř12÷25

A) Place the piston gasket (9) on the piston rod with the male guide hold (2)

    and fit it into the relevant slot on the piston rod. The sealing lip must face

    the key sides of the piston rod.

B) Place the piston gasket (9) on the piston rod without male guide hold

    (27) and fit it into the relevant slot on the piston rod (This component is

    only mounted on the version with through-rod). The sealing lip must face

    the key sides of the piston rod.

C) Place the piston rod gasket (9) on the special nut (12) and fit it into the

    relevant slot on the nut (this component is only mounted on the versions

    without through-rod). The sealing lip must face the key sides of the nut.

IMPORTANT: NO GREASE MUST BE USED DURING THIS OPERATION.



2.2.3 Dla wersji siłowników wielopozycyjych dla średnic ø12÷25

Ta sama kolejność co w podpunkcie 2.2.1. Zwrócić uwagę na prawidłowe 
umieszczenie uszczelnień wargowych. 

2.2.4 Dla wersji siłowników wielopozycyjnych i tandem dla średnic 

ø32÷100

Ta sama kolejność co w podpunkcie 2.2.2. Zwrócić uwagę na prawidłowe 
umieszczenie uszczelnień wargowych.

D) W przypadku siłowników z przechodzącym tłoczyskiem jako 

nakrętkę wykorzystuje się drugie tłoczysko (27) z gwintem 

wewnętrznym oraz specjalnym podcięciem na montaż uszczelnienia 

wargowego. Przed skręceniem tłoczysk gwint zewnętrzny należy 

pokryć klejem Loctite 270. Podczas montażu należy użyć 

odpowiedniego momentu obrotowego wskazanego w tabeli 3.1.

2.2.2 Dla siłowników w różnych wersjach dla średnic ø32÷100.

A) na tłoczysku (2) umieścić tłok (8) z odpowiednim uszczelnieniem

    wargowym (9). Następnie dołożyć O-ring uszczelniający (10) i 

    umieścić go w przewidzianym gnieździe na tłoku. W przypadku 

    siłowników o średnicach ø40÷100 w aluminiowym tłoku umieścić

    magnes (11).

B) w przypadku siłowników o średnicy Ø32 postępować jak wyżej, 

    dokładając podkładki amortyzujące (18) oraz magnes (11).

C) Umieścić drugi tłok (8) z odpowiednim uszczelnieniem (9) na 

    tłoczysku. Zamontować pierścień dystansowy (81). Nanieść 

    właściwą ilość kleju LOCTITE 270 na gwint zewnętrzny i przykręcić

    nakrętkę (12) do tłoczyska, stosując momenty obrotowe określone

    w tabeli w rozdziale 3.1.

D) W przypadku wersji niemagnetycznej zamontować jedynie 

    wkładkę zastępczą.

E) W przypadku siłownika z przechodzącym tłoczyskiem, zamiast 

    pierścienia dystansowego i nakrętki, zastosować tłoczysko z 

    gwintem wewnętrznym (27) z odpowiednim uszczelnieniem (9). 

    Nałożyć właściwą ilość kleju LOCTITE 270 na gwint. Skręcić oba 

    pręty, stosując moment obrotowy wskazany w tabeli 3.1
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D) In the case of the through rod, the special nut is replaced by the rod 

 without guide hold (27) with the relevant gasket (9). Apply a drop of  

 LOCTITE 270 on the thread. Screw the two rods together applying the  

 torque shown in table 3.1.

2.2.3 Rod unit multi-positions for Ø12÷25

Same sequence as under sub-section 2.2.1. The sealing lip must face the 
side opposite the guide hold. 

2.2.4 Rod assembly multi-positions/tandem for Ø 32÷100  

Same sequence as under sub-section 2.2.2. The sealing lip must face the 
side opposite the guide hold. 

2.2.2 No-through/through rod assembly for Ø32÷100

A) Remove the piston rod with the maleguide hold (2) and the piston 

    (8) with the relevant gasket (9). Place the piston on the rod guide 

    hold. Put the piston rod O-ring (10) on the guide hold and fit it 

    into the piston slot. For bores Ø40÷100, place the magnet (11) 

    only in the piston slot.

B) For bore Ø32 in the same slot, fit the components in the following

    sequence: washer (18), magnet (11) and washer (18).

C) Place the second piston (8) with the relevant gasket (9) on the 

    guide hold. Fit the spacer ring (81). Apply the correct amount of   

    LOCTITE 270 on the male thread and screw the nut (12) to the rod 

    applying the torques specified in the table in Chapter 3.1.

D) For the non-magnetic version fit the false magnet only.

E) In the case of through rod, instead of the spacer ring and nut, the

   rod without guide hold (27)with the relevant gasket (9). Apply a 

   drop of LOCTITE 270 on the thread. Screw the two rods together 

   applying the torque shown in table 3.1.
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Ø
12-16 0.60-0.80 Nm
20-25 1.50-1.70 Nm
32-63 4.00-6.00 Nm

80-100 40.0-60.0 Nm

Ø
12-16 3.00-4.00 Nm
20-25 7.00-8.00 Nm

32 3.00-3.50 Nm
40 5.00-6.00 Nm

50-63 10.0-12.0 Nm
80-100 20.0-30.0 Nm

Ø Moment / Torque
12-16 3.00-3.50 Nm
20-25 5.00-6.00 Nm

32 1.20-1.50 Nm
40 3.00-3.50 Nm

50-63 5.00-6.00 Nm
80-100 8.50-10.5 Nm

Ø
12-16 1.20-1.50 Nm
20-25 3.00-3.50 Nm
32-40 5.00-6.00 Nm
50-63 8.50-10.5 Nm

80-100 20.0-25.0 Nm

Moment / Torque

Ø
12 1.20-1.50 Nm
16 3.00-3.50 Nm

20-25 5.00-6.00 Nm
32-40 10.0-12.0 Nm
50-63 20.0-30.0 Nm

80-100 30.0-40.0 Nm

Rodzaj smaru / Types of grease Wymiar / Sizes
Berulub® FR16 (BECHEM) Wszystkie / All

Berulub® Hydrohaf 2 (BECHEM) Ø12-25
Berulub® FR16 (BECHEM) Ø32-100

Berulub® Hydrohaf 2 (BECHEM) Ø12-25
Berulub® FR16 (BECHEM) Ø32-100

 

3.1 Tłoczyska

3. MOMENTY OBROTOWE

3.2 Montaż pokryw z tuleją siłownika dla siłowników 
standardowych (śruby)

3.3 Montaż siłowników typu tandem / wielopozycyjnych za pomocą 

prętów ściągających

3.4 Tłoczyska z zabezpieczeniem przed obrotem

3.5 Śruby mocujące płytę zwieńczającą siłowników z zabezpieczeniem 

4.1. O-ring ogółem

4.2. Uszczelnienia tłoka/tłoczyska

4.3 Tuleja/tłoczysko

4. RODZAJE SMARÓW DO UŻYTKU W 
TRAKCIE DOKONYWANIA MONTAŻU

przed obrotem

Moment / Torque

Moment / Torque

Moment / Torque

Rodzaj smaru / Types of grease Wymiar / Sizes

Rodzaj smaru / Types of grease Wymiar / Sizes

3.1 Piston rod unit

3. TORQUE

3.2 Head/cylinder liner unit for standard cylinders (screws)

3.3 Tandem cylinder unit/multi-positions (tie rods) (screws)

3.4 Anti-rotation rods

3.5 Anti-rotation plate locking screw

4.1. O-ring in general

4.2 piston/piston rod gaskets

4.3 liner/piston rod 

4. TYPES OF GREASE TO BE USED 

 
DURING ASSEMBLING



5. MONTAŻ
 SIŁOWNIKA

5.1 Standardowy siłownik dwustronnego działania

 indeksy 230, 240, 250 i 260 (Załącznik 1)

5.2 Siłownik dwustronnego działania z przechodzącym
tłoczyskiem / tłoczyskiem przechodzącym i przelotowym otworem
indeksy 231, 241, 251, 261 and 232, 242, 252, 262 (Załącznik 2)

A) Oczyścić tuleję siłownika (1).

B) W pokrywie tylnej (wersja 1.2.1) dokładnie nasmarować O-ring

    uszczelniający.

C) Umieścić pokrywę na tulei siłownika i upewnić się, że rowki 

    montażowe dla czujnika na pokrywie i tulei pokrywają się.

D) Dokręcić śruby (19) naprzemiennie stosując moment obrotowy

    podany w tabeli 3.2.

E) Wyjąć zespół tłoczyska (w zależności od wersji 2.2.1 lub 2.2.2)

    i dokładnie nasmarować uszczelnienia tłoka.

F) Przesmarować tuleję tym samym rodzajem smaru, który został 

    wykorzystany przy uszczelnieniach tłoka.

G) Do tulei wsunąć tłok, uważając by nie uszkodzić uszczelki 

    wargowej tłoka oraz uszczelnienia tłoczyska w pokrywach.

H) Nasmarować tłoczysko na całej długości i całkowicie docisnąć 

    do tylnej pokrywy.

I) W pokrywie przedniej (wersja 1.1.1) dokładnie nasmarować 

   O-ring uszczelniający.

J) Pokrywę umieścić na końcu tłoczyska i ostrożnie wsunąć aż do 

   tulei siłownika.

K) Umieścić pokrywę przednią na tulei i upewnić się, że rowki 

    montażowe dla czujnika na pokrywie i tulei pokrywają się.

L) Powtórzyć czynność z punktu D.

A) Odwołać się do tego samego podpunktu w punkcie 5.1.

B) W pokrywie przedniej (wersja 1.1.1) dokładnie nasmarować 

    O-ring uszczelniający.

C), D), E), F) Odwołać się do tych samych podpunktów w punkcie 5.1.

G) Do tulei wsunąć tłok, uważając by nie uszkodzić uszczelki 

    wargowej tłoka oraz uszczelnienia tłoczyska w pokrywach.

H), I), J), K), L) Odwołać się do tych samych podpunktów w 

                      punkcie 5.1.

5.3 Siłownik jednostronnego działania ze schowanym tłoczyskiem

indeksy 233, 243, 253, 263 (Załącznik 3)

A), B), C), D), E), F), G), H) Odwołać się do tych samych 

                                        podpunktów w punkcie 5.1.

H1) Umieścić sprężynę (23) w odpowiedniej szczelinie uszczelki 

      (dla Ø12÷25) lub gnieździe tłoka (dla Ø32÷100).

H2) W pokrywie przedniej (wersja 1.1.1) dokładnie nasmarować   

      O-ring uszczelniający.

    WAŻNE: dla średnic Ø25÷100 pokrywa przednia zawsze jest 

    wyposażona w gniazdo dla sprężyny, natomiast dla średnic 

    Ø12÷20 dla siłowników jednostronnego działania zastosowana

    jest specjalna pokrywa dedykowana dla tej wersji. 

I) J), K), L) Odwołać się do tych samych podpunktów w punkcie 

                5.1.
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5. CYLINDER 
 ASSEMBLY

A) Clean the liner (1) thoroughly.

B) Remove the rear ready-assembled head (1.2.1) and grease the 

    O-ring thoroughly.

C) Place the head on the liner through the guiding diameter and make   

    sure the sensor slots coincide.

D) Cross tighten the screws (19) applying the torque specified in table 

3.2.

E) Remove the rod unit for the size being handled (2.2.1 or 2.2.2) and

   grease the piston gaskets thoroughly.

F) Grease the free end of the liner with the same grease used for the

   piston gaskets.

G) Use the special device provided on the liner to fit the rod unit, taking

    care not to damage the lip seal. The rod faces the free side of the liner.

H) Grease the rod all along its length and push it fully against the rear

    head.

I) Remove the standard ready-assembled front head (1.1.1) and grease

   the head O-ring thoroughly.

J) Put the front head on the end of the rod and slide it gently through 

   the rod gasket.

K) Put the front head on the liner through the guiding diameter and 

    make sure the sensor slots coincide.

L) Repeat operation D.

5.1 Standard double-action cylinder
codes 230, 240, 250 and 260 (Attached 1)

5.2 Double-acting cylinder with through rod/perforated through rod
codes 231, 241, 251, 261 and 232, 242, 252, 262 (Attached 2)

A) Refer to the same point under 5.1.

B) Remove the standard ready-assembled front head (1.1.1) and 

    grease the head O-ring thoroughly.

C), D), E), F) Refer to the same points under 5.1.

G) Grease the piston rod and use the special device provided on the 

    liner to fit the rod unit, taking care not to damage the piston lip seal

    and the rod gasket in the front head.

H), I), J), K), L) Refer to the same points under 5.1.

5.3 Cilindro semplice effetto stelo retratto

codici 233, 243, 253, 263 (allegato 3)

A), B), C), D), E), F), G), H) Refer to the same points under 5.1.

H1) Position the spring (23) in the relevant gasket slot (for Ø12÷25) or

      the piston slot (for Ø32÷100).

H2) Remove the standard ready-assembled front head (1.1.1) and

      grease the head O-ring thoroughly.

  IMPORTANT: the front head always comes with the spring slot for 

  sizes Ø25÷100, while for Ø12÷20 the spring slot is provided only

  if the head is for single acting. This slot must house the other end of

  the spring when the front head is fitted.

I) J), K), L) Refer to the same points under 5.1.
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5.4 Siłownik jednostronnego działania z tłoczyskiem wysuniętym 
     indeksy 234, 244, 254, 264 (Załącznik 4)

5.6 Siłownik dwustronnego działania z zabezpieczeniem przed obrotem
 indeksy 237, 247, 257, 267 (Załącznik 6)

 

A), B), C), D) Odwołać się do tych samych podpunktów w punkcie 5.1.

D1) Umieścić sprężynę (23) w gnieździe pokrywy tylnej 

      (zawsze występuje).

E), F) Odwołać się do tych samych podpunktów w punkcie 5.1.

G) Następnie do tulei wsunąć tłok. Podczas wsuwania tłoka drugi 

     koniec sprężyny umieścić w szczelinie w uszczelnieniu

     (dla Ø12÷25) lub gnieździe tłoka (dla Ø32÷100). 

    Jednocześnie uważając by nie uszkodzić uszczelki wargowej. 

H) Nasmarować tłoczysko na całej jego długości.

I), J), K), L) Odwołać się do tych samych podpunktów w punkcie 5.1.

A), B), C), D) Refer to the same points under 5.1.

D1) Position the spring (23) in the rear head slot 

      (always present).

E), F) Refer to the same points under 5.1.

G) Use the special device provided on the liner to fit the rod unit to the

    spring, and position its free end in the gasket slot (for Ř12-25) or

    in the piston slot (for Ř32÷100). At the same time, place the rod unit

    in position taking care not to damage the seal lip. The rod must face

    the free side of the liner.

H) Grease the rod all along its length.

I), J), K), L) Refer to the same points under 5.1.

5.5 Siłownik jednostronnego działania z przechodzącym  

tłoczyskiem /z przechodzącym tłoczyskiem i przelotowym otworem

indeksy 235, 245, 255, 265, 236, 246, 256, 266 (Załącznik 5)

A) Odwołać się do tych samych podpunktów w punkcie 5.1.

B) Odwołać się do tych samych podpunktów w punkcie 5.2.

C), D), E), F) Odwołać się do tych samych podpunktów w punkcie 5.1.

G) Odwołać się do tych samych podpunktów w punkcie 5.2

H1), H2) Odwołać się do tych samych podpunktów w punkcie 5.3

J), K), L) Odwołać się do tych samych podpunktów w punkcie 5.1.

W zakresie średnic 12÷50, jedna strona tulei siłownika posiada dwa 

naprzeciwległe pogłębienia czołowe, aby zapewnić wystarczające 

miejsce dla łożyska ślizgowego. Z tej strony zamontowana zostanie 

przednia pokrywa z zabezpieczeniem przed obrotem (1.1.2). W 

przypadku średnic w zakresie 63÷100, pokrywa może być 

zamontowana z dowolnej strony tulei.

A), B), C), D), E), F), G), H) Odwołać się do tych samych podpunktów

                                        w punkcie 5.1.

I) Dla pokrywy przedniej (1.1.2) dokładnie nasmarować O-ring 

   uszczelniający. 

J), K), L) Odwołać się do tych samych podpunktów w punkcie 5.1.

      UWAGA:  W  zakresie  średnic  12÷25,  przednia  pokrywa 

      jest  zamocowana  do  tulei  siłownika  jedynie  za  pomocą  

      2 śrub.

M) Upewnić się, że tłoczysko siłownika jest całkowicie schowane.

N) Na dwóch prętach prowadzących (45) umieścić podkładki 

    dystansowe (48) od strony gwintów zewnętrznych. 

O) Płytę zwieńczającą (43) umieścić w odpowiednimi sposób na 

     prowadnicach (zwrócić uwagę na otwory montażowe).

P) Na gwinty zewnętrzne prowadnic nałożyć odpowiednią ilość kleju

    LOCTITE 270 i nakręcić nakrętki z podcięciem na wkrętak (52). 

    Nakrętki dokręcić stosując moment obrotowy określony w tabeli 

    3.4.

    WAŻNE: Podczas montażu płyta zwieńczająca musi być dociśnięta

    do tłoczyska, które jest całkowicie schowane w siłowniku.

Q) Dla średnic 12÷25 na śrubę (47) nałożyć odpowiednią ilość kleju

     LOCTITE 270 na gwint i dokręcić ją do tłoczyska z momentem 

     obrotowym określonym w tabeli 3.5. Dla średnic 32÷100 pod  

     śrubę (47)  zamontować podkładkę (82). Na gwint nałożyć 

     odpowiednią ilość kleju LOCTITE 270 i dokręcić ją do tłoczyska z 

     momentem obrotowym określonym w tabeli 3.5

R) Gdy płyta zwieńczająca zostanie odpowiednio przymocowana, 

    sprawdzić czy siłownik przesuwa się swobodnie bez zacięć.

In diameters 12÷50, one side of the cylinder liner has two opposite

spot-facings to allow enough clearance for the sintered bushes of 

theanti-rotation device. The front anti-rotation head (1.1.2) will be 

fixed to this side.  For diameters  63÷100, this head can be 

mounted on any side because the cylinder liner does not have any 

spot-facing.

A), B), C), D), E), F), G), H) Refer to the same points under 5.1.

I) Remove the front ready-assembled anti-rotation head (1.1.2), and

   grease the head O-ring thoroughly.

J), K), L) Refer to the same points under 5.1.

     NOTE: In diameters 12÷25, the front anti-rotation head is fixed

     to the cylinder liner only with 2 screws in the positions left free

     by the anti-rotation device.

M) Make sure the cylinder piston rod is fully retracted.

N) Extract the two anti-rotation columns (45) and place the spacer

    washers (48) onto the column guide hold

O) The two columns must be positioned in the relevant slots on the

    anti-rotation plate (43), and fitted to the cylinder (the columns slide   

    in the sintered bushes on the front head). Then place everything at  

    the end of the piston rod.

P) Remove the slotted nuts (52) and apply a drop of LOCTITE 270 on

    the female thread. Screw them alternatively on the visible guide   

    hold of the columns and tighten fully at the torque specified in table

    3.4.

    IMPORTANT: during this operation and the following ones, the

    anti-rotation plate must be kept against the piston rod that is fully

    retracted in the cylinder

Q) In diameters 12÷25, remove the screw (47), apply the correct

    amount of LOCTITE 270 on the thread and tighten it fully to the

    piston rod at the torque specified in table 3.5.

    In diameters 32÷100, remove the screw (47) and fit the washer    

    (82). Apply the correct amount of LOCTITE 270 on the thread and 

    screw it fully to the piston rod at the torque specified in table 3.5

R) When the anti-rotation plate has been secured properly, check that

    the cylinder slides smoothly without any jamming.

5.4 Single-acting cylinder with extended rod,
codes 234, 244, 254, 264 (Attached 4)

5.5 Single-acting cylinder with through rod/perforated through rod

codes 235, 245, 255, 265, 236, 246, 256, 266 (Attached 5)

5.6 Double-acting anti-rotation cylinder,
codes 237, 247, 257, 267 (Attached 6)

A) Refer to the same point under 5.1.

B) Refer to the same points under 5.2.

C), D), E), F) Refer to the same points under 5.1.

G) Refer to the same point under 5.2.

H1), H2) Refer to the same points under 5.3.

J), K), L) Refer to the same points under 5.1.



 

5.7 Siłownik dwustronnego działania z przechodzącym tłoczyskiem 

5.8 Siłownik typu tandem, 2 – 3 – 4 stopniowe,

z zabezpieczeniem przed obrotem
    indeksy 23A, 24A, 25A, 26A (Załącznik 7)

    indeksy 230/A-B-C, 240/A-B-C, 250/A-B-C, 260/A-B-C 

(Załącznik 8 - 9 - 10 -11 - 12 - 13)

W zakresie średnic 12÷50, jedna strona tulei siłownika posiada dwa 

naprzeciwległe pogłębienia czołowe, aby zapewnić wystarczające 

miejsce dla łożyska ślizgowego. Z tej strony zamontowana zostanie 

przednia pokrywa z zabezpieczeniem przed obrotem (1.1.2). 

W przypadku średnic w zakresie 63÷100, pokrywa może być 

zamontowana z dowolnej strony tulei.

A) Odwołać się do tego samego podpunktu w punkcie 5.1.

B) Odwołać się do tego samego podpunktu w punkcie 5.2.

C), D), E), F) Odwołać się do tych samych podpunktów w punkcie 5.1.

G) Odwołać się do tego samego podpunktu w punkcie 5.2.

H) Odwołać się do tego samego podpunktu w punkcie 5.1.

I)  Odwołać się do tego samego podpunktu w punkcie 5.6.

J), K), L) Odwołać się do tych samych podpunktów w punkcie 5.1.

          UWAGA: W zakresie średnic 12÷25, przednia pokrywa jest

          zamocowana do tulei siłownika jedynie za pomocą 2 śrub.

M), N), O), P), Q), R) Odwołać się do tych samych podpunktów w punkcie 

5.6.

Tuleje siłownika oraz tłoczyska mają te same wymiary. Tuleja siłownika z 

czterema pogłębieniami czołowymi z jednej strony (69) jest ostatnią do 

zamontowania na siłowniku. 

WAŻNE: Tuleja siłownika pogłębiona czołowo występuje jedynie w 

przypadku siłowników Ø20 i Ø25.

A) Oczyścić tuleję siłownika (1).

B) W pokrywie (wersja 1.2.2 lub 1.2.3) dokładnie nasmarować O-ring

    uszczelniający.

C) Umieścić pokrywę na tulei siłownika i upewnić się, że rowki montażowe

    dla czujnika na pokrywie i tulei pokrywają się.

D) Dokręcać śruby (19) naprzemiennie stosując moment obrotowy określony

    w tabeli 3.2. Należy dokręcić wszystkie cztery śruby w przypadku   

    siłowników Ø20 i Ø25. W odniesieniu do innych średnic, należy     

    przygotować pręty ściągające (53) i przykręcić do nich nakrętki (19) od

    strony krótszych gwintów. Gwinty zabezpieczyć klejem LOCTITE 242. 

    Pręty ściągające należy umieścić w naprzeciwległych otworach pokrywy i

    przeciągnąć przez tuleję siłownika. 

E) Wyjąć zespół tłoczyska (w wersji 2.2.4) i dokładnie nasmarować

    uszczelnienia tłoka.

F) Przesmarować tuleję tym samym rodzajem smaru, który został 

    wykorzystany przy uszczelnieniach tłoka.

G) Do tulei wsunąć tłok, uważając by nie uszkodzić uszczelki 

    wargowej tłoka oraz uszczelnienia tłoczyska w pokrywach.

H) Nasmarować tłoczysko na całej długości i całkowicie docisnąć do

    tylnej pokrywy.

I)  W kolejnej pokrywie pośredniej typu tandem (w wersji 1.3.1 lub 

   1.3.2) nasmarować O-ring uszczelniający.

J) Pokrywę pośrednią po stronie bez O-ringu uszczelniającego (strona

   upustu powietrza),  skierować w stronę tulei siłownika i wsunąć ją 

   na tłoczysko tak aby nie uszkodzić uszczelnienia tłoczyska.

K) Umieścić pokrywę pośrednią na tulei siłownika i upewnić się, że 

    szczeliny dla czujnika w pokrywie i tulei pokrywają się.

L) Dokładnie oczyścić kolejną tuleję siłownika i umieścić ją na

   pokrywie pośredniej upewnić się że szczeliny dla czujnika

   pokrywają się.

M) Powtórzyć sekwencję punktów E), F), G), H), I), J), K) do ostatniego

      uwzględniając jeden dodatkowy krok. 

N) Wyjąć O-ring przylegający do kuli zaślepiającej na ostatniej 

     pokrywie pośredniej i wymienić go na zaślepkę (78) wraz z dobrze

     nasmarowanym O-ringiem (50).

O) Wyjąć ostatnią tuleję siłownika i dokładnie ją oczyścić. Powtórzyć 

     czynności e), f) i g). Tłoczysko, które należy użyć na tym etapie (o

     odpowiedniej wielkości) 
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5.7 5.7 Double-acting anti-rotation through-rod cylinder
codes 23A, 24A, 25A, 26A (Attached 7)

In diameters 12÷50, one side of the cylinder liner has two opposite

spot-facings to allow enough clearance for the sintered bushes of the

anti-rotation device. The front anti-rotation head (1.1.2) will be fixed to

this side. 

For diameters 63÷100, this head can be mounted on any side because 

the cylinder liner does not have any spot-facing.

A) Refer to the same point under 5.1.

B) Refer to the same point under 5.2.

C), D), E), F) Refer to the same points under 5.1.

G) Refer to the same point under 5.2.

H) Refer to the same point under 5.1.

I) Refer to the same point under 5.6.

J), K), L) Refer to the same points under 5.1.

          NOTE: In diameters 12÷25, the front anti-rotation head is fixed to

          the cylinder liner only with 2 screws in the positions left free by the 

          anti-rotation device.

M.), N), O), P), Q), R) Refer to the same points under 5.6. 

5.8 Tandem cylinder, 2 – 3 – 4 stages,
    codes 230/A-B-C, 240/A-B-C, 250/A-B-C, 260/A-B-C

(Attached 8 - 9 - 10 -11 - 12 - 13)
The cylinder liners and piston rods have the same strokes. The cylinder

liner with four spot-facings on one side (69) is the last one to be mounted

on the cylinder.

      IMPORTANT: the spot-faced cylinder liner is only provided for cylinders

      Ø20 and Ø25.

A) Thoroughly clean the cylinder liner to be mounted (1).

B) Remove the rear ready-assembled tandem head of the suitable size

    (1.2.2 or 1.2.3) and grease the head O-ring thoroughly.

C) Place the head on the cylinder liner through the guide diameter and

    make sure the sensor slots coincide.

D) Cross tighten the screws (19) applying the torque specified in table 3.2.   

    All the four screws are tightened in the case of cylinders Ø20 and Ø25.  

    For the other diameters, prepare two tie rods (53) screwed on the screws 

    (19) at the short-end of the thread and fix them with LOCTITE 242. 

    The tie rods are placed in the opposite head slots through the cylinder 

    liner and the other elements to be fitted later.

E) Remove the piston rod unit of the suitable size ( 2.2.4 ) and grease the   

   piston gaskets thoroughly.

F) Grease the free end of the cylinder liner with the same grease used for the

    piston gaskets.

G) Using the special device situated on the cylinder liner, position the piston   

    rod taking care not to damage the seal lip. The piston rod faces the free

    side of the cylinder liner.

H) Grease the piston rod all along its length and push it until it rests against 

    the rear head.

I) Remove the intermediate ready-assembled tandem head of the correct size

   (1.3.1 or 1.3.2) and grease the O-ring of the head.

J) With the side without O-ring (air bleed side) of the intermediate head 

   facing the cylinder liner, place the head on the end of the piston rod and

   push it gently through the piston rod gasket.

K) Place the intermediate head on the cylinder liner through the guide

    diameter and make sure the sensor slots coincide.

L) Clean the next cylinder liner thoroughly and position it on the inter

   mediate head through the guide diameter and make sure the sensor slots

   coincide.

M) Repeat the sequence E), F), G), H), I), J), K) up until the last but one  

      stage.

N) Remove the small O-ring adjacent to the ball on the last intermediate 

     head and replace it with the plug (78) complete with its well greased 

     O-ring (50).

O) Remove the last cylinder liner and clean it thoroughly. Repeat operations

     e), f) and g). The piston rod to use in this stage (of the
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P) Umieścić całość na pokrywie pośredniej zachowując zwykłe środki

    ostrożności w trakcie ich łączenia i wyrównywania. Nasmarować 

tłoczysko i dociskać aż wejdzie w kontakt z pokrywą pośrednią.

Q) W standardowej pokrywie przedniej o odpowiedniej wielkości (w

     wersji 1.1.1 lub 1.1.3) nasmarować O-ring uszczelniający.

R) Umieścić pokrywę przednią na końcu tłoczyska i przesunąć ją 

    delikatnie tak aby nie uszkodzić uszczelnienia tłoczyska.

S) Po umieszczeniu pokrywy na tulei siłownika upewnić się że

    szczeliny dla czujnika pokrywają się.

T) Dokręcić pręty ściągające (53) do śrub (19), gwint zabezpieczyć 

    klejem LOCTITE 242.

U) W zakresie średnic Ø 20 i 25, otwory należy wyrównać i 

    dopasować śruby do prętów ściągających oraz dokręcać je 

    równomiernie z momentem obrotowym określonym w tabeli 3.3.

    W zakresie średnic od Ø 32 do 100, otwory należy wyrównać i 

    wprowadzić śruby (19) w miejsca wcześniej zajęte przez pręty 

    ściągające, a następnie lekko je dokręcić. W dalszej kolejności 

    należy umieścić pozostałe pręty ściągające wraz ze śrubami oraz 

    dokręcić całość stosując moment obrotowy podany w tabeli 3.3

Tuleje siłowników i tłoczyska nie mają takich samych skoków. Tuleja 

siłownika (oraz odpowiednie tłoczysko) o krótszym skoku, będzie 

pierwszą w kolejności montażu, po niej montowane będą tuleje 

siłowników oraz tłoczyska o coraz większych skokach. Tuleja 

siłownika z czterema pogłębieniami czołowymi z jednej strony (69) 

jest ostatnią do zamontowania na siłowniku i będzie mieć najdłuższy 

skok.

WAŻNE: Tuleja siłownika pogłębiona czołowo występuje wyłącznie w 

wersjach siłowników o średnicy Ø20 i Ø25.

A) Należy dokładnie oczyścić tłok siłownika, który ma być   

    zamontowany (1).

B) Wyjąć standardową zmontowaną tylną lub wielopozycyjną 

    pokrywę o odpowiedniej wielkości (1.2.2 lub 1.2.3) i nasmarować

   dokładnie O-ring uszczelniający. W przypadku montażu rozmiaru

   o średnicy 80 lub 100, usunąć mały O-ring (79) w pobliżu otworu

   dopływowego na wejściu komory tylnej i wymienić go na zaślepkę

   (78) O-ring przesmarować (50).

C) Umieścić pokrywę na tulei siłownika i upewnić się, że rowki 

    montażowe dla czujnika na pokrywie i tulei pokrywają się.

D) Równomiernie dokręcić śruby (19) stosując moment obrotowy 

    określony w tabeli 3.2. W przypadku siłowników Ø20 i Ø25

    dokręca się wszystkie cztery śruby. W przypadku innych średnic, 

    należy przygotować dwa pręty ściągające (53) śruby mocujące 

    (19) na krótkim końcu gwintu i przymocować je przy użyciu kleju 

    LOCTITE 242. Pręty ściągające umieszcza się w naprzeciwległych

    otworach pokrywy, przeciągając przez tuleję siłownika i inne 

    elementy podlegające późniejszemu montażowi.

E) Wyjąć zespół tłoczyska o odpowiedniej wielkości (2.2.4) i 

   dokładnie nasmarować uszczelnienia tłoka.

F) Przesmarować tuleję tym samym rodzajem smaru, który został 

   wykorzystany przy uszczelnieniach tłoka.

G) Do tulei wsunąć tłok, uważając by nie uszkodzić uszczelki 

    wargowej tłoka oraz uszczelnienia tłoczyska w pokrywach.

H) Nasmarować tłoczysko na całej długości i całkowicie docisnąć do

    tylnej pokrywy.

5.9 Siłownik wielopozycyjny, 2 – 3 stopniowe,
    indeksy 230/P-R-T, 240/ P-R-T, 250/ P-R-T, 260/ P-R-T (Załącznik 14 - 15 - 16 - 17).

5.9 Cylinder multi-positions 2 – 3 stages 

 
codes 230/P-R-T, 240/P-R-T, 250/P-R-T, 260/P-R-T 

 
(Attached 14 - 15 - 16 - 17)

The cylinder liners and piston rods do not have the same strokes. 
The cylinder liner (and the relevant piston rod) with a shorter stroke, will 

spot-facings on one side (69) is the last one to be mounted on the
and piston rods of ever increasing strokes. The cylinder liner with four 
the first one in the assembly sequence, followed by the cylinder liners

cylinder and will have the longest stroke. 

 IMPORTANT: the spot-faced cylinder liner is only provided for cylinders 
Ø20 and Ø25.
A) Thoroughly clean the cylinder liner to be mounted (1).
B) Remove the standard rear ready-assembled standard or + position  

 

head of the suitable size (1.2.2 or 1.2.3) and grease the head 

 

O-ring thoroughly. If the size being mounted is diameter 80 or 100,  

 

remove the small O-ring (79) near the feed hole at the input of the  

 

rear chamber, and replace it with the plug (78) and its well greased  

 

O-ring (50).
C) Place the head on the cylinder liner through the guide diameter and  

 

make sure the sensor slots coincide. 
D) Cross tighten the screws (19) applying the torque specified in table 

 

3.2. All the four screws are tightened in the case of cylinders Ø20 
 and Ø25. For the other diameters, prepare two tie rods (53)  

 

screwed on the screws (19) at the short-end of the thread and fix  

 

them with LOCTITE 242. The tie rods are placed in the opposite  

 

head slots through the cylinder liner and the other elements to be  

 

fitted later.
E) Remove the piston rod unit of the suitable size (2.2.4) and grease  

 

the piston gaskets thoroughly.
F) Grease the free end of the cylinder liner with the same grease used  

 

for the piston gaskets.
G) Using the special device situated on the cylinder liner, position the  

 

piston rod taking care not to damage the seal lip. The piston rod  

 

faces the free side of the cylinder liner.
H) Grease the piston rod all along its length and push it until it rests  

 

against the rear head. 

suitable size) is the one described under 2.2.3 and any spot-facings

must be on the visible side. (If they are present on the liner).

P) Place everything on the intermediate head taking the usual

    precautions in connecting and aligning them. Grease the piston rod

    and push it until it comes against the intermediate head.

Q) Remove the standard ready-assembled front head of the suitable

     size (1.1.1 or 1.1.3) and grease the head O-ring.

R) Place the front head on one end of the piston rod and slide it gently

    through the piston rod gasket.

S) Place the front head on the cylinder liner through the guide diameter

    and make sure the sensor slots coincide.

T) Screw the tie rods (53) tight to the screws (19) from the shorter thread

   side and seal with LOCTITE 242.

U) In diameters 20 and 25, keep the slots aligned and fit the screws

    with the tie rods and cross tighten them firmly at the torque specified

    in table 3.3.

    In diameters 32 to 100, keep the slots aligned and fit the screws (19)

    in the positions previously occupied by the tie rods and tighten

    slightly. Then place the remaining tie rods with their screws in

    position from the head and tighten everything at the torque specified

    in table 3.3.
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I) W kolejnej pokrywie pośredniej typu tandem (w wersji 1.4.1 lub

  1.4.2) nasmarować O-ring uszczelniający.

J) Pokrywę pośrednią po stronie bez O-ringu uszczelniającego 

   (strona upustu powietrza),  skierować w stronę tulei siłownika i 

   wsunąć ją na tłoczysko tak aby nie uszkodzić uszczelnienia   

   tłoczyska, 

K) Umieścić pokrywę pośrednią na tulei siłownika i upewnić się, że

    szczeliny dla czujnika w pokrywie i tulei pokrywają się.

L) Dokładnie oczyścić kolejną tuleję siłownika i umieścić ją na 

   pokrywie pośredniej upewnić się że szczeliny dla czujnika 

   pokrywają się.

M) Powtórzyć sekwencję E), F), G), H), I), J), K) do ostatniego

     uwzględniając jeden dodatkowy krok.

N) Zdjąć ostatnią tuleję siłownika i dokładnie ją oczyścić. Powtórzyć 

    czynności E), F) i G). Tłoczysko do wykorzystania na tym etapie 

   (o odpowiedniej wielkości) to tłoczysko opisane w punkcie 2.2.2

   natomiast wszelkie pogłębienia czołowe muszą występować od 

   widocznej (zewnętrznej) strony tulei (jeżeli występują na tulei).

O) Umieścić całość na pokrywie pośredniej, podejmując zwykłe 

     środki ostrożności przy ich łączeniu i wyrównywaniu. 

    Nasmarować tłoczysko i dociskać aż do momentu gdy zetknie się 

    z pokrywą pośrednią.

P) Wyjąć standardową zmontowaną pokrywe przednią   

    odpowiedniej wielkości (1.1.1 lub 1.1.3) i nasmarować O-ring 

    uszczelniający.

Q) Umieścić pokrywę przednią na jednym końcu tłoczyska i 

     przepuścić ją delikatnie przez uszczelnienie tłoczyska.

R) Umieścić pokrywę przednią na końcu tłoczyska i przesunąć ją

    delikatnie tak aby nie uszkodzić uszczelnienia.

S) Dokręcić pręty ściągające (53) do śrub (19) od krótszej strony 

    gwintu i zabezpieczyć klejem LOCTITE 242.

T) W zakresie średnic 20 i 25, otwory należy wyrównać i dopasować

   śruby do prętów ściągających oraz dokręcać je równomiernie z 

   momentem obrotowym określonym w tabeli 3.3. W zakresie średnic

   od 32 do 100, otwory należy wyrównać i wprowadzić śruby (19) 

   w miejsca wcześniej umieszczonych prętów ściągających, a 

   następnie lekko je dokręcić. W dalszej kolejności należy umieścić

   pozostałe pręty ściągające wraz ze śrubami od pokrywy oraz 

   dokręcić całość stosując moment obrotowy podany w tabeli 3.3.

UWAGA DOTYCZĄCA WSZYSTKICH RODZAJÓW SIŁOWNIKÓW 

   o kodach 23 i 25 (tłoczysko z gwintem zewnętrznym): Na końcu

   montażu wszystkich siłowników, których kody rozpoczynają się od

   powyższych dwóch liczb, należy dokręcić nakrętkę (17) do gwintu

   zewnętrznego tłoczyska .

I) Remove the ready-assembled intermediate + position head of the

   correct size (1.4.1 or 1.4.2) and grease the O-ring of the head.

J) With the side without O-ring (air bleed side) of the intermediate

   head facing the cylinder liner, place the head on the end of the

   piston rod and push it gently through the piston rod gasket.

K) Place the intermediate head on the cylinder liner through the guide

    diameter and make sure the sensor slots coincide.

L) Clean the next cylinder liner thoroughly and position it on the

   intermediate head through the guide diameter and make sure the

   sensor slots coincide.

M) Repeat the sequence E), F), G), H), I), J), K) up until the last but    

      one stage.

N) Remove the last cylinder liner and clean it thoroughly. Repeat 

    operations E), F) and G). The piston rod to use in this stage

    (of the suitable size) is the one described under 2.2.2 and any

    spot-facings must be on the visible side.( it they are present on the

    liner).

O) Place everything on the intermediate head taking the usual

     precautions in connecting and aligning them. Grease the piston    

     rod and push it until it comes against the intermediate head.

P) Remove the standard ready-assembled front head of the suitable

    size (1.1.1 or 1.1.3) and grease the head O-ring.

Q) Place the front head on one end of the piston rod and slide i gently

     through the piston rod gasket.

R) Place the front head on the cylinder liner through the guide 

    diameter and make sure the sensor slots coincide.

S) Screw the tie rods (53) tight to the screws (19) from the shorter

    thread side and seal with LOCTITE 242.

T) In diameters 20 and 25, keep the slots aligned and fit the screws

   with the tie rods and cross tighten them firmly at the torque specified

   in table 3.3.

   In diameters 32 to 100, keep the slots aligned and fit the screws

   (19) in the positions previously occupied by the tie rods and tighten

   slightly. Then place the remaining tie rods with their screws in

   position from the head and tighten everything at the torque

   specified in table 3.3.

REMARK FOR ALL KIND OF CYLINDERS with codes 23 and 25 (male

thread rod): at the end of the assembly of all cylinder which codes 

start with the abpve two
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Ø Min. Ciśnienie robocze / In-rush pressure

12 0.8 Bar
16-32 0.6 Bar
40-100 0.4 Bar

Ø Ciśnienie testowe / Test pressure          Dopuszczalna strata / Admitted loss
(pęcherzyki/5 sel) / (bubbles / 5 sec)

12 4 Bar 3
16-25 4 Bar 3
32-50 4 Bar 5
63-100 4 Bar 7

6.1 ROZSTAWY MONTAŻOWE

6. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

6.2. CIŚNIENIE ROBOCZE

6.3 CIŚNIENIE ROBOCZE

Ø12÷25: Tylko pojedynczy typ rozstawu

 montażowego siłowników, wg. UNITOP. Brak 

innych wersji montażowych.

Ø32: Stosuje się dwie wersje rozstawów 

montażowych siłowników zgodnie z wytycznymi 

norm UNITOP i ISO 15552. W rzeczywistości 

wersje te uzyskuje się za pomocą tych samych 

pokryw z ujednoliconymi rozstawami. Jednakże 

zachowuje się inne oznakowanie.

Ø40÷100: Stosuje się dwie wersje rozstawów 

montażowych siłowników zgodnie z wytycznymi 

norm UNITOP i ISO 15552.

W odróżnieniu od średnicy 32, występują 

rzeczywiste różnice wymiarowe w odniesieniu 

do większych średnic. Aby ułatwić identyfikację 

(określić rozstaw montażowy danej pokrywy), 

na wszystkich pokrywach umieszczono znak 

identyfikacyjny „U” z rozstawem UNITOP oraz 

„I” z rozstawem ISO.

Aby ocenić czy siłownik pracuje prawidłowo, należy sprawdzić 

minimalne ciśnienie zasilania przy jakim wysuwa się tłoczysko. 

Patrz tabela poniżej.

Dopuszczalne straty wyrażone w liczbie pęcherzyków stanowią 

straty całkowite dla siłownika, na które składają się straty powstałe 

pomiędzy uszczelnieniem tłoka, tuleją, uszczelnieniem tłoczyska i 

pokrywami siłownika. Powyższe wycieki można oszacować przy 

zastosowaniu metody pęcherzykowej. Oczywiście, na końcu tych 

czynności siłownik należy dokładnie i ostrożnie osuszyć.

6.1 CENTRE DISTANCES

Ø12÷25: a single type of user interface centre 
distance is provided, i.e. UNITOP. 
No other versions are provided with other user  
interface centre distances.
Ø32: two versions of user interface centre 
distances are provided as coding, i.e. UNITOP 
and ISO 15552. In actual facts, these versions 
are obtained from the same heads with 
standardised centre distances. However, a 
different coding is maintained.
Ø40÷100: two versions of user interface centre 
distances are provided as coding, i.e. UNITOP 
and ISO 15552. 
Unlike diameter 32, real geometrical differences 
are made for these diameters. 
In order to facilitate identification of the heads 
(to determine the user interface centre distance), 
an identification mark has been used on all the 
heads with UNITOP centre distance. 
It consists of a small slot or engraving on the 
invisible side of the parts.

6. SUPPLEMENTARY INFORMATION

6.2. IN-RUSH PRESSURES

In order to assess whether the cylinder slides correctly, the minimum 
operating pressures at which the cylinder starts moving (in-rush 
pressures) must be checked. They must be as follows:

6.3 PARAMETER TOLERANCE

In order to determine whether the cylinder has acceptable loss  values, 
refer to the table. 

The admitted losses expressed in number of bubbles are the total losses 
for the cylinder taken as the sum of those occurring between piston 
gasket/cylinder liner, gasket/piston rod and head/cylinder liner. 
The leakage between gasket and liner or piston rod must be evaluated by 
tube from the port of the head to water, and the leakage between heads  
and cylinder liner must be evaluated putting the cylinder inside water.
Of course, at the end of these aperations, dry it completely and with 
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ZAŁĄCZNIK 1 / ATTACHED 1

112 17 12635 7 49 182

191 LOCTITE 270

75

Ø12 ÷ 25

Wersja bez magnesu 
Ø12 ÷ 25

18 75

19

492 35 8 12116 7 81172

1 10

11

LOCTITE 270

Non magnetic type
for Ø12 ÷ 25

Detail for Ø32 Non magnetic type
for Ø32 ÷ 100

Ø32 ÷ 100

INDEKSY / CODES
230 - 240

INDEKSY / CODES
230 - 240 - 250 - 260

Wersja bez magnesu
dla Ø32 ÷ 100Szczegół dla Ø32
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ZAŁĄCZNIK 2 / ATTACHED 2

112 17 635 79 182

191

27

27 17

27 17

LOCTITE 270

75

Ø12 ÷ 25

27 18 75

19

92 35 8 116 7172

1 10

11

27 17

LOCTITE 270

INDEKSY / CODES 
231/2 - 241/2

Ø32 ÷ 100
INDEKSY / CODES
231/2 - 241/2 - 251/2 - 261/2

Wersja bez magnesu 
dla Ø12 ÷ 25

Non magnetic type
for Ø12 ÷ 25

Wersja bez magnesu 
dla Ø32 ÷ 100

Non magnetic type
for Ø32 ÷ 100

Szczegół dla Ø32

Detail for Ø32
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ZAŁĄCZNIK 3 / ATTACHED 3

11 12 7 49 18

1

63522 17

19

23

LOCTITE 270

75

Ø12 ÷ 25

18 75498 12117 812

1 10

11

19

2 35 617 23

LOCTITE 270

233 - 243

Wersja bez magnesu 
dla Ø12 ÷ 25

Szczegół dla Ø32
Wersja bez magnesu 

dla Ø32 ÷ 100

Ø32 ÷ 100

INDEKSY / CODES 

INDEKSY / CODES 
233 - 243 - 253 - 263

Non magnetic type
for Ø12 ÷ 25 

Non magnetic type
for Ø32 ÷ 100

Detail for Ø32
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ZAŁĄCZNIK 4 / ATTACHED 4

2 17 7 4

191

19

11 12635 9 182 23

LOCTITE 270

75

Ø12 ÷ 25

1812 75

19

81 23 492 35 86 7172

1 10

1111

LOCTITE 270

Ø40 ÷ 100

234 - 244
INDEKSY / CODES 

INDEKSY / CODES 
234 - 244 - 254 - 264

Szczegół dla Ø32
Wersja bez magnesu 

dla Ø32 ÷ 100

Non magnetic type
for Ø32 ÷ 100

Detail for Ø32

Wersja bez magnesu 
dla Ø12 ÷ 25

Non magnetic type
for Ø12 ÷ 25
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112 17 635 79 182

191

19

27

27 17

27 17

23

LOCTITE 270

75

Ø12 ÷ 25

27 18 75

19

92 35 8 116 7172

1 10

11

27 17

23

LOCTITE 270

Ø32 ÷ 100

235/6 - 245/6

235/6 - 245/6 - 255/6 - 265/6

ZAŁĄCZNIK 5 / ATTACHED 5

INDEKSY / CODES 

INDEKSY / CODES 

Wersja bez magnesu 
dla Ø12 ÷ 25

Non magnetic type
for Ø12 ÷ 25

Szczegół dla Ø32
Wersja bez magnesu 

dla Ø32 ÷ 100

Non magnetic type
for Ø32 ÷ 100

Detail for Ø32
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11 12635 7 49 182

191

47 43

454852 46

5243 4548

LOCTITE 270

LOCTITE 270

75

Ø12 ÷ 25

18 75

19

492 35 8 12116 7 81

1 10

11

5243 464548

8247

LOCTITE 270

LOCTITE 270

Ø32 ÷ 100

237 - 247

237 - 247 - 257 - 267

ZAŁĄCZNIK 6 / ATTACHED 6

INDEKSY / CODES 

INDEKSY / CODES 

Wersja bez magnesu 
dla Ø12 ÷ 25

Non magnetic type
for Ø12 ÷ 25

Szczegół dla Ø32
Wersja bez magnesu 

dla Ø32 ÷ 100

Non magnetic type
for Ø32 ÷ 100

Detail for Ø32
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11635 79 182

191

47 43

454852 46

5243 4548

1727

27

27 17

3

LOCTITE 270

LOCTITE 270

75

Ø12 ÷ 25

19

92 35 8 116 7

1 105243 464548

8247 27 18 7511

1727

3

LOCTITE 270

LOCTITE 270

Ø32 ÷ 100

23A - 24A

23A - 24A - 25A - 26A

ZAŁĄCZNIK 7 / ATTACHED 7

INDEKSY / CODES 

INDEKSY / CODES 

Wersja bez magnesu 
dla Ø12 ÷ 25

Non magnetic type
for Ø12 ÷ 25

Szczegół dla Ø32
Wersja bez magnesu 

dla Ø32 ÷ 100

Non magnetic type
for Ø32 ÷ 100

Detail for Ø32
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96352 18 41165078172 47 79

11 12 195327 169 6

75

LOCTITE 270LOCTITE 270

LOCTITE 242

LOCTITE 242

Ø20 ÷ 25

2 17 4

27 1 1053 619

12

2 50 16787635 41 8 9 11 79

81

LOCTITE 270

LOCTITE 270

LOCTITE 242

LOCTITE 242

75
11

18

Ø32 ÷ 63

230/A - 240/A

230/A - 240/A - 250/A - 260A

1 Stopień

1st Stage

ZAŁĄCZNIK 8 / ATTACHED 8

INDEKSY / CODES 

INDEKSY / CODES 

Wersja bez magnesu 

Non magnetic type

Szczegół dla Ø32
Wersja bez magnesu 

dla Ø32 ÷ 63

Non magnetic type
for Ø32 ÷ 63

Detail for Ø32

1 Stopień

1st Stage
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(B)

172

(A)

9415078 16
11

75

1053 27

4

8

52 3 67 79

12

81

1

57

19

7916

LOCTITE 270

LOCTITE 242

LOCTITE 270

LOCTITE 242

Ø80 - Ø100

230/A - 240/A - 250/A - 260/A

(A) Wysuw
tłoczyska

(B) Powrót
tłoczyska

(A) Inlet for
rod out

(B) Inlet for
rod in

ZAŁĄCZNIK 9 / ATTACHED 9

INDEKSY / CODES 

1 Stopień

1st Stage
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96352 18 41165078172

11 12 5327 169 6

47 79

19

75

1

LOCTITE 270 LOCTITE 270 LOCTITE 270LOCTITE 242

LOCTITE 242

Ø20 - 25

LOCTITE 242

2 17

27 1 1053 619

2 50 16787635 41 8 9 11 4

12

79

81

1LOCTITE 270

LOCTITE 270LOCTITE 242

75
11

18

Ø32 ÷ 63

230/B - 240/B

230/B - 240/B - 250/B - 260/B

ZAŁĄCZNIK 10 / ATTACHED 10

INDEKSY / CODES 

INDEKSY / CODES 

1 Stopień

1st Stage

Wersja bez magnesu 

Non magnetic type

Szczegół dla Ø32
Wersja bez magnesu 

dla Ø32 ÷ 63

Non magnetic type
for Ø32 ÷ 63

Detail for Ø32

1 Stopień

1st Stage
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LOCTITE 270LOCTITE 270

172

9415078 16
11

75

1053 27

52 3 67

1

57

19

16

(A)

4

8

79

12

81

1

(B)

79

LOCTITE 242

LOCTITE 270

LOCTITE 242

Ø80 - 100

230/B - 240/B - 250/B - 260/B

ZAŁĄCZNIK 11 / ATTACHED 11

INDEKSY / CODES 

(A) Wysuw
tłoczyska

(B) Powrót
tłoczyska

(A) Inlet for
rod out

(B) Inlet for
rod in

1 Stopień

1st Stage
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LOCTITE 242

96352 18 41165078172

11 12 5327 169 6 1

47 79 75

1

LOCTITE 270 LOCTITE 270 LOCTITE 270LOCTITE 270LOCTITE 242

19

Ø20 - 25

LOCTITE 242

2 17

27 1 1053 619

2 50 16787635 41 8 9 11

1

4

12

79

81

1LOCTITE 270

LOCTITE 270

75

11

LOCTITE 242

18

Ø32 ÷ 63

230/C - 240/C

230/C - 240/C - 250/C - 260/C

ZAŁĄCZNIK 12 / ATTACHED 12

INDEKSY / CODES 

INDEKSY / CODES 

1 Stopień

1st Stage

Wersja bez magnesu 

Non magnetic type

Szczegół dla Ø32
Detail for Ø32

Wersja bez magnesu dla Ø32 ÷ 63

Non magnetic type for Ø32 ÷ 63

1 Stopień

1st Stage
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LOCTITE 270LOCTITE 270

172

9415078 16
11

75

1053 27

52 3 67

1

57

19

16

1

(A)

4

8

79

12

81

1

(B)

79

LOCTITE 270

LOCTITE 270

LOCTITE 242

LOCTITE 242

Ø80 - 100

230/C - 240/C - 250/C - 260/C

ZAŁĄCZNIK 13 / ATTACHED 13

INDEKSY / CODES 

(A) Wysuw
tłoczyska

(A) Inlet for
rod out

(B) Powrót
tłoczyska

(B) Inlet for
rod in

1 Stopień

1st Stage
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96352 18172 47

11 12 5327 169 6

75

1 10

41

LOCTITE 270LOCTITE 270LOCTITE 242

19

LOCTITE 242

Ø20 ÷ 25

LOCTITE 242

LOCTITE 242

2 17 4

27 1 1053 619

12

2 7635 41 8 9 11

81

LOCTITE 270

LOCTITE 270

75
11

18

Ø32 ÷ 63

230/P-R  - 240/P-R

230/P-R  - 240/P-R  - 250/P-R  - 260/P-R

ZAŁĄCZNIK 14 / ATTACHED 14

INDEKSY / CODES 

INDEKSY / CODES 

Wersja bez magnesu 

Non magnetic type

Szczegół dla Ø32 Wersja bez magnesu 
for Ø32 ÷ 63

Non magnetic type
for Ø32 ÷ 63

Detail for Ø32
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Ø80 - 100

230/P-R  - 240/P-R  - 250/P-R  - 260/P-R

(B)

(A)

94116
11

75

1053 27

8

52 3 67

12

81

119

7916

4507857

LOCTITE 270

172

LOCTITE 242

LOCTITE 270

LOCTITE 242

ZAŁĄCZNIK 15 / ATTACHED 15

INDEKSY / CODES 

(A) Wysuw
tłoczyska

(A) Inlet for
rod out

(B) Powrót
tłoczyska

(B) Inlet for
rod in

1 Stopień

1st Stage
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96352 18 41172

11 12 5327 169 6

47 75

1

LOCTITE 270 LOCTITE 270 LOCTITE 270LOCTITE 242

19

Ø20 - 25

LOCTITE 242

2 17

27 1 1053 619

2 7635 41 8 9 11 4

12

79

81

1

LOCTITE 270LOCTITE 242

LOCTITE 270

75
11

18

Ø32 ÷ 63

230/P-R  - 240/P-R

230/P-R  - 240/P-R  - 250/P-R  - 260/P-R

ZAŁĄCZNIK 16 / ATTACHED 16

INDEKSY / CODES 

INDEKSY / CODES 

Wersja bez magnesu

Non magnetic type

1 Stopień

1st Stage

1 Stopień

1st Stage

Szczegół dla Ø32
Wersja bez magnesu 

for Ø32 ÷ 63

Non magnetic type
for Ø32 ÷ 100

Detail for Ø32
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Ø80 - 100

230/P-R  - 240/P-R  - 250/P-R  - 260/P-R

LOCTITE 270LOCTITE 270

172

94116
11

75

1053 27

52 3 67

119

16

(A)

4

8

12

81

1

(B)

79

507857

LOCTITE 242

LOCTITE 270

LOCTITE 242

ZAŁĄCZNIK 17 / ATTACHED 17

INDEKSY / CODES 

(A) Wysuw
tłoczyska

(A) Inlet for
rod out

(B) Powrót
tłoczyska

(B) Inlet for
rod in

1 Stopień

1st Stage
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NOTATKI
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