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DEMONTAŻ SIŁOWNIKA TYP 270

 OSTRZEŻENIE
Podczas zabiegów konserwacyjnych należy zabezpieczyć oczy przed 
wpływem zanieczyszczeń stałych (poprzez okulary ochronne) oraz 
zachować ostrożność przy pracy z ostrymi krawędziami 
(np. skaleczenia palców przez taśmy uszczelniające).
• Odpowietrzyć siłownik;
• Odłączyć umocowane obciążenia;
• Postępować w poniższy sposób, aby zdemontować siłownik:
 - Wykręcić śruby (21);
 - Wykręcić śruby (17) i zdemontować mocowanie taśmy zewnętrznej- 
  płytkę górną (15);
 - Wymontować wkręty dociskowe (18);
 - Zdemontować pokrywy (4), (5) i mocowanie taśmy wewnętrznej-  
  płytkę dolną (16); 
 - Wykręcić śruby (28) dla Ø 16-40;  lub śruby (113) dla Ø 63;
 - Wymontować zgarniacz (26) i sprężynę (87) – dla Ø 16-40 oraz  
  dodatkowo dla Ø 63 zaślepkę (114;
 - Zdjąć O-ring dociskający (27) dla Ø 16-40;
 - Wymontować sanie (14) ze zgarniaczem (26) i sprężyną (87) Ø 16-40;
 - Wymontować taśmę zewnętrzną (13);
• Wysunąć suwak (8) i taśmę wewnętrzną (11) z tulei siłownika (1);
• Za pomocą odpowiedniego wkrętaka zdemontować tłoki z suwaka  
 (7). Tłoki wysuną się razem z magnesami (23) i elementem 
 dystansowym (52) dla Ø 16-40 oraz (115) dla Ø 63;
• Wyjąć taśmę wewnętrzną bez uszkadzania ostrych krawędzi;
• Wymontować prowadzenie taśm (22) z suwaka;
• Wyłącznie dla Ø 63 wymontować płyty dystansowe (119) i 
 uszczelnienia boczne(27);
• Wymontować uszczelnienia tłoka (24) i uszczelnienia amortyzacji (25);
• Wszystkie części dokładnie oczyścić, a komponenty zużyte lub  
 uszkodzone wymienić;
• Przygotować wszystkie elementy niezbędne do ponownego montażu.

DISASSEMBLING AND CLEANING CYLINDER TYPE 270 

 WARNING
Safety eyewear must be worn as there is the risk of eye injury 
(particles of dirt) and finger cuts (sharp edges on the internal band).

• Depressurise the cylinder;
• Disconnect the charges;
• Proceed as follows to remove the cylinder:
 - remove the screws (21);
 - remove the screws (17) and upper plates (15);
 - remove the grub screws (18);
 - remove the end caps (4), (5) and lower plates (16); 
 - remove the screws (113) for Ø 63, or the screws (28) for Ø 16-40;
 - remove the end plate (114) with the scraper (26) and spring  
  (87) for Ø 63;
 - remove the side OR seal (27) for Ø 16-40;
 - remove the adapter (14) with the scraper (26) and spring (87) for 
  Ø 16-40;
 - remove the external band (13);
• Pull  the slide (8) and internal band (11) out from the cylinder liner (1);

• Use a suitable screwdriver to extract the pistons (7) from the slide. The 
 pistons will come out together with the magnets (23) and spacer (115);
• Pull the internal band out from the slide without damaging the sharp edges;

• Remove the band supports (22) from the slide;
• Remove the spacer plates (119) and side seals (27) for Ø 63 only;

• Remove the piston gaskets (24) and cushioning gaskets (25);

• Clean all the parts thoroughly and replace any worn or damaged
 ones, prepare all the material required for re-assembly.

MONTAŻ SIŁOWNIKA TYP 270

Dla  średnic Ø 32 i wyższych wkładki magnetyczne (3) mogą wysunąć 
się ze szczelin w tulei siłownika. W takim przypadku należy je 
zamontować ponownie w sposób przedstawiony poniżej (bezpośrednio 
wpływa to na szczelność siłownika): 

Montaż wkładek magnetycznych (rysunek 1)

• Wsunąć pierwszą wkładkę magnetyczną do pierwszej szczeliny,  
 pozostawiając wystającą część o długości około 10 mm;
• Umieścić drugą wkładkę magnetyczną na pierwszej.
 - Jeżeli magnesy odpychają się: włożyć drugą wkładkę   
  magnetyczną do drugiej szczeliny w tulei bez obracania jej;
 - Jeżeli magnesy przyciągają się: obrócić drugą wkładkę   
  magnetyczną o 180° wokół jej osi podłużnej i włożyć ją do drugiej  
  szczeliny.
• Oczyścić i osuszyć taśmy wewnętrzne i zewnętrze oraz tuleję;
• W przypadku Ø16-40 włożyć oba prowadzenia taśm (22) do  
 szczelin w suwaku (zwrócić uwagę na kolor części zamiennych, który  
 powinien być zgodny z oznaczeniem na tulei siłownika, np. WHITE);
• W przypadku Ø 63 włożyć oba prowadzenia taśm (22) i płytki  
 dystansowe (119) (zwrócić uwagę na kolor części zamiennych, który  
 powinien być zgodny z oznaczeniem na tulei siłownika, np. WHITE)  
 do odpowiednich szczelin suwaka;
• Wybrać dwa tłoki (7) (części zamienne powinny być zgodne z  
 oznaczeniem na tulei, np. Typ 0) i umieścić je na suwaku, tak aby  
 taśma wewnętrzna przesuwała się w górę;
• Wcisnąć  aż do kliknięcia wskazującego na zaczepienie tłoków z  
 suwakiem;

RE-ASSEMBLING CYLINDER TYPE 270

From diameter 32 and upwards, the magnetic bands (3) may slip out of 
their slots in the section. If this happens, they must be fitted securely into 
the slots in the section, as described below (the cylinder seal depends 
on this).

Fitting the magnetic bands (see diagram 1)

• Push the first magnetic band into its slot, leave it projecting about 
 10 mm;
• Place the second magnetic band on top of the first one.
 - If the magnets repel: insert the second magnetic band in its slot in  
  the section, without rotating it; 
 - if the magnets attract: rotate the second magnetic band 180°  
  around its longitudinal axis and insert it in its slot.

• Clean and dry the internal and external bands and the liner;
• For Ø 16-40, insert both band supports (22) in the slot in the slide
 (same colour as in old components);
• For Ø 63, insert both band supports (22) and spacer plates (119) 
 (same colour as in old components) in the slots in the slide;

• Select the two pistons (7) (same number of grooves as in old 
 components) and insert them in the slide, keeping the surface level to  
 allow the internal band to slide upwards;
• Press until you hear a click, indicating the engagement of piston and 
 slide;
• Check that the piston lugs are correctly coupled with the slide.
 Adjust if necessary;
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• Sprawdzić, czy zaczepy tłoka są prawidłowo połączone z suwakiem;
• Sprawdzić, czy suwak porusza się swobodnie, w następujący sposób:
 - Włożyć suwak w cylinder siłownika i przesunąć w obie strony (w tył  
  i w przód);
 - Wymienić tłoki i prowadzenia taśm (Ø 16-40) lub płytki dystansowe  
  (do Ø63), jeśli: - suwak jest zbyt ciasny
   - suwak jest zbyt luźny
• Ponownie wysunąć suwak;
• Dopasować uszczelki amortyzujące;
• Nasmarować otwór siłownika tak głęboko, jak to możliwe;
• Nasmarować przód dwóch tłoków;
• Wsunąć suwak do tulei siłownika i przesunąć go kilka razy do 
 przodu i do tyłu. Im większy jest skok siłownika, tym więcej razy 
 trzeba wykonać tę czynność;
• Ponownie wyciągnąć suwak;
• Sprawdzić, czy otwór w tulei siłownika jest całkowicie powleczony  
 warstwą smaru. Aby to zrobić, skierować siłownik w kierunku źródła  
 światła i spojrzeć przez niego;
• W razie potrzeby ponownie nasmarować;
• Wymontować jeden z tłoków z suwaka do montażu taśmy   
 wewnętrznej (11);
• Ostrożnie wsunąć taśmę wewnętrzną (11) przez suwak (8), uważając,  
 aby nie uszkodzić ostrych krawędzi. Dwa poddane obróbce 
 mechanicznej końce muszą być skierowane w stronę tłoka (7);
• Umieścić element dystansowy (52) Ø16 – 40 oraz (115) dla Ø 63  
 i magnesy (23) w tłoku i wsunąć go do suwaka (8) aż do całkowitego  
 zaczepienia;
• Umieścić uszczelnienie tłoka (24) na jednym z dwóch tłoków, z wargą  
 zwróconą na zewnątrz;
• Nasmarować dokładnie tłok i uszczelnienie, aż jej warga będzie  
 wypełniona. Ponadto nasmarować wszystkie obszary ślizgowe;
• Tylko w przypadku Ø 63 umieścić dwa uszczelnienia boczne (27) w  
 specjalnych rowkach zwracając uwagę, aby były ułożone 
 symetryczne (rysunek 2); 
• Wsunąć suwak (od strony bez uszczelnienia tłoka) do otworu w tulei,
 (w przypadku Ø 63 należy pamiętać o uszczelnieniach bocznych);
• Przesunąć suwak w drugą stronę siłownika, aż tłok bez uszczelnień  
 zostanie wysunięty z tulei, zwracając szczególną uwagę aby nie  
 uszkodzić taśmy wewnętrznej;
• Na wysunięty tłok nałożyć drugą uszczelkę tłoka (24) z wargą  
 zwróconą na zewnątrz;
• Nasmarować dokładnie tłok i uszczelnienie, aż jej warga będzie  
 wypełniona;
• Ostrożnie przesunąć suwak aż osiągnie środkowe położenie tulei,  
 następnie pociągnąć taśmę wewnętrzną, aż oba końce będą 
 dopasowane z końcami tulei;
• Usunąć nadmiar smaru z obu stron tulei;
• Nałożyć smar w otwór technologiczny dla O - ringów   
 uszczelniających na prawej i lewej pokrywie (4, 5) i następnie  
 zamontować je (9, 6). Nasmarować stożki amortyzacji;
• Przechylić pokrywę końcową siłownika w dół i umieścić ją w tulei,  
 zwracając szczególną uwagę na to, aby taśma wewnętrzna była  
 umieszczona w specjalnym podcięciu;
• Te same czynności wykonać z drugiej strony z drugą pokrywą;
• Wyrównać pokrywę końcową z tuleją i dokręcić naprzemiennie śruby  
 (21);
• Ustawić taśmę wewnętrzną w taki sposób, aby nit był wyrównany z 
 tuleją. Dokręcić wkręty dociskowe (18) dolnej płyty (16) mocujące  
 taśmę wewnętrzną z jednej strony;
• Za pomocą wkrętaka  naciągnąć taśmę wewnętrzną z drugiej strony i  
 dokręcić wkręty dociskowe (18);
• Umieścić taśmę zewnętrzną na tulei, dopasowując z jednej strony z  
 otworem w płycie końcowej;

• Check that the slide moves freely as follows:
 - Insert the slide in the liner and move it backwards and forwards;
 - Replace the pistons and the band supports (Ø 16-40) or the spacer
  plates  (for Ø 63) if:  - the slide is too tight
    - the slide is too loose
• Pull the slide out again;
• Fit the cushioning gaskets;
• Grease the cylinder bore as deeply as possible;

• Grease the front of the two pistons;
• Insert the slide in the cylinder liner and move it backwards and 
 forwards several times. Greater is the cylinder stroke, end more this  
 operation must be done;  
• Pull the slide out again;
• Check that the cylinder bore is entirely coated with a film of grease. 
 To do this, point the cylinder towards a source of light and look 
 through it;
• Re-grease if necessary;
• Remove one of the two pistons from the slide to make the following
 operation easier; 
• Carefully insert the internal band (11) through the slide (8,) taking 
 care not to damage the sharp edges. The two machined ends must  
 face the piston (7);
• Position the spacer (115) and magnets (23) in the piston and insert it 
 in the slide (8) until it engages completely;
• Place the piston gasket (24) on one of the two pistons with the slot 
 facing outwards; 
• Grease the piston and gasket thoroughly until its slot is full. 
 Also grease all the sliding areas.

• For Ø 63 only, insert the two side seals (27) in their slots, making sure 
 they are symmetrical (see diagram 2);   
• Insert the slide (from the side without the piston gasket) in the liner  
 bore;
• Slide it in the cylinder (for Ø 63 couple the side seals precisely with 
 the liner, keeping them symmetrical);
• Insert the second piston (the one with the gasket) in the liner and push  
 it downwards so as not to damage the internal band;
• Move the slide towards the other side of the cylinder until the first 
 piston comes out; 
• Fit the second piston gasket (24) on it, keeping the slot facing 
 outwards;
• Grease the piston and gasket thoroughly until its slot is full;

• Push the piston downwards and move the slide up until it reaches the
 centre of the cylinder, then pull the internal band until the two ends
 coincide with those of the liner;

• Remove any excess grease from both ends of the liner;

• Grease the OR-seal slot on the right and left end cap (4, 5) and mount
 the OR seal (9, 6). Grease it thoroughly with the cushioning cone;
• Tilt the cylinder end cap upwards and insert it in the liner by rotating,
 making sure the internal band is inserted in the slot in the end cap;

• Do the same on the other side with the other end cap;
• Align the end cap with the liner using a spirit level and tighten the 
 screws (21) alternately; 
• Position the internal band so that the rivet is aligned with the lining.
 Tighten the grub screws (8) in the  lower plate (16) that secures the
 internal band;
• Use a screwdriver to slightly tighten the internal band on the other  
 side and do up the grub screws (8) keeping it  tensioned;
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• Następnie taśmę umocować za pomocą górnej płyty (15) oraz dwóch  
 śrub (17), dokręcając naprzemiennie;
• W przypadku Ø 63 włożyć płytę końcową (114) wraz ze 
 zgarniaczem (26) i sprężyną (87) do szczeliny w widocznej stronie  
 suwaka i dokręcić śruby (113), aby zablokować ustawienie;
• Wykonać te same czynności z drugiej, widocznej strony suwaka;
• W przypadku Ø16-40 nałożyć sanie (14) wraz ze zgarniaczem (26) i  
 sprężyną (87) na górną część suwaka (przekrój A-A) ;
• Nałożyć O-ring doszczelniający (27) (Ø 16-40);
• Zabezpieczyć sanie przez dokręcenie śrub (28) (Ø 16-40);
• Naciągnąć  taśmę zewnętrzną i umocować  ją z drugiej strony za  
 pomocą płyty górnej (15), dokręcając śruby (17) naprzemiennie.

MOMENT SIŁY DOKRĘCANIA

W poniższej tabeli podano momenty siły dokręcania śrub siłownika.

TORQUE

Refer to the table below for the torque to apply to the cylinder screws. 

Ø Śruba (21)  
pokryw

(4-5) 

Śruba (113) 
blokady 

(114)

Śruba (28) 
łącznika

(14)

Śruba (18) 
taśmy wewnętrznej

Śruba (11)

Śruba (17) taśmy 
zewnętrznej
Śruba (13)

16 M3 1.7-2 Nm - - M5 7-8 Nm M3 1.7-2 Nm M2 0.6-0.8 Nm
25 M5 7-8 Nm - - M6 10-12 Nm M4 2.2-2.8 Nm M3 1.7-2 Nm
32 M6 10-12 Nm - - M8 18-22 Nm M4 2.2-2.8 Nm M3 1.7-2 Nm
40 M6 10-12 Nm - - M8 18-22 Nm M4 2.2-2.8 Nm M3 1.7-2 Nm
63 M8 18-22 Nm M4 1.5-2 Nm - - M4 2.2-2.8 Nm M3 1.7-2 Nm

Ø Screw (21)
for head 

(4-5)

Screw (113)
for lock 
(114)

Screw (28)
for adaptor 

(14)

Screw (18)
for internal band 

Screw (11)

Screw (17)
for external band 

Screw (13)
16 M3 1.7-2 Nm - - M5 7-8 Nm M3 1.7-2 Nm M2 0.6-0.8 Nm
25 M5 7-8 Nm - - M6 10-12 Nm M4 2.2-2.8 Nm M3 1.7-2 Nm
32 M6 10-12 Nm - - M8 18-22 Nm M4 2.2-2.8 Nm M3 1.7-2 Nm
40 M6 10-12 Nm - - M8 18-22 Nm M4 2.2-2.8 Nm M3 1.7-2 Nm
63 M8 18-22 Nm M4 1.5-2 Nm - - M4 2.2-2.8 Nm M3 1.7-2 Nm

• Place the external band (13) on the liner, making it coincide on one  
 side with the opening in the end cap;
• Lock it in position using the upper plate (15) and the two screws (17),  
 tightening alternately;
• For Ø 63 insert the end plate (114) complete with the scraper (26) and  
 spring (87) in the slot at the visible end of the slide, and tighten the  
 screws (113) to lock in position; 
• Do the same at the other visible end of the slide;
• For Ø 16-40 insert the adaptor (14) complete with the scraper (26)  
 and springs (87) in the slot at the top of the slide; 
• Insert the side OR seal in the slide (27) (Ø 16-40);
• Secure the adaptor by tightening the screws (28) (Ø 16-40);
• Level the external band and secure it on the opposite side using the  
 upper plate (15),  tightening the screws (17) alternately.
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Ø 16 - 25 - 32 - 40
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Ø 63
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SCHEMAT 1 / DIAGRAM 1

SCHEMAT 2 / DIAGRAM 2
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