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1 Crimpgereedschap
Bij motoren met stekerverbindingen kunt u de geprefabriceerde kabels van SEW-
EURODRIVE kopen.
U heeft ook de mogelijkheid de vereiste stekerverbindingen te kopen om de kabels zelf
te prefabriceren.
De stekerverbindingen moeten dan door de klant worden bedraad. SEW-EURODRIVE
biedt hiervoor de passende crimpgereedschappen aan om de kabelader en het contact
goed te kunnen verbinden. Geef bij de bestelling het betreffende artikelnummer op.

1.1 Crimpgereedschap voor vermogens- en remcontacten van de CMP.-, CMD.- en 
DFS-motoren

1.1.1 Benodigde gereedschappen voor het prefabriceren van kabels

1.1.2 Benodigde gereedschappen voor de motorzijdige montage/demontage van de 
stekerverbinding

Soort SEW-artikel-
nummer

Contactdoorsnede
aderdoorsnede Afbeelding

Vermogen Rem

Voor vermogensstekers SM1 / SB1

Handtang 0019 2430 – –

Positio-
neerder

0019 2457 Ø 2 mm
0,35 – 4 mm2 –

0019 2449 – Ø 1 mm
0,06 – 1 mm2

Voor vermogensstekers SMB / SBB

Handtang 0294 6165 – –

Positio-
neerder 0325 6065

Ø 1 mm
1,5 – 4 mm2

Ø 1 mm
1,5 – 4 mm2

Ø 1 mm
6 – 10 mm2 –

Handtang 0019 2430 – –

Positio-
neerder 0019 2457 – Ø 2 mm

0,35 – 4 mm2

Soort SEW-artikelnummer
Contactdoorsnede

Vermogen Rem

Demontagegereed-
schap

0019 2473 Ø 2 mm –

0019 2465 – Ø 1 mm

Demontagegereed-
schap contactblok1)

1) Het demontagegereedschap is alleen vereist voor de demontage aan de motorzijde.

0019 2481 – –
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1Crimpgereedschap
Crimpgereedschap voor vermogens- en remcontacten van de CFM-motoren
1.2 Crimpgereedschap voor vermogens- en remcontacten van de CFM-motoren
1.2.1 Benodigde gereedschappen voor het prefabriceren van kabels

Bij de volgende gereedschappen zijn er verschillende crimpklemmen vereist voor de
montage resp. demontage van verschillende doorsneden.

1.2.2 Benodigde gereedschappen voor de motorzijdige demontage van de stekerverbinding
Voor de demontage zijn geen speciale gereedschappen vereist.

Soort SEW-artikel-
nummer

Contactdoorsnede
Aderdoorsnede Afbeelding

Vermogen Rem

Handtang 0019 0705
Ø 3,6 mm Ø 1,6 mm

0,5 – 6,0 mm2

Crimp-
klemmen 0019 0861 –

Ø 1,6 mm
0,5 – 1,5 mm2

Contact-
houder 0019 087X –

Crimp-
klemmen 0019 0128

Ø 3,6 mm
1,5 – 2,5 mm2

–

Contact-
houder 0019 0144 –

Crimp-
klemmen 0019 0136

Ø 3,6 mm
4,0 – 6,0 mm2

–

Contact-
houder 0019 0152 –

Handtang 0019 0691

Ø 3,6 mm
1,5 – 10 mm2 –

Positio-
neerder 0019 0713

Teststiftset 0019 0853
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1.3 Crimpgereedschap voor encodersysteem/feedbacksysteem
1.3.1 Benodigde gereedschappen voor het prefabriceren van kabels

1.3.2 Benodigde gereedschappen voor de motorzijdige demontage van de stekerverbinding

Product Soort SEW-artikel-
nummer

Contactdoorsnede
Aderdoorsnede Afbeelding

Signaal

Resolver RH1M(L)
Hiperface®

• AS1H multiturn
• ES1H singleturn

Handtang 0019 2430 –

Positioneerder 0019 2449 Ø 1 mm
0,06 – 1 mm2

SSI-multiturn
Handtang 0019 2597 –

Positioneerder 0019 2600 Ø 1 mm
0,24 – 1 mm2

Product Soort SEW-artikelnummer
Contactdoorsnede

Aderdoorsnede
Signaal

Resolver RH1M(L)
Hiperface®

• AS1H multiturn
• ES1H singleturn

Demontagegereed-
schap 0019 2481 Contactblok

SSI-multiturn Voor de demontage zijn geen speciale gereedschappen vereist.
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2CMP- en CMDV-motoren
Montage van de stekerverbindingen voor resolvers en Hiperface®
2 CMP- en CMDV-motoren
2.1 Montage van de stekerverbindingen voor resolvers en Hiperface®

2.1.1 Leveringsomvang stekerverbindingen
De volgende onderdelen zijn nodig voor de montage van de stekerverbindingen voor
resolvers/Hiperface®-encoders. 
Het SEW-artikelnummer is 0198 6732.

[1] Wartel
[2] Afdichting met trekontlasting
[3] Schermring
[4] Buscontacten
[5] Isolatiehuls
[6] Contactblok
[7] Stekerbehuizing

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

AANWIJZING
Houd de kabel vast als u de kabel en de steker vastdraait.
Kabels voor synchrone servomotoren – Prefabriceren van kabels
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2 MP- en CMDV-motoren
ontage van de stekerverbindingen voor resolvers en Hiperface®
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2.1.2 Montageaanwijzingen voor stekerverbindingen

1
• Wartel en afdichting met trekontlasting 

over een afstand van 31 mm over de 
kabel trekken.

2

• Kabeleinde over een afstand van 28 mm 
strippen.

3

• Gevlochten afscherming naar achteren 
vouwen en uitwaaieren.

4

• Strip de aders over een afstand van 6 mm.
• Schuif de buscontacten op de aderuit-

einden.

5 • Positioneren met een kleine diameter 
(SEW-artikelnummer 0019 2449) in de 
crimptang tot de groene markering in het 
weergavevenster [A] verschijnt.

• Stel de persdikte [B] op de crimptang in 
op 24.

6
• Plaats de ader met het buscontact in de 

crimptang en druk de crimptang tot de 
aanslag in. De tang opent zich vervolgens 
automatisch.

• Herhaal deze procedure voor elke ader.

7

• Schermring zoals weergegeven over de 
aders schuiven en de afscherming tegen 
de afdichting duwen.

8

• Draai de schermring tot de gevlochten 
afscherming gelijk ligt met de schermring.

28

31

6

019 243 0

x xxxx
xx x

[A] [B]

xxxx
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2CMP- en CMDV-motoren
Montage van de stekerverbindingen voor resolvers en Hiperface®
9

• Trek de contactblokdelen gelijkmatig 
1 mm uit elkaar.

10

• Plaats het buscontact in het contactblok.

11

• Druk de contactblokdelen samen tot deze 
vastklikken.

12 • Vouw de isolatiehuls open.
• Leg de kant van de isolatiehuls met de uit-

sparing tegen de nok op het contactblok, 
zodat de opening van de isolatiehuls in 
dezelfde richting wijst als de dubbele pijl 
op het contactblok.

• Druk de isolatiehuls vervolgens samen tot 
deze vastklikt.

• Plaats het contactblok midden in de 
stekerbehuizing.

13

• Draai de stekerbehuizing met een steek-
sleutel vast en draai de wartel met een 
tweede steeksleutel vast.

• [A] = vastdraaien

1

"Click"

[A]
Kabels voor synchrone servomotoren – Prefabriceren van kabels
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2 MP- en CMDV-motoren
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2.2 Montage van de vermogensstekerverbindingen 
In de volgende twee hoofdstukken vindt u de handleiding voor het prefabriceren van
kabels met SM1 / SB1- en met SMB / SBB-stekers.

2.2.1 Leveringsomvang vermogensstekerverbindingen SM. / SB.
De volgende onderdelen worden meegeleverd om de vermogensstekerverbindingen te
monteren. De SEW-artikelnummers vindt u in onderstaande tabel.

Kabeltype Stekertype Kabeldoorsnede Artikelnummer

mm2 Vermogenssteker

Vaste aanleg

Motorkabel

SM11 4 x 1,5 mm2 0198 6740

SM12 4 x 2,5 mm2 0198 6740

SM14 4 x 4 mm2 0199 1639

SMB6 4 x 6 mm2 1334 9856

SMB10 4 x 10 mm2 1334 9864

SMB16 4 x 16 mm2 1334 9872

Remmotor-
kabel1) 
BP-rem

1) Rem BP: 3-aderige kabel, slechts twee aders worden gebruikt

SB11 4 x 1,5 mm2 +  2 x 1 mm2 0198 6740

SB12 4 x 2,5 mm2 + 2 x 1 mm2 0198 6740

SB14 4 x 4 mm2 + 2 x 1 mm2 0199 1639

SBB6 4 x 6 mm2 + 2 x 1,5 mm2 1334 9856

SBB10 4 x 10 mm2 + 2 x 1,5 mm2 1334 9864

SBB16 4 x 16 mm2 + 2 x 1,5 mm2 1334 9872

Aanleg in 
kabelrups

Motorkabel

SM11 4 x 1,5 mm2 0198 6740

SM12 4 x 2,5 mm2 0198 9197

SM14 4 x 4 mm2 0199 1639

SMB6 4 x 6 mm2 1334 9856

SMB10 4 x 10 mm2 1334 9864

SMB16 4 x 16 mm2 1334 9872

Remmotor-
kabel1) 
BP-rem

SB11 4 x 1,5 mm2 + 2 x 1 mm2 0198 9197

SB12 4 x 2,5 mm2 + 2 x 1 mm2 0198 9197

SB14 4 x 4 mm2 + 2 x 1 mm2 0199 1639

SBB6 4 x 6 mm2 + 2 x 1,5 mm2 1334 9856

SBB10 4 x 10 mm2 + 2 x 1,5 mm2 1334 9864

SBB16 4 x 16 mm2 + 2 x 1,5 mm2 1334 9872

[1] Wartel [5] Isolatiehuls
[2] Afdichting met trekontlasting [6] Contactblok
[3] Schermring [7] Stekerbehuizing
[4] Buscontacten

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

AANWIJZING
Houd de kabel vast als u de kabel en de steker vastdraait.
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2CMP- en CMDV-motoren
Montage van de vermogensstekerverbindingen
2.2.2 Montageaanwijzingen vermogensstekerverbindingen SM1 / SB1

1

• Trek de wartel en afdichting met trekontlasting over de kabel.

2

• Strip het kabeleinde over een lengte van 44 mm.

3

• Vouw de gevlochten afscherming naar achteren en waaier deze uit.

4

• Vermogensaders (U, V, W) tot 37 mm inkorten.
• Kort de PE-ader (GN/YE) in tot 38 mm.
• Aders 1, 2 en 3 niet inkorten.

5

• Schermring zoals weergegeven over de aders schuiven.
• Aders U, V, W en PE over een lengte van 7 mm strippen.
• Aders 1, 2 en 3 over een afstand van 5 mm strippen.

6 • Positioneerders in de crimptang schuiven tot de markering (kleur) in het 
kijkvenster [A] verschijnt (zie volgende  tabel).

• Stel de persdikte [B] overeenkomstig de tabel in op de crimptang.

Ader Aderdoor-
snede in mm2

Positioneerder
Artikelnummer

Markering
(kleur) Persdikte

1, 2, 3 0,14 – 1,0 0019 2449 Groen (GN) 24

U, V, W 
en PE 0,35 –  4,0 0019 2457 Blauw (BU) 6

7

• Plaats de ader met het buscontact in de crimptang en druk de crimp-
tang tot de aanslag in. De tang opent zich vervolgens automatisch.

• Deze procedure voor elke ader herhalen volgens de tabel in stap 6.

44 mm

7 mm

5 mm

019 243 0

[B]

[A]

BU / GN

xxxx
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2 MP- en CMDV-motoren
ontage van de vermogensstekerverbindingen
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8

• Isolatiehuls openen.

9
• Plaats het middelste buscontact in het contactblok volgens het 

aansluitschema.
• Sluit de isolatiehuls tot deze vastklikt.
• Plaats de resterende buscontacten in het contactblok volgens het 

aansluitschema.

10

• Kort de gevlochten afscherming in volgens de afbeelding.
• Schermring zoals weergegeven in de afdichting plaatsen, zodat de 

schermring en het kabeleinde gelijk liggen. Let er op dat de gevlochten 
afscherming zorgvuldig tussen de schermring en de afdichting wordt 
gelegd.

11
• Plaats het contactblok in de stekerbehuizing tot de afdichting met de 

aanslag in de stekerbehuizing zit.

12

• Stekerbehuizing met een steeksleutel vastdraaien en met een tweede 
steeksleutel de wartel vastschroeven.

• [A] = vastdraaien

[A]
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2CMP- en CMDV-motoren
Montage van de vermogensstekerverbindingen
2.2.3 Montageaanwijzingen vermogensstekerverbindingen SMB / SBB

1

• Trek de wartel en afdichting met trekontlasting over de kabel.

2

• Strip het kabeleinde over een lengte van 70 mm.

3

• Vouw de gevlochten afscherming naar achteren en waaier deze uit.

4 • Vermogensaders (U, V, W) inkorten.
• PE-ader (GN/YE) inkorten.
• Aders 1, 2 en 3 niet inkorten.

Crimpgereedschap

Aderdoor-
snede in 

mm2

Aderlengte 
in mm

Signaal 0,36 – 2,6 70

PE

1,5 – 4 59

6 – 10 51

16 51

Vermogen

1,5 – 4 68

6 – 10 50

16 50

5

• Schuif de schermring met de opening naar de kabelzijde over de aders.
• Aders U, V, W en PE strippen.
• Aders 1, 2 en 3 strippen.

6 • Positioneerders in de crimptang schuiven tot de markering (kleur) in het 
kijkvenster [A] verschijnt (zie volgende tabel).

• Persdikte [B] op de crimptang instellen.

Ader
Crimp-

gereedschap 
artikel-

nummer

Aderdoor-
snede in 

mm2
Positioneerder
Artikelnummer

Markering
(kleur)

1, 2, 3 0019 2430 0,35 – 4 0019 2457 Blauw (BU)

U, V, W 
en PE 0294 6165 1,5 – 4 0325 6065 Blauw (BU)

U, V, W 
en PE 0294 6165 6 – 10 0325 6065 Groen (GN)

70

U, V, W (Power)

PE

1, 2, 3
(Signal)

[B]

[A]

BU / GN
Kabels voor synchrone servomotoren – Prefabriceren van kabels
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2 MP- en CMDV-motoren
ontage van de vermogensstekerverbindingen
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7

• Plaats de ader met het buscontact in de crimptang en druk de crimptang tot 
de aanslag in. De tang opent zich vervolgens automatisch.

• Herhaal deze procedure voor elke ader volgens de tabel in stap 6.

8

• Open de isolatiehuls.
• Buscontacten volgens het aansluitschema in het contactblok plaatsen.
• Sluit de isolatiehuls tot deze vastklikt.

9

• Plaats de buitenste isolatiehuls in één lijn op de binnenste isolatiehuls.
• Laat de gevlochten afscherming tussen de kabelklem en de schermring 

naar buiten uitsteken.

10
• Draai de gevlochten afscherming er volledig in, niet inkorten.
• Plaats het contactblok in de stekerbehuizing tot de afdichting met de 

aanslag in de stekerbehuizing zit.

11

• Draai de stekerbehuizing met een steeksleutel vast en draai de wartel met 
een tweede steeksleutel vast.

• [A] = vastdraaien
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3DFS-/CFM-motoren
Montage stekerverbindingen voor resolvers en Hiperface®
3 DFS-/CFM-motoren
3.1 Montage stekerverbindingen voor resolvers en Hiperface®

3.1.1 Leveringsomvang stekerverbindingen
De volgende onderdelen worden meegeleverd om de signaalstekerverbindingen te
monteren. 
Het SEW-artikelnummer is 0198 6732.

551857419

[1] Wartel
[2] Kabelklem
[3] Klemring
[4] Buscontacten
[5] Isolatiehuls
[6] Contactblok
[7] Stekerbehuizing

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Kabels voor synchrone servomotoren – Prefabriceren van kabels
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3 FS-/CFM-motoren
ontage stekerverbindingen voor resolvers en Hiperface®
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3.1.2 Montageaanwijzingen stekerverbindingen

LET OP!
De signaalstekerverbinding kan beschadigd raken als deze niet juist gemonteerd
wordt.
Mogelijke materiële schade!
• Tijdens het prefabriceren moet voorkomen worden dat de kabel verdraait t.o.v. de

steker.

Stap Afbeelding Procedure
1 • Trek de wartel en de kabelklem met trekontlasting over een 

lengte van 31 mm over de kabel.

2 • Strip het kabeleinde over een lengte van 28 mm.

3 • Vouw de gevlochten afscherming naar achteren en waaier 
deze uit.

4 • Strip de aders over een afstand van 6 mm.
• Schuif de buscontacten op de aderuiteinden.

5 • Positioneren met een kleine diameter (SEW-artikelnummer 
0019 2449) in de crimptang tot de groene markering in het 
kijkvenster [A] verschijnt.

• Stel de persdikte [B] op de crimptang in op 24.

6 • Plaats de ader met het buscontact in de crimptang en druk de 
crimptang tot de aanslag in. De tang opent zich vervolgens 
automatisch.

• Herhaal deze procedure voor elke ader.

7 • Schuif de klemring over de aders en druk de afscherming 
tegen de afdichting.

28

31

6

019 243 0

x xxxx
xx x

[A] [B]

xxxx
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3DFS-/CFM-motoren
Montage stekerverbindingen voor resolvers en Hiperface®
8 • Draai de klemring tot de gevlochten afscherming gelijk ligt 
met de schermring.

9 • Trek de contactblokdelen gelijkmatig 1 mm uit elkaar.

10 • Plaats de buscontacten in het contactblok volgens het 
aansluitschema.

11 • Druk de contactblokdelen samen tot deze klikken.

12 • Vouw de isolatiehuls open.
• De kant van de isolatiehuls met de uitsparing tegen de nok op 

het contactblok leggen, zodat de opening van de isolatiehuls 
in dezelfde richting wijst als de dubbele pijl op het contactblok.

• Druk de isolatiehuls vervolgens samen tot deze vastklikt.
• Plaats het contactblok midden in de stekerbehuizing.

13 • Draai de stekerbehuizing met een steeksleutel vast en draai 
de wartel met een tweede steeksleutel vast.

• [A] = vastdraaien

Stap Afbeelding Procedure

1

"Click"

[A]
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3 FS-/CFM-motoren
ontage van de vermogensstekerverbindingen SM11 / SB11 (DFS56)
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3.2 Montage van de vermogensstekerverbindingen SM11 / SB11 (DFS56)
3.2.1 Leveringsomvang vermogensstekerverbindingen SM11 / SB11

De volgende onderdelen zijn nodig om de vermogensstekerverbindingen te monteren. 
Het SEW-artikelnummer is 0198 6740 of 0198 9197.

480295819

[1] Wartel
[2] Kabelklem
[3] Klemring
[4] Buscontacten
[5] Isolatiehuls
[6] Contactblok
[7] Stekerbehuizing

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
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3DFS-/CFM-motoren
Montage van de vermogensstekerverbindingen SM11 / SB11 (DFS56)
3.2.2 Montageaanwijzingen vermogensstekerverbindingen SM11 / SB11

LET OP!
De vermogenssteker kan beschadigd raken als deze niet juist gemonteerd wordt.
Mogelijke materiële schade!
• Tijdens het prefabriceren moet voorkomen worden dat de kabel verdraait t.o.v. de

steker.

Stap Afbeelding Procedure
1 • Trek de wartel en de kabelklem over de kabel.

2 • Strip het kabeleinde over een lengte van 59 mm.

3 • Gevlochten afscherming naar achteren vouwen en 
uitwaaieren.

4 • Vermogensaders (1, 2 en 3) inkorten tot 44 mm.
• PE-ader (GN/YE) inkorten tot 45 mm.
• Aderpaar 5 en 6 niet inkorten.
• Snijd de aderparen 7 en 8 gelijk met het kabeleinde af.

5 • Schuif de klemring over de aders.
• Strip de aders 1, 2, 3 en PE over een afstand van 7 mm.
• Aders 5 en 6 over een afstand van 5 mm strippen.

6 • Positioneerders in de crimptang schuiven tot de markering 
(kleur) in het kijkvenster [A] verschijnt (zie volgende  tabel).

• Stel de persdikte [B] overeenkomstig de tabel in op de 
crimptang.

Ader a in mm2
Positioneer-
gereedschap

Artikel-
nummer

Markering
(kleur)

Pers-
dikte

5 en 6 0,14 – 1,0 0019 2449 Groen 
(GN)

24

1, 2, 3 en PE 0,35 – 4,0 0019 2457 Blauw (BU) 6

59 mm

PE (45 mm)

1,2,3 (44 mm)

5,6 (59 mm)

7 mm

5 mm

019 243 0

[B]

[A]

BU / GN
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3 FS-/CFM-motoren
ontage van de vermogensstekerverbindingen SM11 / SB11 (DFS56)
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7 • Plaats de ader met het buscontact in de crimptang en druk de 
crimptang tot de aanslag in. De tang opent zich vervolgens 
automatisch.

• Deze procedure voor elke ader herhalen volgens de tabel in 
stap 6.

8 • Isolatiehuls openen.

9 • Plaats het middelste buscontact in het contactblok volgens het 
aansluitschema.

• Sluit de isolatiehuls tot deze vastklikt.
• Plaats de resterende buscontacten in het contactblok volgens 

het aansluitschema.

10 • Kort de gevlochten afscherming in volgens de afbeelding.
• Plaats de schermring in de afdichting, zodat de schermring 

en het kabeleinde gelijk liggen. Let erop dat de gevlochten 
afscherming zorgvuldig tussen de schermring en de afdichting 
wordt gelegd.

11 • Plaats het contactblok in de stekerbehuizing tot de afdichting 
met de aanslag in de stekerbehuizing zit.

12 • Stekerbehuizing met een steeksleutel vastdraaien en met een 
tweede steeksleutel de wartel vastschroeven.

• [A] = vastdraaien

Stap Afbeelding Procedure

xxxx

[A]
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3DFS-/CFM-motoren
Montage vermogensstekerverbindingen SM5. / SM6. en SB5. / SB6. (CFM)
3.3 Montage vermogensstekerverbindingen SM5. / SM6. en SB5. / SB6. (CFM)
3.3.1 Leveringsomvang vermogensstekerverbindingen SM5. / SM6. / SB5. / SB6.

Type Doorsnede Art.nr. 
SM51 / SM61 4 x 1,5 mm2 0199 1353

SM52 / SM62 4 x 2,5 mm2 0199 1361

SM54 / SM64 4 x 4 mm2 0199 137X

SM56 / SM66 4 x 6 mm2 0199 1388

SM59 / SM69 4 x 10 mm2 0199 1396

Type Doorsnede Art.nr. 
SB51 / SB61 4 × 1,5 mm2 + 3 × 1,0 mm2 0199 1426

SB52 / SB62 4 × 2,5 mm2 + 3 × 1,0 mm2 0199 1434

SB54 / SB64 4 × 4 mm2 + 3 × 1,0 mm2 0199 1442

SB56 / SB66 4 × 6 mm2 + 3 × 1,5 mm2 0199 1450

SB59 / SB69 4 × 10 mm2 + 3 × 1,5 mm2 0199 1469
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3 FS-/CFM-motoren
ontage vermogensstekerverbindingen SM5. / SM6. en SB5. / SB6. (CFM)
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3.3.2 Montageaanwijzingen vermogensstekerverbindingen SM5. / SM6. / SB5. / SB6.

AANWIJZING
Bij SM5. / SM6. komt stap 4.3 te vervallen.

480479371

1.

5.

3.

ca.5m
m

4,5

10

15

a

b

4.

2.

2.1

3.1

3.2

4.2

4.1

5.1

5.2

5.2

4.3

4.4

3.3

2.2

Ø

Ø

a b

8 - 17 mm 43 mm 54 mm

7 - 23 mm 52 mm 63 mm
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