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Groeneveldt Grijpers BV
Sloop Sorteer Grijpers (Rotatie)

Groeneveldt Grijpers B.V. heeft 4 types sloop- en sorteergrijpers in de klasse 1,5 t/m 13 ton in het pakket. De
grijpers zijn voorzien van met een Draaikrans Kopdeel met parker draaimotoren. De grijpers worden
gebruikt voor sloop-, sorteer-, overslag- en recycling werkzaamheden.
• Voorzien van draaikrans kopdeel met Parker aandrijfmotoren.
Vanaf het Type 600S worden de grijpers uitgevoerd met 2 Aandrijfmotoren.
• De schalen zijn geproduceerd uit Hardox en het frame uit hogesterkte staal.
Vanaf het Type 500S zijn de grijpers met omkeerbare Hardox wisselmessen.
• Alle scharnierpunten zijn voorzien van hard stalen Bussen en hard verchroomde scharnier pennen.
• Leverbaar met bijna alle systemen zoals CW, Symmetrical Systeem (S), Lehnhoff, etc.

Machine Klasse
Openingsmaat
Schaal Breedte
Gewicht
SWL Max. Gewicht
Inhoud
Sluitkracht
Snelwissel Systeem
Max. Werk Druk
Max. Rotatie Druk
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400S-760

500S-1200

550S-1400

600S-1550

1,5 - 4 Ton
760 mm
460 mm
160 Kg
750 Kg
60 Liter
13 kN
CW-05
210 Bar
150 Bar

2,5 - 5 Ton
1200 mm
500 mm
250 Kg
1000 Kg
100 Liter
25 kN
CW-05
250 Bar
150 Bar

4 - 8 Ton
1400 mm
600 mm
350 Kg
1500 Kg
150 Liter
25 kN
CW-10
250 Bar
150 Bar

6 - 13 Ton
1550 mm
700 mm
500 Kg
1750 Kg
200 Liter
27 kN
CW-10
320 Bar
180 Bar
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Sloop Sorteer Grijpers (Rotatie)

Groeneveldt Grijpers B.V. heeft 3 types sloop- en sorteergrijpers in de klasse 13 t/m 30 ton in het pakket.
De grijpers zijn voorzien van met een Draaikrans Kopdeel met parker draaimotoren. De grijpers worden
gebruikt voor sloop-, sorteer-, overslag- en recycling werkzaamheden.
•
•
•
•
•
•

Voorzien van draaikrans kopdeel met Parker 2 aandrijfmotoren.
De schalen zijn geproduceerd uit Hardox en het frame uit hogesterkte staal.
Voorzien van omkeerbare Hardox wisselmessen.
De cilinders zijn voorzien van een vasthoud ventiel.
Alle scharnierpunten zijn voorzien van hard stalen Bussen en hard verchroomde scharnier pennen.
Leverbaar met bijna alle systemen zoals CW, Symmetrical Systeem (S), Lehnhoff, Atlas SMP, etc.

Machine Klasse
Openingsmaat
Schaal Breedte
Gewicht
SWL Max. Gewicht
Inhoud
Sluitkracht
Snelwissel Systeem
Max. Werk Druk
Max. Rotatie Druk
6

900S-1700

950S-1800

1200S-2100

13 - 18 Ton
1750 mm
800 mm
1000 Kg
3000 Kg
350 Liter
50 kN
CW-30
320 Bar
180 Bar

16 - 26 Ton
1850 mm
850 mm
1200 Kg
3500 Kg
450 Liter
90 kN
CW-30
320 Bar
180 Bar

20 - 30 Ton
2100 mm
1000 mm
1550 Kg
5000 Kg
750 Liter
90 kN
CW-30
320 Bar
180 Bar
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Groeneveldt Grijpers BV
Sloop Sorteer Grijpers (Vast)

Groeneveldt Grijpers B.V. heeft 3 types sloop- en sorteergrijpers voor aan uw
draaikrantelstuk in het productenpakket. De grijpers worden gebruikt voor sloop-, sorteer-,
overslag- en recycling werkzaamheden.
• Bevestiging voor aan Draaikantelstuk.
• Wordt geleverd met uw snelwissel systeem voorzien van de juiste hoek,
zodat de grijper recht onder uw draaikantelstuk draait.
• De cilinders zijn voorzien van een vasthoud ventiel.
• De schalen zijn geproduceerd uit Hardox en het frame uit hogesterkte staal.
• Voorzien van omkeerbare Hardox wisselmessen.
• Alle scharnierpunten zijn voorzien van Hard Stalen Bussen en Hard Verchroomde Scharnier
Pennen.
• Op aanvraag zijn ook andere modellen grijpers te voorzien van Vaste Ophanging voor aan
uw Draaikantelstuk.
• Leverbaar met bijna alle systemen zoals CW, Symmetrical Systeem (S), Lehnhoff, Atlas SMP,
etc.

Machine Klasse
Openingsmaat
Schaal Breedte
Gewicht
SWL Max. Gewicht
Inhoud
Sluitkracht
Snelwissel Systeem
Max. Werk Druk
Max. Rotatie Druk
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600S-1550

900S-1700

950S-1800

6 - 13 Ton
1550 mm
700 mm
370 Kg
1750 Kg
200 Liter
27 kN
CW-10, S45, S50
320 Bar
180 Bar

13 - 18 Ton
1750 mm
800 mm
700 Kg
3000 Kg
350 Liter
50 kN
CW-30, S60
320 Bar
180 Bar

16 - 26 Ton
1850 mm
850 mm
900 Kg
3500 Kg
450 Liter
90 kN
CW-30, S60, S70
320 Bar
180 Bar
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Funderinggrijpers

Met de GG Funderingsgrijper kunnen diepe buispalen leeg gegraven worden. Om de benodigde diepte
te behalen kunnen we de grijpers oplengen door middel van verlengbuizen.
De grijpers zijn verkrijgbaar met schaal afmetingen van ø700 t/m ø2000. p aanvraag ook verkrijgbaar
met rechte schalen voor het graven van smalle sleuven.
Fundering Grijper 1310
• Standaard Schaal Diameters: ø800, ø950, ø1100, ø1250, ø1450mm.
• Voorzien van GG Snelwissel of Flens voor Rotator.
• Alle scharnierpunten zijn voorzien van hard stalen Bussen en
hard verchroomde scharnier pennen.
• Voorzien van 2 Lasthaken.
• Optie: Klei Tanden
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Groeneveldt Grijpers BV
Schalen Grijpers
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Een bewezen product in het pakket van Groeneveldt Grijpers B.V. zijn de Hydraulische Schalen Grijpers
voor aan uw graafmachine
De grijpers zijn standaard verkrijgbaar in 2 verschillende Types 800 en 1300mm
Onze grijpers zijn voorzien van 1 of 2 Cilinders cilinders en geschikt voor graaf en bagger
werkzaamheden.
Opties
• Boutbare Zijplaten
• Rijplaat / Stelconplaat Haken
• Snelwissel
• Bagger Jip
• Hydraulische Rotator
• Rotator Link
• Rotator Hijshaak

Schalen Grijper 800
•
•
•
•
•
•

Robuuste Grijper met Grote Inhoud en Opening.
Standaard Openingsmaat: 1900, 2100, 2300mm
Standaard Breedte: 800 - 1000 mm
Inhoud: 500 - 600 - 700 Liter
Gewicht: 570 - 650 - 800 Kg
Voorzien van 2 Lasthaken.

Schalen Grijper 1310
•
•
•
•
•
•
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Robuuste Grijper met Grote Inhoud en Opening.
Standaard Openingsmaat: 1720mm
Standaard Breedte: 1250mm
Inhoud: 1000 Liter
Gewicht: 1000 Kg - 1500 Kg
Voorzien van 2 Lasthaken.
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Groeneveldt Grijpers BV
Kantelstukken
• Machinegewicht 6 t/m 40 ton.
• Voorzien van 2 Dubbelwerkende Kantelcilinders.
• Te voorzien van Dubbel Snelwissel Systeem of vast
aan de machine.
• Kantelhoek 45 of 50 graden.
• 1 op 1 graven.
• Verkrijgbaar met Snelwissel naar wens.

Draai Kantelstukken

• Machinegewicht 6 t/m 40 Ton
• Voorzien van 2 Dubbelwerkende Kantelcilinders.
• Te voorzien van Dubbel Snelwissel Systeem of vast
aan de machine.
• Kantelhoek 45 of 50 graden.
• 360° Eindloos Draaien.
• Roteren d.m.v. Draaikrans met Torq Motoren.
• Voorzien van 2,3 of 4 Aandrijfmotoren.
• Hoog Draaimoment.
• Verkrijgbaar met Snelwissel naar wens.
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Groeneveldt Grijpers BV
Verdichtingswielen

Voor het op eenvoudige wijze verdichten van grond en klei.
•
•
•
•
•
•
•
•

16

Zeer goede verdichting op natte en kleiachtige grond.
Geen trilplaat of trilblok mee nodig.
Eenvoudig in onderhoud en gebruik.
Lange levensduur door gebruik van hoogwaardige materialen S355 en HB400.
Zeer goede lagering door gebruik van robuuste wielassen.
Uitbreidbaar naar dubbele uitvoering d.m.v. schroefplaat.
Verkrijgbaar in diverse bouwgroottes en breedtes.
Leverbaar met bijna alle systemen zoals CW, Symmetrical Systeem (S), Lehnhoff, Atlas SMP,
etc.
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Giekdelen

In alle afmetingen voor alle belastingen leveren wij Slootgieken, Verlenggieken, Hijsgiek, Schuifgieken,
Lieren en Specials. Geheel in 3D Omgeving doorgerekend en voorzien van CE Verklaring. Gieken
worden geleverd met Connector, Hydraulische Lier of Hijspunt naar wens.

Hijsjip Handmatig

Verlenggiek

Schuifgiek Hydraulisch/Handmatig
18

Verlengjip 1500mm

Schuifgiek Hydraulisch met Lier

Hydraulische Lier
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Bakken Wiellader
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Slotenbakken, Dieplepels, Puinbakken, Afwerkbakken, Taludbakken, Baggerbakken, Wortelbakken,
Kettingbakken, Kantelbakken, etc. ontwerpen en produceren voor wij voor al uw (mini) graafmachines in
alle soorten en afmetingen, van klein tot groot. Geheel naar uw wens geproduceerd. Ook het
ombouwen van uw bestaande bakken naar een ander snelwissel systeem is bij ons mogelijk.

Bagger/Slootbak
Slotenbak met Klem

Kantelbak

Puinbak
20

Plaggen/Afwerkbak

Dieplepel Taps
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Bakken Wiellader

Voor uw wiellader en verreiker maken wij diverse buckets voor laad-, overslag-, opbreek-, zeef/breeken egaliseer werkzaamheden.
•
•
•
•
•

Leverbaar in verschillende klassen en breedte.
Alle typen ophangingen en snelwissel systemen.
Lange levensduur door gebruik van hoogwaardige materialen Hardox HB400 en Staal S355.
Te voorzien van alle soorten additionele slijtdelen
Mogelijkheid voor klantspecifieke opties en toepassings specifieke uitvoeringen.

Volumebak

Schuifbak

22

Laadbak/Schuifbak

Puinriek/Schuifbak
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Groeneveldt Grijpers BV
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Hoogkiepbak

De GG Hoogkiepbak is voor uw wiellader de oplossing voor het verladen van producten op een hogere
loshoogte. Door het kiepmechanisme kunnen nu trechters en vrachtwagen op hoogte gevuld worden.

• Te gebruiken voor de overslagmaterialen van alle soorten bulk materialen.
Zoals Grond, Zand, Granen, Kunstmest, Compost, Afval en Glas,etc.
• Te voorzien van snelwissel systeem of vaste ophanging naar keuze.
• De hoogkiepbak wordt voor uw op maat gemaakt met afstemming op het soortelijk gewicht van uw
materiaal en uw machine gewicht. Uitvoerbaar in meerdere uitvoeringen en breedtes.
• Solide constructie en lange levensduur door het gebruik van hoogwaardige materialen en
componenten.
• Hydraulisch bediend door 2 liggende cilinders.
• Grote reikwijdte en hoge kiephoogte.
• Grote bakopening voor ideale vulling en grote inhoud
• Leverbaar met omkeerbaar onderschroefmes, waardoor het moedermes minder snel slijt
• Uit te voeren met ronde zijkanten voor meer inhoud.
• Niet geschikt voor zwarte graaf- en opbreekwerkzaamheden!

Heavy Duty - Hoogkiepbak

Lichte Bulk - Hoogkiepbak
24
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Groeneveldt Grijpers BV
Trechterbak

Laadbak met kantel mechanisme en hydraulische afsluiter.
•
•
•
•
•
•
•
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Voor het snel en nauwkeurig vullen van bulkwagens en treinwagons.
Te gebruiken voor lichte bulkmaterialen zoals granen, fertilizers en granen.
Snel inzetbaar op elke locatie.
Draaibare bak d.m.v. kantel mechanisme.
Leverbaar in verschillende klassen en breedte.
Alle typen ophangingen en snelwissel systemen.
Lange levensduur door gebruik van hoogwaardige materialen Hardox HB400 en Staal S355.
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Waterbak

Waterbakken worden ingezet om fijnstof op bouwterreinen tegen te gaan. Over de gehele breedte
stroomt het water gelijkmatig uit de buis en is in sloten of rivieren te vullen met de Wiellader.
Daarnaast kan de bak ingezet worden om een grote hoeveelheid water op moeilijk bereikbare plaatsen
beschikbaar te stellen.
•
•
•
•
•

Te nivelleren d.m.v. Vlinderklep.
Voorzien van waterpeil d.m.v. vlotter
Inhoud: 5000 Liter.
Gewicht: 2300 Kg.
Breedte: 2700 mm.

Groeneveldt Grijpers BV
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Lepelborden

Voor het verplaatsen van pallets en bouwmaterialen.
•
•
•
•
•
•

Voor Graafmachine, Wielladers, Verreikers en Schrankladers.
Machine gewicht 5 tot 60 Ton.
Draagvermogen van 1,2 tot 30 ton.
Standaard breedte van 1.000 tot 3000mm.
Vork Lengte van 500 tot 2500mm.
Te voorzien van alle soorten ophangingen.

Lepelbord Wiellader

Lepelbord Graafmachine

Lepelbord met Veersysteem
•
•
•
•

Voor het verplaatsen van zware bouwmaterialen.
Klappen worden gereduceerd door verende werking.
Instelbare veerweg door de druk te verlagen/verhogen.
Lepelbord voorzien van luchtvering en luchtketels.

Lepelbord voor Lange Materialen
• Voor het verplaatsen van lange bouwmaterialen, zoals heipalen,
staal profielen en buizen.
• Geheel naar wens te ontwerpen.
• Uitschuifbaar aan 2 zijde.

28
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Groeneveldt Grijpers BV
Rijplaat Hulpstukken
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Met de GG rijplaat hulpstukken kunnen grote stalen rijplaten (3500x12000) gemakkelijk verplaatst
worden over bouwterreinen. Met de rijplatenschep worden de rijplaten ingepikt en
weggesleept. In combinatie met de rijplaten slee kunnen ook rijplaten voorruit geduwd worden,
door deze aan een zijde onder de rijplaat aan te brengen.
Rijplaten Schep
• Totale Lengte 2500mm
• Haak naar bord lengte: 1900mm
• Breedte: 1190mm
• Gewicht: 1100 Kg
• Max. Last: 10.000 Kg
• Te voorzien van alle soorten ophangingen.
• Voorzien van Hardox 500 Slijtmes
• Te gebruiken om rijplaten te verplaatsen over bouwterreinen.
• Ook te gebruiken om rijplaten uit de zijkant op te pakken.

Rijplaten Sleep
• Totale Lengte: 1565 mm
• Breedte: 1010 mm
• Gewicht: 300 Kg
• Aan te brengen onder de rijplaat d.m.v. de rijplaten schep.
• Te gebruiken om stalen rijplaten voorruit te duwen.

30
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Groeneveldt Grijpers BV
Ophanging en Bevestiging
Connector Brillen
Om uw grijper te bevestigen aan een graafmachine kan er gebruik
gemaakt worden van een Connector Bril. Deze zijn beschikbaar in
verschillende connector systemen.

Gaffels
Voor de bevestiging van uw grijper hebben wij standaard gaffels voor uw
Sennebogen, Atlas, Fuchs of Liebherr.
Snelwissel Gaffels voor het snel wisselen van uw grijper zijn ook leverbaar.

Kopplaat
Uw grijper kan ook vast aan uw machine worden gemonteerd door middel van een
kopplaat met (snelwissel) systeem naar keuze. Plaat wordt aan de onderzijde gevlakt voor
een goede bevestiging en gaten patroon naar keuze.

32
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Verloop / Adapter
Uw uitrustingstukken kunnen aan andere
machines gehangen worden door
middel van verlopen.
Verlopen worden voor u op
maatgemaakt. En zijn voor wielladers,
graafmachines, verreikers, etc. te
produceren.

GG Snelwisseldeel

• Solide, sterk en eenvoudig wisselstuk voor tussen uw
grijper en machine.

• Past altijd d.m.v. juiste centrering.
• Man en Vrouw delen kunnen worden voorzien van
Flens naar keuze.

• Man deel kan worden voorzien van elk soort Rotator
naar Keuze.

• Mogelijkheid tot verzonken uitvoering in het

Juk van de grijper. Voor een lagere inbouw maat.

Groeneveldt Grijpers BV
Speciaal Constructie
Wielstellen met Steunpoten
Op uw mobiele graafmachines kunnen wij GG
wielstellen opbouwen.
De wielstellen met steunpoten bestaat uit een
wielstel aan de voorzijde en achterzijde en een
steunpoot aan beide zijdes.
Door de scharnierende wielstellen en
uitgaande slag van de cilinders worden de
spoorwielen op het spoor gedrukt.
De bestaande rubberen banden, zorgen voor
de aandrijving van de machine.
De nieuw bevestigde steunpoten zorgen
ervoor dat de machine stabiel staat tijdens het
hijsen van lasten.

Wiellstellen met aandrijving
Op uw verreiker/hoogwerken kunnen wij een
GG spooraandrijving opbouwen.
De wielstellen met aandrijving bestaat uit een
wielstel met aandrijving die aan de voorzijde
en achterzijde van de verreiker/hoogwerker
wordt gelast.
De uitgaande slag van de hydraulische
cilinders van de wielstellen zorgt ervoor dat
de spoorwielen op het treinspoor worden
gedrukt.
In de aandrijf unit zitten ook aan beide zijdes
cilinders die het frame laten kantelen. Op
deze manier blijft de verreiker recht staan als
de machine op de rails door een bocht rijdt.
De spoorwielen worden aangedreven door
middel van de hydraulische motoren in de
wielstellen. Het hydraulisch aandrijfsysteem is
ook voorzien van remschijven die de
aandrijving doet afremmen.

34
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Speciaal Constructie
Machine Aanpassingen
Om het rendement van uw Machine te
vergroten kunnen we verschillende
aanpassingen aan uw machine uitvoeren.
Iedere seconde die op de cyclus bespaart
wordt resulteert in een grote besparing in
arbeidsuren en brandstof.
Onderwagen
Om maximaal redement uit uw overslag
machine te halen ontwerpen wij speciale
onderwagens. Geheel op maat ontworpen voor
uw machine.
Cabine Verhoging
Met een cabineverhoging heeft u meer
overzicht over het werkgebied. De cabine
verhoging kan volledig naar uw wensen
gemaakt worden.
Giek Aanpassen
Om uw machine wendbaarder te maken en
verder te laten reiken. Kunnen we de giek van
uw machine verlengen en/of aanpassen. De
actieradius van uw machine wordt vergoot!
Extra Ballast
Om het laadvermogen van uw machine te
vergroten of deze beter te stabiliseren leveren wij
u graag ballast-blokken. Het blok wordt fraai in
het geheel ontworpen.

Groeneveldt Grijpers BV
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Speciaal Constructie
Avegaar Boor
Gebruik deze avegaar boor en u
kunt gaten tot 10 meter diep boren
met en diameter van ø 600 mm.
Door toepassing aan een
graafmachine kunt u boren op
moeilijk bereikbare plekken. Door de
rotator kan onder een hoek van 45
graden geboord worden in taluds.

Schuinlaadjukken

Uitzonderlijk vervoer neemt soms dusdanige afmetingen aan dat vervoer over de openbare weg niet meer
mogelijk is. Door toepassing van een 'kanteljuk' kunnen 'Platte' objecten kunnen schuin op de wagen
geladen worden waardoor deze wél binnen de maximale afmetingen blijven.

36

Speciaal Constructie
Ponton / Kraanschip
Voor de renovatie van de walmuren langs de
Utrechtse grachten ontworpen we twee
werkpontons in opdracht van Stadsmuren BV.
Het ponton is zelfvarend, maar stempelt zich op de
bodem af voor de werkzaamheden. Geheel op
afstandsbediening worden vervolgens allerlei
werkzaamheden uitgevoerd.

Maai Verzamel Boot / Werkponton
Voor Aanemingsbedrijf Groen Punt hebben wij een Werkponton en Maai Verzamel Boot gecombineerd.
De maai verzamelboot bestaat uit een combinatie van NATO Pontons, Losse Cabine, Losse Motor Unit,
Transportbanden en Maaiframe. Op deze manier kan de maai verzamel boot ook gebruikt worden als
werkponton, doordat de transportbanden en maaiframe losgekoppeld kunnen worden.

Groeneveldt Grijpers BV
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Diensten

Het helpen van de klant in alle opzichten is ons streven, daarom kunt u ook bij ons terecht voor een
van onze diensten. Wij helpen u met Revisie, Reparatie en Service op Locatie. Ook kunt u bij ons
terecht voor uw Teken en Bereken Werkzaamheden.
•

Revisie
We streven naar de hoogst haalbare kwaliteit, maar slijtage is nooit te voorkomen. In veel gevallen
is uw uitrustingsstuk of machine na slijtage weer als nieuw te herstellen. Voor alle merken machines
en uitrustingsstukken denken we graag met u mee wat betreft revisies, reparaties en aanpassingen.

•

Kotteren
Eén van de specialiteiten van Groeneveldt Grijpers B.V. is het kotteren op locatie.
Met onze mobiele kotter apparatuur kunnen wij het versleten gat oplassen en vervolgens
weer opkotteren naar de originele maat. Dit alles in één opspanning.
Onze kottermachines heb-ben een bereik van 40 t/m 500 mm en een overspanning van 2
meter. Deze machines zijn in staat om een nauwkeurigheid van 0.01 mm te behalen.

•

Service op Locatie
Mocht u een reparatie op locatie hebben die u zelf niet uit kunt voeren, komen wij graag
met onze compleet uitgeruste service-bus langs.

•

Slang-Reparatie op Locatie
Bij beschadiging of breuk van een hydrauliek slang, kunnen we deze op locatie repareren
of we persen in de bus een nieuwe slang op maat.

•

Onderdelenvoorziening
De onderdelen van onze standaard producten zijn uit voorraad beschikbaar, en kunnen snel
opgehaald, afgestuurd of gewisselt worden om uw machine zo snel mogelijk weer aan de gang te
helpen.

•

Machineren
Ons machinepark kan ingezet worden voor uw bewerking. Doordat we veel bewerkingen
in eigen huis uitvoeren beschikken we over een uitgebreid machinepark. Allerhande bewerkingen
kunt u bij ons uitbesteden. Alle denkbare bewerkingen zijn mogelijk op onze freesbanken, zoals
draadfrezen en 3D contour frezen. Daarnaast kunnen wij slijtvaste staal soorten bewerken!

•

Verhuur
Al onze standaard grijpers en uitrustingsstukken zijn te huur via Groeneveldt Verhuur BV.
Met een aanbod van circa 75 Grijpers en Uitrustingsstukken voor de Bosbouw, Infra,
Transport en Overslag staat u nooit met lege handen. De verhuur vloot bestaat vooral uit
nieuwe of jong gebruikte uitrustingsstukken

•

Keuring van Grijpers en Uitrustingsstukken
Geen certificaat bij uw uitrustingsstuk Wij kunnen uw grijper herkeuren, eventueel
repareren en daar een certificaat van opmaken.
Ook kan u uitrustingsstuk worden voorzien van een EKH Keuring

•

3D Engineering
Groeneveldt Grijpers beschikt over 3D-CAD Software om onze producten geheel in 3D te
ontwerpen. Door een 3D-ontwerp krijgt u een goede indruk van het eindproduct.
Ook kunnen we de bewegingen simuleren en eventuele problemen ‘tackelen’.
In de 3D omgeving kunnen we krachten simuleren, producten kunnen zogezegd doorgerekend
worden op sterkte en stijfheid. Met het programma Vector kunnen we 3D-ontwerpen in
de CNC-freesmachines voorprogrammeren.
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