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Sinds de oprichting in 2000 heeft Groeneveldt 
Grijpers uit Groot-Ammers zich gespecialiseerd in 
het ontwerp en de productie van hydraulische  
grijpers en uitrustingsstukken. De uitrustings- 
stukken worden in eigen huis ontworpen,  
geproduceerd en gecertificeerd. De nieuwste aan-
winsten in het assortiment zijn de Multi Klem 800 
en de Multi Klem 600, die zich kenmerken door 
hun multifunctionele inzetbaarheid. 
Aan de houtgrijpers kunnen namelijk twee  
optionele hulpstukken bevestigd worden, waar-
door verschillende handelingen kunnen worden 

afgewisseld. De aanbouwbare hulpstukken zijn 
een verzamelarm, een zaagkast voor stammen van 
65-70 centimeter en een knipschaar voor stammen 
van 35 centimeter. Deze kunnen samen bevestigd 
worden en om de beurt ingeschakeld worden, 
waardoor het mogelijk is om tijdens het werk te 
wisselen tussen werkzaamheden.

Techniek
De grijpers kunnen op twee standen aan- 
gesloten worden op de Multi Klem. De grijpers zijn 
voorzien van een duo- of kantelconnector voor 

de beste behendigheid tijdens het werk. Dankzij 
de serie/parallel-hydroschakeling in het kopdeel 
kan geschakeld worden tussen twee of vier draai-
motoren. Dit kan van pas komen bij het wisselen 
van werkzaamheden; bij het gebruik van twee 
draaimotoren is de rotator sneller, bij het gebruik 
van vier draaimotoren is de rotator juist sterker. 

Model 800 is verkrijgbaar als houtgrijper en als 
rondklem. Model 600 kan uitgerust worden met 
extra hulpstukken aan weerszijden van het hoofd-
werktuig. Denk hierbij aan een extra grijper, zaag-
kast of knipschaar. Deze hebben een wat kleinere 
capaciteit dan de hoofdhulpstukken. De optionele 
zaagkast kan bomen tot 50 centimeter aan, de 
knipper tot 25 centimeter.

Groeneveldt Grijpers BV brengt vier types hout-
grijpers op de markt voor machines met een 
gewicht van 8 tot 35 ton. Deze zijn tevens uit te 
rusten met een hydraulische kettingzaag, knip-
per of verzamelarm. Voor de bosbouw maakt het 
bedrijf verder zaagkasten en knippers. De model-
len Multi Klem 600 en 800 zijn tevens te huur. 

Zagen, knippen 
en verzamelen in één
nieuwe grijpers Multi Klem 600 & 800 
multifunctioneel inzetbaar

Groeneveldt Grijpers introduceerde in september twee nieuwe typen grijpers. De teller van het 

assortiment houtgrijpers voor de bosbouw staat daarmee momenteel op maar liefst vijfentwintig.  

Deze zijn op de markt met een gewicht van 8 tot 35 ton.

ADVERTORIAL

Model 600 heeft ruimte  

voor extra hulpstukken  

aan weerszijden van het 

hoofdwerktuig

Multi Klem 600 in actie
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