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Grijper / Compatibele machines

Model Machines

G310B 312E/F, 313F GC, 314E CR, 314F, 316E/F, M315F, M317D2, M316D, M316F, M318F

G315B 316E/F, 318E/F, 320E/F, 320 RR, 321F CR, 323E/F, 325F CR "B", M316D, M318D,  
M322D, M322F, MH3022, MH3024

G315B WH 320E/F, 320D2, M318D, M322D, MH3022, MH3024

G320B 324E, 326F, 329E/F, 325F CR "CB"

G325B 336E, 336F, 336F XE "DB"

G330 349E, 349F, 352F "TB"

 

Deze tabel met passende combinaties is slechts bedoeld als 
richtlijn. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.

Scan de QR-code en bekijk de grijpers van de G300-serie in actie!



ALLROUND 
VEELZIJDIGHEID 
Grijpers van de G300-serie voor sloopwerk 
en recyclage 



De milieureglementering wordt steeds strenger. Er is een groeiende druk om materialen te recycleren. En op 

de markt zijn de uitdagingen en omstandigheden veeleisend. Al deze factoren dwingen sloopbedrijven ertoe 

te zoeken naar efficiëntere manieren om afval ter plekke te verwerken. 

De Cat® grijpers van de G300-serie, met twee verschillende schaalopties, zijn de efficiënte oplossing voor 

allround veelzijdigheid bij sloopwerk en recyclage. U kunt nu niet alleen transport- en stortkosten besparen, 

maar hebt ook minder mankracht nodig door afval bij de bron te sorteren en het afzonderlijk weg te voeren 

naar geschikte recyclagefabrieken.

De modellen voor sloopwerk (open schalen) zijn geschikt voor zowel primair als secundair sloopwerk: haal eerst 

het gebouw of de constructie uiteen, sloop vervolgens in een recordtijd en reduceer, sorteer en laad het afval 

ter plekke. De modellen voor recyclage (gesloten schalen) hebben een grotere inhoud en zijn ideaal voor het 

sorteren van grote hoeveelheden materiaal van een afvalberg of in een speciale afvalverwerkingsfabriek. 

 

Sloopwerk EN recyclage

De G300-serie omvat grijpers voor sloopwerk, recyclage en afvalverwerking. Alle 
modellen zijn perfect afgestemd op Cat machines en zijn eenvoudig verwisselbaar 
tussen dragers met gebruik van de Cat Auto-Connect snelkoppeling. 



Sloopwerk EN recyclage

SCHAAL-
OPTIES
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Meer ton per uur
De grijpers van de G300-serie leveren een hoge productiviteit voor een uitstekend investeringsrendement. 
Hun krachtige greep, de korte openings-/sluitingstijden en een lasthoudklep op de modellen van de 
B-serie garanderen werkelijk korte cyclustijden. De schalen hebben bovendien een grote bekopening. 
Dit alles vertaalt zich in meer ton per uur.

Elk van onze grijpers is …

Gebouwd om lang mee te gaan
• Zwaar uitgevoerd rotatiesysteem

•  Minder hydraulische onderdelen (één cilinder met grote boring en 2 drukstangen)

• Schalen en ophanging zijn solide constructies, zonder schaalaanslagen

• Gedeelten met hoge slijtage zijn gemaakt van slijtvast staal

Onderhoudsvriendelijk
• Gemakkelijk bereikbare smeerpunten vereenvoudigen routineonderhoud

• Vervangbare slijtvaste messen zijn standaard

• Onderhoudspanelen voor eenvoudige toegang tot de voornaamste componenten

Gebruiksvriendelijk en veilig
•  Cat graafmachines hebben voorgeprogrammeerde hydraulische 

instellingen voor Cat uitrustingsstukken

•  Cilinderdemping zorgt voor het soepeler openen van schalen  
voor een betere controle

•  Een lasthoudklep houdt de druk op de cilinder in geval van  
beschadiging van slangen.

• Rotatiesysteem met vergrendeling voor veilig transport



ONTWORPEN voor productiviteit 

INHOUD

1000L

TOT 



CONTINUE 
ROTATIE IN TWEE 
RICHTINGEN

360°

Met hun lage constructiehoogte en contact van 
rand tot rand pikken deze grijpers zelfs de kleinste 
voorwerpen op; dit vergemakkelijkt het snel sorteren 
van recycleerbaar afval ter plekke. Met de open 
schalen kunt u bovendien materiaal dat nog in 
de grijper zit gemakkelijk zien en controleren. De 
meeste grijpers van de G300-serie hebben ook 
een functie voor nulspeling tegen een verticale 
rand, zodat ze dicht bij containerranden en 
wanden kunnen werken. 

De rotatie van 360° in twee richtingen maakt het 
mogelijk de grijpers van de G300-serie nauwkeurig 
te plaatsen. Dit betekent dat u materiaal vanuit 
vrijwel elke hoek kunt aanpakken en slopen. 

De schalen zijn versterkt voor een hoger sorteer- 
en klemvermogen en de verstevigde scharnieren 
verhogen de duurzaamheid. Verzonken moeren en 
bouten in het mes verminderen de weerstand, wat 
het vullen vergemakkelijkt en de materiaalstroom 
verbetert. De aanboutbare messen zijn een extra 
slijtageonderdeel dat kan worden vervangen

GEBOUWD om indruk te maken





GROTERE INHOUD

25%



De G300-serie biedt een speciaal model 
voor afvalverwerking: de G315B WH. Deze 
grijper werd speciaal ontwikkeld voor het 
stijgende aantal afvalverwerkingsbedrijven, 
die grijpers met een grote inhoud nodig 
hebben voor maximale belading en 
bewezen brandstofzuinigheid.

De G315B WH heeft grotere schalen dan de 
andere grijpers van de G300-serie, waardoor 
hij grote hoeveelheden materiaal met een 
lage dichtheid kan hanteren. Andere  
WH-modellen zijn op aanvraag leverbaar.

Schaal G315B WH

Schaal G315B

Extra dikte op 
het mes

SPECIAAL voor afval



De grijpers van de G300-serie zijn ontworpen 
voor zware bouwomgevingen en dus gebouwd 
om lang mee te gaan, zodat uw investering goed 
beschermd is. Ze zijn gemaakt van hoogwaardig 
stootbestendig staal en kwetsbare gedeelten zoals 
de hydraulische componenten zijn verstevigd of 
beschermd. Voor extra duurzaamheid gebruiken 
we hoogwaardige bussen met smeergroeven, 
verharde pennen en inwendige stofafdichtingen. 

1  ROTATIESYSTEEM – De rotatiemotor drijft een 
tandwiel op een zwenklager aan om de grijper 
360° in beide richtingen te bewegen en eenvoudig 
te plaatsen. De motor met hoog koppel heeft een 
lange levensduur. Een vergrendelingssysteem 
zorgt voor veilig transport.
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5DOELMATIG gemaakt

2  SCHALEN – Met de stevig gebouwde, wijd 
openende schalen (meer dan 2 meter op het 
grote model) is materiaal beter zichtbaar en 
gemakkelijker te controleren. Door het vierkante 
ontwerp zijn alle hoeken van vrachtwagens, 
aanhangwagens en containers maximaal 
bereikbaar. Extra versterking van de schalen 
verbetert het sorteren en klemmen.

3  LASTHOUDKLEP – Met deze klep, die standaard 
voorzien is op de nieuwste Cat grijpers, hoeven 
machinisten de sluitfunctie niet permanent te 
bedienen. De klep heeft een optimale houdkracht 
en houdt ook de druk op de cilinder als een slang 
zou barsten. Er is geen oliestroom wanneer de 
klep actief is, wat het brandstofverbruik verlaagt.
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4  CILINDER – De cilinder met grote boring werkt in 
combinatie met twee drukstangen. De cilinderdemping 
is geoptimaliseerd zodat de schalen soepel kunnen 
worden geopend voor een betere controle.

5  MESSEN – De vervangbare messen, die blootstaan 
aan hoge slijtage, zijn gemaakt van slijtvast staal 
voor een langere levensduur. Deze aanboutbare 
messen zijn standaard voorzien op de grijpers van 
de G300-serie.

6  ONDERHOUD – Afneembare panelen aan beide 
kanten zorgen ervoor dat inwendige onderdelen 
goed bereikbaar zijn. Ook de unieke stofafdichtingen 
zitten aan de binnenkant voor een optimale 
bescherming tegen beschadiging en minder gebruik 
van smeervet. Smeerpunten op maaiveldhoogte 
vereenvoudigen routineonderhoud.



Specificaties
G310B-D G315B-R G315B-D G315B-WH*** G320B-R G320B-D G325B-R G325B-D G330-D

Aanbevolen gewichtsbereik drager t 10-16 15-22 15-22 15-22 20-29 20-29 25-38 25-38 30-45

Inhoud l 375 600 550 800 800 750 900 850 1000

Bedrijfsgewicht* kg 1030 1308 1400 1450 1732 1787 2090 2150 2758

Sluitkracht kN 36 52 52 50 66 66 66 66 60

Maximumdruk openen/sluiten bar 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Optimale opbrengst openen/sluiten l/min 60 90 90 90 120 120 120 120 100

Maximumdruk rotatie bar 140 140 140 140 140 140 140 140 140

Optimale opbrengst rotatie l/min 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Afmetingen
A Hoogte geopend** mm (") 1350 1455 1455 1455 1606 1606 1620 1620 1680

B Hoogte gesloten** mm (") 1440 1550 1550 1550 1725 1725 1725 1725 1835

C Breedte gesloten mm (") 1245 1360 1375 1360 1505 1540 1540 1540 1515

D Breedte geopend mm (") 1800 2000 2000 2200 2200 2200 2200 2200 2025

E Breedte mm (") 850 1000 1000 1100 1100 1100 1350 1350 1480

* Zonder montagesteun. 
** Zonder aanboutbare montagesteun 
***Andere WH-modellen leverbaar op aanvraag

C
D

A B

GESPECIFICEERD voor uw behoeften
Uitvoeringen met vaste bovenkop
De uitvoeringen G315B worden geleverd met CW20/30/40 
scharnierplaten bevestigd aan de bovenkop. De voordelen hiervan 
zijn een lichter gewicht en lagere constructiehoogte.



G310B-D G315B-R G315B-D G315B-WH*** G320B-R G320B-D G325B-R G325B-D G330-D

Aanbevolen gewichtsbereik drager t 10-16 15-22 15-22 15-22 20-29 20-29 25-38 25-38 30-45

Inhoud l 375 600 550 800 800 750 900 850 1000

Bedrijfsgewicht* kg 1030 1308 1400 1450 1732 1787 2090 2150 2758

Sluitkracht kN 36 52 52 50 66 66 66 66 60

Maximumdruk openen/sluiten bar 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Optimale opbrengst openen/sluiten l/min 60 90 90 90 120 120 120 120 100

Maximumdruk rotatie bar 140 140 140 140 140 140 140 140 140

Optimale opbrengst rotatie l/min 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Afmetingen
A Hoogte geopend** mm (") 1350 1455 1455 1455 1606 1606 1620 1620 1680

B Hoogte gesloten** mm (") 1440 1550 1550 1550 1725 1725 1725 1725 1835

C Breedte gesloten mm (") 1245 1360 1375 1360 1505 1540 1540 1540 1515

D Breedte geopend mm (") 1800 2000 2000 2200 2200 2200 2200 2200 2025

E Breedte mm (") 850 1000 1000 1100 1100 1100 1350 1350 1480

E

Modellen voor recyclage

Model voor sloopwerk

Speciaal model voor afvalverwerking



Uw concurrentiële VOORDEEL

CAT DEALERS WERELDWIJD
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Cat grijpers van de G300-serie worden verkocht 
door de Caterpillar dealers die ook Cat machines 
verkopen. Zo profiteert u van het geïntegreerde 
service- en ondersteuningsnetwerk van één 
organisatie voor onderdelen en onderhoud van 
machines en uitrustingsstukken. Dit vindt u bij 
geen enkele andere fabrikant. 

U kunt rekenen op de hulp van uw Cat dealer om 
uw uitrusting in topconditie te houden, zodat u 
efficiënter en productiever kunt werken. De hele 
dag lang. Elke dag opnieuw. Deze belofte omvat 
meer dan alleen onderdelen, reparaties en werk 
onder garantie. U profiteert ook van vernieuwende 
financieringsopties zoals ruilovereenkomsten 
en aankoopcontracten.

Uw lokale Cat dealer is de enige en optimale bron 
voor alles wat u nodig hebt om uw uitrusting in 
goede bedrijfsconditie te houden. Mogelijk beschikt 
uw bedrijf zelf over volledige onderhouds- en 
servicefaciliteiten. Of besteedt u de zorg voor 

al uw machines liever uit zodat u zich op uw 
kernactiviteiten kunt concentreren? Uw Cat dealer 
biedt u in beide gevallen ondersteuning op elk 
gewenst niveau, zowel online als ter plekke.

FLEXIBILITEIT VIA HUUROPTIES  
De grijper die precies aan uw behoeften voldoet 

Cat Rental geeft u toegang tot een uitgebreid assortiment 
van uitrusting, waaronder grijpers, zodat u het perfecte 
gereedschap kunt kiezen voor elke taak, in combinatie 
met elke Cat machine. Dat is pas flexibiliteit! Kies samen 
met uw Cat® dealer gewoon het beste gereedschap 
volgens uw prestatie- en productiviteitsvereisten. 
• Wereldwijd Cat delaernetwerk met 1600 locaties  
•  Cat Rental locaties bieden vakkundige 

ondersteuning en technische diensten aan
•  Met één telefoontje of muisklik wordt wat  

u nodig hebt onmiddellijk geleverd
Bezoek catrentalstore.com voor meer informatie over 
wat Cat Rental voor u kan doen.


