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Uitkuilgrijper  | KROKO | 

 

Voor het vullen van voermengwagens is de -holaras- uitkuilgrijper type KROKO de ideale machine. 

De uitkuilgrijpers zijn ontwikkeld op basis van een shovelgrondbak. Zij-, achter- en binnenkant van de bak zijn 

verstevigd met mangaanstalen strippen. Boven op de uitkuilbak is een grijper met zes of meer mangaanstalen tanden 

gemonteerd die bij het kuilgrijpen een speciale curve maken. Kuilgras, maïs, stoom-schillen, ccm, bierbostel, 

rondbalen, strobalen en dergelijke kan men zo probleemloos uitkuilen, vastgrijpen, transporteren en laden. Ook 

voeraardappelen, bieten, krachtvoer en andere losse voersoorten kunnen eenvoudig worden opgeschept.  

 

De grijper heeft twee dubbel-werkende cilinders en kan worden uitgebreid met twee speciale doorkiepcilinders (DK), 

waardoor de uitkuilgrijper op de hefhoogte 90
o
 kan doorkiepen. Dit is een voordeel  

bij hoge voermengwagens, waarbij de hefhoogte tevens de kiephoogte is. 
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Pluspunten 

• Robuust, solide en eenvoudige fabricage 

• Zware, versterkte, aangepunte mangaanstalen grijpertanden 

• Aanbouw aan frontlader, (mini)shovel of verreiker 

• Geschikt voor alle voersoorten, zand, bouwmaterialen enz. 

• Grijperbak van 6 mm plaat, versterkt met mangaanstaal. 

• Centrale (massieve) as gemaakt van veredeld staal 

• Standaard geleverd met Euro snelkoppelsysteem 

• Leverbaar als hoog kipper (DK) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

KROKO 2500-XXL KROKO 2500-XXL KROKO 220-DK 

   

KROKO 2500-XXL + KROKO 220 KROKO 220-WVS KROKO + OCTO 1500-K 

 
 

 

Technische specificaties 

Type Breedte Capaciteit Aantal Tanden Gewicht ca. Hydr. connectie 
Standaard DK uitvoering 

KROKO 180 180 cm 1,0 m³ 6 550 kg 1 dw* 2 dw 

KROKO 200 200 cm 1,1 m³ 6 595 kg 1 dw 2 dw 

KROKO 220 220 cm 1,2 m³ 7 655 kg 1 dw 2 dw 

KROKO 240 240 cm 1,3 m³ 7 735 kg 1 dw 2 dw 

KROKO 250-XL 250 cm 1,8 m³ 2 x 3 1100 kg 2 dw 3 dw 

KROKO 2500-XXL 250 cm 2,5 m³ 8 1650 kg 1 dw 2 dw 
 

*dw = dubbel werkend 

 
Afbeeldingen en technische gegevens zijn geheel vrijblijvend. Tussentijdse wijzigingen worden zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde voorbehouden. 

KROKO 250-XL 


