
Verticale en Horizontale klievers
Growi machines sparen het milieu en zijn bronnen.

Benut de kracht uit de Algau!

GROWI - 

De snelllere houtkliever



GROWI - machinenfabriek

De Firma Growi werd in 1860 opgericht en was oorspronkelijk een smederij.
Sinds 1990 bouwt Growi kliefmachines voor meter- en korthout. Onze producten 
worden ingezet bij privaatklanten, op boerderijen maar ook bij professionelen.

GROWI - kwaliteitsgarantie
Alle in deze folder opgenomen producten zijn gebruikersvriendelijk gebouwd.
We leveren alleen maar technisch volledig afgewerkte producten, door een patent beschermd. Onze machines 
worden in praktijk getest en kwalitatief hoogstaande producten worden bij de productie gebouwd. Onberispelijk
gebouwde machines, van de hoogste kwaliteit,  is een morele verplichting die Growi reeds 35 jaren hoog in het 
vaandel draagt. Door uw aankoop haalt u een uitmuntende machine in huis.
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Christof Freudling
0049 83 77 619
www.growi-maschinenbau.de

Opgelet!
Alleen Growi kliefmachines komen met het revolutionaire Growi draaiveer-armsysteem (gepa-
tenteerd). Deze belangrijke vernieuwing maakt houtklieven aangenaam gebruiksvriendelijk. 
Of er nu met normaal kliefkruis of met vierdelig kliefkruis wordt gewerkt en of het gaat over
sterk, hard, dik, dun of knoestig hout, het Growi draaiveer - armsysteem houdt stevig vast, 
indien nodig zal het systeem werken en naveren, dit zorgt voor een optimaal en probleemloos
kliefkruisgebruik zonder vervormingen van de bedieningshendels.



GROWI - GN5 
De korthoutkliever

GN 5 Leveringspakket:
- 5,5 ton kliefkracht
- 2,2 kW/3 Pk, 400 Volt of 230 Volt
- Motorbeschermingsschakelaar
- Stekker 16 A / met Phase omkeerrichting
- Dubbelwerkende cylinder
- Automatische snelle terugloop van de kliefbeitel
- Klieflengte instelbaar
- Tweehands dubbelbediening
- Dubbele gevederde griffen
- Houtlengte tot 54 cm
- Wielen met 200 mm diameter
- Gewicht ca. 80 kg

Dubbele gevederde griffen

GROWI machinenbouw
Christof Freudling
0049 83 77 619
www.growi-maschinenbau.de



Met de door Growi uitgerustte dubbele 
draaigriffen is deze kliever ideaal voor 
allerhande korthout.

GN 6 Leveringspakket:
- 6 ton kliefkracht
- 3,0 kW/4 Pk, 400 Volt of 230 Volt
- Motorbeschermingsschakelaar
- Stekker 16 A / met Phase omkeerrichting
- Micro oliefilter
- Dubbelwerkende cylinder
- Automatische snelle terugloop van de kliefbeitel
- Klieflengte instelbaar
- Tweehands dubbelbediening
- Dubbele gevederde griffen
- Houtlengte tot 54 cm
- Wielen met 200 mm diameter
- Gewicht ca. 100 kg
- Hoogte ca. 153 cm
- Hoogte met kliefbeitel naar binnen ca. 102 cm 
- Breedte ca. 52 cm (tafel afgenomen)
- Diepte ca. 78 cm

Mogelijke keuzes:
- Sterkstroommotor 400 Volt
- Wisselstroommotor 230 Volt
- Kliefkruis

Deze door Growi gevederde

griffen houden het hout goed

vast en geven mee indien 

nodig.

GROWI - GN6 Korthoutkliever 
de korthoutspecialist

Kliefkruis
Dubbele gevederde griffen
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GROWI - GS7/9K Vertikale kliever 
voor korthout

Kliefkruis

Dubbele gevederde griffen

Met de door Growi uitgerustte dubbele 
draaigriffen is deze kliever ideaal voor 
allerhande korthout. Het kliefkruis is 
verwisselbaar, zodoende kan men ook 
andere messen in deze machine gebruiken.

GS 7 K Leveringspakket:
- 7 ton kliefkracht
- 3,0 kW/4 Pk, 400 Volt of 230 Volt
- Motorbeschermingsschakelaar
- Stekker 16 A / met Phase omkeerrichting
- Grote Micro oliefilter
- Dubbelwerkende cylinder
- Automatische snelle terugloop van de kliefbeitel
- Klieflengte instelbaar
- Kliefmes verwisselbaar
- Tweehands dubbelbediening
- Dubbele gevederde griffen
- Houtlengte tot 54 cm
- Wielen met 250 mm diameter
- Gewicht ca. 130 kg
- Hoogte ca. 165 cm
- Hoogte met kliefbeitel naar binnen ca. 116 cm 
- Breedte ca. 65 cm (tafel afgenomen)
- Diepte ca. 87 cm

Turbo Model:
- 4 kW/5Pk
- met extreme kliefsnelheid

Toebehoren:
Kliefkruis
Dakspaankliefkruis

Mogelijke keuzes: 
- Sterkstroommotor 400 Volt
- Wisselstroommotor 230 Volt
- Opsteekpomp voor kardan
- Aandrijving over hydraulisch 

systeem van tractor
- Electrische motor en opsteekpomp

GS 7 K met luchtbanden
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Mogelijke keuzes: 
- Sterkstroommotor 400 Volt
- Wisselstroommotor 230 Volt
- Opsteekpomp voor kardan
- Aandrijving over hydraulisch systeem van tractor
- Electrische motor en opsteekpomp

Toebehoren:
- Kliefkruis
- Dakspaankliefkruis

GROWI - GS7/9 vertikaalkliever 
voor kort- en meterhout

Kliefkruis

Dubbele gevederde griffen

Met de door Growi uitgerustte dubbele 
draaigriffen is deze kliever ideaal voor 
allerhande korthout, maar na het uitzwenken
van de tafel, kan men ook meterhout tot max
110 cm klieven. Het kliefkruis is verwisselbaar,
zodoende kan men ook andere messen in deze
machine gebruiken. 

GS 7 Leveringspakket:

- 7 ton kliefkracht
- 3,0 kW/4 Pk, 400 Volt of 230 Volt
- Motorbeschermingsschakelaar
- Stekker 16 A / met Phase omkeerrichting
- Grote Micro oliefilter
- Dubbelwerkende cylinder
- Automatische snelle terugloop van de kliefbeitel
- Klieflengte instelbaar
- Kliefmes verwisselbaar
- Tweehands dubbelbediening
- Dubbele gevederde griffen
- Twee tafels uitzwenkbaar
- Houtlengte tot 110 cm of 54 cm
- Wielen met 250 mm diameter
- Gewicht ca. 150 kg
- Hoogte ca. 165 cm
- Hoogte met kliefbeitel naar binnen ca. 116 cm 
- Breedte ca. 65 cm
- Diepte ca. 87 cm

Turbo Model:
- 4 kW/5Pk
- met extreme 
kliefsnelheid
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Opties
- Kliefkruis
- Korthout klieftafel

GROWI - GN9/GN12 vertikaalkliever 
voor meterhout                   
Afgeveerde griffen – hier geoptimaliseerd

In transport is de GN9 of de GN12 zeer
makkelijk met de hand te verplaatsen.
De hoogte met de piston in transport-
stelling is 165 cm.

Optie met bomenlier, 
afstandsbediening, 
houttang en luchtbanden

Nieuwe bedienershandvatten
voor meer comfort

Kliefkruis

Mogelijke keuzes: 
- Sterkstroommotor 400 Volt, 4 kW, 5,5 Pk
- Kardanaandrijving
- Opsteekpomp voor kardan
- Aandrijving over hydraulisch systeem van tractor
- Electrische motor en kardanaandrijving 
gecombineerd

- Electrische motor en opsteekpomp voor kardan 
gecombineerd

- Wielenset eenvoudig voor tractor bv

Met de afgeveerde griffen uitgerust.

GN 9 en GN 12 Leveringspakket:

- 9 en 12 ton kliefkracht
- Dubbelwerkende cylinder
- Door zwenkbare aanpassingsschroef 
eenvoudig op te stellen naar werk- of  
transportpositie

- Automatische snelle terugloop van de
kliefbeitel

- Kliefbeitel met messinggeleider
- Verschillende houtlengtes instelbaar
- Grote Micro oliefilter
- Tweehands dubbelbediening
- Dubbele gevederde griffen
- Grote bodemplaat
- Houtlengte tot 112 cm
- Wielen met 250 mm diameter
- Gewicht ca. 210 kg
- Hoogte ca. 260 cm
- Hoogte met kliefbeitel naar binnen 
ca. 165 cm 

- Breedte ca. 60 cm
- Diepte ca. 125 cm

Extreme kliefsnelheid !

gevederde griffen
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De Growi geveerde griffen houden het hout 
stevig vast maar kunnen veren indien nodig.

Opties:
- Kliefkruis
- Korthout klieftafel

GROWI - GN 9 & GN 12 meterhoutkliever  
met benzinemotor 

gevederde griffen

GN uitvoering met verschillende
aandrijfmogelijkheden

GN 12 benzinemotoraandrijving met 80 km/uur 
wielenstel

GN 12 Standaard wielenstel 6 km/u
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- Benzinemotor Briggs en Stratton 8 kW / 13 Pk 
- Wielenstel voor tractor aansluitbaar op trekhaak  
van een tractor of in hinge pin tractor.

- 80 km/u wielenstel om aan gewone auto te hangen.
- Lichtbalk afneembaar.
- Aan driepunt van tractor kan men nog steeds 
aanbouwen.

Extreme kliefsnelheid !
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Opties:
- Kliefkruis
- Korthout klieftafel
- Stamhefinstallatie
- Winch om zware stammen bij te
trekken of recht onder de machine
te plaatsen.

Kliefkeuzes :
- Elektrisch aangedreven door
sterkstroom motor 400 Volt, 5,5 kW

- Kardanaangedreven
- Kardanaangedreven d.m.v.
opsteekpomp

- Hydraulisch aangedreven over tractor
- Elektrisch en kardanaangedreven

gecombineerd
- Elektrisch en d.m.v. opsteekpomp

gecombineerd

Zekerheidsschakeling gevederde griffen Kliefkruis

Met de afgeveerde griffen uitgerust.

GN 18 Leveringspakket

- 18 ton kliefkracht
- 2 versnellingen – hoge kliefsnelheid
- Dubbelwerkende cylinder
- Door zwenkbare aanpassingsschroef eenvoudig
op te stellen naar werk- of transportpositie

- Automatische snelle terugloop van de kliefbeitel
- Kliefbeitel met messinggeleider
- Verschillende houtlengtes instelbaar
- Grote Micro oliefilter
- Tweehands dubbelbediening
- Dubbele bediening mogelijk, éénmaal op
ca1,5 m hoogte en éénmaal op ca. 1m

- Bediening is lateraal verplaatsbaar of zelfs
volledig wegneembaar.

- Gevederde griffen
- Afschakelbeugel boven kliefhamer
- Grote bodemplaat voorbereid voor
stamhefinstallatie

- Houtlengte tot 112 cm
- Wielen met 250 mm diameter
- Gewicht ca. 400 kg
- Hoogte ca. 265 cm
- Hoogte met kliefbeitel naar binnen ca. 170 cm
- Breedte ca. 70 cm
- Diepte ca. 150 cm

GROWI – GN 18 Meterhoutkliever 
Een zeer sterke machine voor moeilijk 
en zwaar hout

Extreme kliefsnelheid !
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Kliefkeuzes:
- Elektrisch aangedreven door

sterkstroom motor 400 Volt, 5,5 kW / 7,5 kW
- Kardanaangedreven
- Kardanaangedreven d.m.v. opsteekpomp
- Hydraulisch aangedreven over tractor
- Elektrisch en kardanaangedreven gecombineerd
- Elektrisch en d.m.v. opsteekpomp gecombineerd

Opties:
- Kliefkruis
- Korthouttafel
- Stamhefinrichting
- Of winch om zware stammen tot bij

de machine te brengen

GROWI - GS 14 / GS 20 / GS 25
Meterhoutklievers eerste klasse voor
langdurige zware inzet

gevederde griffen Kliefkruis Zekerheidsschakeling

Uitgerust met de voortreffelijke Growi
gevederde griffen.

GS 14 / GS 20 / GS 25 Leveringspakket:

- 14 / 20 / 25 ton kliefkracht
- 2 versnellingen – hoge kliefsnelheid
- Dubbelwerkende cylinder
- Door zwenkbare aanpassingsschroef eenvoudig
op te stellen naar werk- of transportpositie

- Automatische snelle terugloop van de kliefbeitel
- Kliefbeitel met messinggeleider
- Verschillende houtlengtes instelbaar
- Grote Micro oliefilter
- Tweehands dubbelbediening
- Dubbele bediening mogelijk, éénmaal
op ca1,5 m hoogte en éénmaal op ca. 1m

- Bediening is lateraal verplaatsbaar of zelfs
volledig wegneembaar.

- Gevederde griffen
- Afschakelbeugel boven kliefhamer
- Grote bodemplaat voorbereid voor
stamhefinstallatie

- Houtlengte tot 112 cm (20t / 25t tot 115 cm)
- Gewicht ca. 440 / 560 / 590 kg
Extreme kliefsnelheid !

Zware winch tot 1,5 ton Hydraulische stamhefinstallatie

Afmetingen:
- Hoogte ca. 270 cm
- Hoogte met kliefbeitel
naar binnen ca. 178 cm

- Breedte ca. 100 cm
- Diepte ca. 135 cm



GROWI - GSW 7 / 9 K (Blitz) 
horizontale kliever  

Extreme kliefsnelheid !

Mechanische 
kliefmes - verstelling

GROWI horizontale kliever met gepatenteerd terughaalsysteem.

Zeer stille hydraulische
pomp met oliefilter

Draaibaar neuswieltje
voor makkelijk 
transport
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Voordelen van Growi:
- Gepatenteerd terughaalsysteem
- Kleine Sappie bijgeleverd
- Luchtbanden standaard, dit is veel makkelijker 

op slecht terrein
- Mechanische kliefmes - verstelling door voetpedaal
- Ongelofelijke kliefsnelheid
- Beste ergonomische werkpositie
- Gebouwd voor eeuwig gebruik
- Zeer robuuste werkwijze
- In Duitsland gebouwd en van zeer hoge kwaliteit
- Met bekerhouder (voor zeer warme dagen)
- Een zuigfilter houdt het hele hydraulische 
systeem zuiver

- Geoptimaliseerd kliefkruis in Hartox biedt het beste 
kliefresultaat.

- Verkrijgbaar in 7 ton met 4 kW elektromotor of 
in 9 ton met 5 kW elektromotor

- Twee kliefsnelheden
- De GSW9K is uitgerust met een hoogwaardige 
motorzekering in aluminium huis

Hiermee werken zal u aangenaam verrassen



Technische gegevens:
- Kardanaandrijving of elektrisch aangedreven (5,5 kw)
- 14 ton kliefkracht
- Twee kliefsnelheden
- Zeer snelle terugloop
- Traploos in hoogte regelbaar kliefmes
- Geen ombouw nodig van transport naar werkstelling
- Messen zijn omwisselbaar zonder dat er sleutels aan 
te pas komen

- Ergonomische bediening door praktijk ontwikkeld
- Benodigd vermogen bij kardanaandrijving : 10 Pk
- Zeer stille grote hydraulische pomp
- Slijtvaste messingblokken voor kliefstempel
- Hydraulische stamhefinstallatie standaard, hiermee 
krijgt u zware stammen snel en makkelijk in de 
machine zonder uw rug te belasten.

- Uitgerust met een hoogwaardige motorzekering in 
aluminium huis

GROWI - GSW 14 K/F horizontale kliever   
met tractoras voor stammen tot 64 cm lente en 
tot 54 cm diameter

Opties:
- Kardan
- 6 delig kliefkruis
- Combi aandrijving kardan en elektrisch

Slijtvaste messing
voeringen

Hydraulisch verstelbaar
kliefkruis

Ergonomisch 
bedieningspaneel
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De horizontale kliever van Growi bezit een gepatenteerd systeem om grote blokken te klieven zonder de rug te zwaar te
belasten. De werking, men klieft een dikke rol in bv 4 stukken. Door het instellen van het kliefkruis kan men twee van de 
4 stukken in de juiste grootte klieven. De andere twee stukken worden simpelweg met een eenhand Sappie terug in de
machine getrokken. Eén blok gaat in de hefinrichting en de andere gaat direct terug in de machine om gekloven te 
worden. Zodoende zijn grote diameters met knopen niet langer een probleem. Het chassis is speciaal ontworpen om 
deze handelingen goed en rugsparend te kunnen uitvoeren.



Technische gegevens:
- Kardanaandrijving of elektrisch aangedreven 

(7,5 kw)
- 14 ton kliefkracht
- Twee kliefsnelheden
- Zeer snelle terugloop
- Traploos in hoogte regelbaar 4 of 6 delig 

kliefmes (hydraulisch)
- Geen ombouw nodig van transport naar

werkstelling
- Messen zijn omwisselbaar zonder dat er 

sleutels aan te pas komen
- Ergonomische bediening door praktijk ontwikkeld
- Benodigd vermogen bij kardanaandrijving: 10 Pk
- Zeer stille grote hydraulische pomp
- Slijtvaste messingblokken voor kliefstempel
- Hydraulische stamhefinstallatie standaard,

hiermee krijgt u zware stammen snel en 
makkelijk in de machine zonder uw rug te 
belasten.

- 110 cm klieflengte
- Optioneel met 20 ton verkrijgbaar.

Opties:
- Kardan
- 6 delig kliefkruis
- Combi aandrijving kardan 
en elektrisch

GROWI - GSW 14 D/F horizontale kliever
op driepunt of met tractoras voor stammen tot 
100 cm lengte en tot 60 cm diameter

Extreme kliefsnelheid!

Hydraulisch 
verstelbaar

kliefkruis

GSW 14F Wielenstel voor GSW25F (optie)

Gepatenteerd systeem
voor de transfer van

nog te klieven blokken,
zeer vloeiende overgang 

van klieftafel naar 
machine

Bij elektrische
motor is de 

machine uitgerust
met 3 pompen

GSW 14 F 
Benzinemotor Turbo
snelheid met 80 km/u
wielenstel
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GSW 14D

De horizontale kliever van Growi bezit een gepatenteerd systeem 
om grote blokken te klieven zonder de rug te zwaar te belasten. De 
werking, men klieft een dikke rol in bv 4 stukken. Door het instellen 
van het kliefkruis kan men twee van de 4 stukken in de juiste grootte
klieven. De andere twee stukken worden simpelweg met een eenhand
Sappie terug in de machine getrokken. Eén blok gaat in de hefinrichting
en de andere gaat direct terug in de machine om gekloven te worden.
Zodoende zijn grote diameters met knopen niet langer een probleem.
Het chassis is speciaal ontworpen om deze handelingen goed en 
rugsparend te kunnen uitvoeren.



Opties:
- Kardan
- 6 delig kliefkruis
- Combi aandrijving kardan en elektrisch

De horizontale kliever van Growi bezit een gepatenteerd systeem 
om grote blokken te klieven zonder de rug te zwaar te belasten. De 
werking, men klieft een dikke rol in bv 4 stukken. Door het instellen 
van het kliefkruis kan men twee van de 4 stukken in de juiste grootte
klieven. De andere twee stukken worden simpelweg met een eenhand
Sappie terug in de machine getrokken. Eén blok gaat in de hefinrichting
en de andere gaat direct terug in de machine om gekloven te worden.
Zodoende zijn grote diameters met knopen niet langer een probleem.
Het chassis is speciaal ontworpen om deze handelingen goed en 
rugsparend te kunnen uitvoeren.

GROWI -  GSW 20/25 D/F horizontale kliever
op driepunt of met tractoras voor stammen tot 
100 cm lengte en tot 100 cm diameter

Technische gegevens:
- Kardanaandrijving of elektrisch aangedreven    
(9,2 kw)

- 25 ton kliefkracht
- Zeer snelle terugloop
- Traploos in hoogte regelbaar 4 of 6 delig

kliefmes (hydraulisch)
- Geen ombouw nodig van transport naar   
werkstelling

- Messen zijn omwisselbaar zonder dat er 
sleutels aan te pas komen

- Ergonomische bediening uit praktijk 
ontwikkeld

- Benodigd vermogen bij kardanaandrijving:
25 Pk

- Tandem hydraulische pomp
- Slijtvaste messingblokken voor kliefstempel
- Hydraulische stamhefinstallatie standaard,   
hiermee krijgt u zware stammen snel en 
makkelijk in de machine zonder uw rug te 
belasten.

- 116 cm klieflengte
- Optioneel 
met 80 km/u 
wielenstel

Transportpositie
245 cm breed

Klieftafel en stamhefinstallatie zijn in de hoogte 
optimaal afgesteld

Vloeiende overgang
van het kliefkanaal

naar de klieftafel

Driepunt machine
in arbeidsstelling

Extreme kliefsnelheid!

GSW 25F met wielenstel, dubbel rendement door één persoon!

GSW25D met driepunt ophanging

Industrie model: de GSW25 elektro-Turbo met
extreme kliefsnelheid
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De horizontale kliever van Growi bezit een gepatenteerd systeem om grote blokken te klieven zonder de rug te zwaar te
belasten. De werking, men klieft een dikke rol in bv 4 stukken. Door het instellen van het kliefkruis kan men twee van de 
4 stukken in de juiste grootte klieven. De andere twee stukken worden simpelweg met een eenhand Sappie terug in de
machine getrokken. Eén blok gaat in de hefinrichting en de andere gaat direct terug in de machine om gekloven te 
worden. Zodoende zijn grote diameters met knopen niet langer een probleem. Het chassis is speciaal ontworpen om
deze handelingen goed en rugsparend te kunnen uitvoeren.

GROWI - GSW 30 D/F horizontale kliever  
op driepunt of met tractoras voor stammen tot 
100 cmlengte en tot 120 cm diameter

GSW 30 F met wielenstel

Extreme 
kliefsnelheid!

GSW 30 F benzinemotor met 
turbosnelheid, perfect gecombi-
neerd met kardanaandrijvingbar

Opties: 
- Kardan
- 6- of 8 delig kliefkruis
- Combi aandrijving kardan en elektrisch

GSW 30D als driepunt versie 
in transport positie slechts 
250 cm

Technische gegevens:
- Kardanaandrijving of elektrisch aangedreven

(11kW)
- 30 ton kliefkracht
- Twee kliefsnelheden
- Zeer snelle terugloop
- Traploos in hoogte regelbaar 4 of 6 delig 

kliefmes (hydraulisch)
- Geen ombouw nodig van transport naar 
werkstelling

- Messen zijn omwisselbaar zonder dat er 
sleutels aan te pas komen

- Geen ombouw van transport naar werkstelling   
nodig

- Benodigd vermogen bij kardanaandrijving: 35 Pk
- Tandem hydraulische pomp
- Lichtbalk afneembaar
- Hydraulische stamhefinstallatie standaard, 

hiermee krijgt u zware stammen snel en makkelijk     
in de machine zonder uw rug te belasten.

- 120 cm klieflengte (130cm optioneel)
- Optioneel met 80 km/u wielenstel
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De horizontale kliever van Growi bezit een gepatenteerd systeem om grote blokken te klieven zonder de rug te zwaar te
belasten. De werking, men klieft een dikke rol in bv 4 stukken. Door het instellen van het kliefkruis kan men twee van de 
4 stukken in de juiste grootte klieven. De andere twee stukken worden simpelweg met een eenhand Sappie terug in de
machine getrokken. Eén blok gaat in de hefinrichting en de andere gaat direct terug in de machine om gekloven te 
worden. Zodoende zijn grote diameters met knopen niet langer een probleem. Het chassis is speciaal ontworpen om
deze handelingen goed en rugsparend te kunnen uitvoeren.

GROWI - GSW 40 F horizontale kliever
met tractoras voor stammen tot 
140 cm llengte en tot 160 cm diameter

Grote drukplaat met messing 
voeringen

Gepatenteerd systeem voor de 
transfer van nog te klieven blokken,
zeer vloeiende overgang van klieftafel
naar machine

Afschakelsysteem. Hierdoor worden
drukpieken vermeden en wordt de
pomp(en) gespaard

Hiermee werken zal u 

aangenaam verrassen
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Technische gegevens:
- Kardanaandrijving vanaf 50 Pk
- 40 ton kliefkracht
- Twee kliefsnelheden automatisch
- Zeer snelle terugloop
- Traploos in hoogte regelbaar 4 delig kliefmes (hydraulisch),  

40 cm in hoogte verstelbaar, 80 cm ook bij eik en beuk
- Kliefkruis in onderste positie is 80 cm hoog en 70 cm breed
- Kliefkruis in bovenste positie is 120 cm hoog en 70 cm breed
- Hydraulische stamhefinstallatie met extra vermogen om grote   
en zware stammen in de machine te heffen.

- Grote drukplaat 40 cm breed op 52 cm hoog
- Grote olietank zijnde 210 liter
- Gebouwd op IPB drager
- Speciaal hechtsysteem van het kliefmes

Materiaalkoffer

Ergonomisch plaatsing van de tweehandsbediening
ontwikkeld uit praktijk

Grote olietank van 210 literIn hoogte verstekbare dissel

Opties:
- Kardan
- 6- of 8 delig kliefkruis
- Voetbediening door elektroventiel
- Afstandsbediening
- Winch met 2,5 ton trekkracht

GSW 40F – 2700 lange versie met 2,70 m klieflengte

HBC afstandsbediening

GROWI - GSW 40 F 2700
horizontale kliever om grote 
stammen te klieven

GROWI machinenbouw
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De onnavolgbare horizontaalkliever van Growi onderscheid zich 
door zijn constructie en door zijn snelheid en bijgevolg ligt het 
rendement enorm hoog, buiten concurrentie !

De 40 ton kracht waarmee deze Growian III klieft is meer dan 
voldoende om knoestige eiken en beuken tot 80 cm probleemloos 
in 8 stukken te klieven.

De kraan heeft een reikwijdte van 5,20 m tot 7,00 m en kan tussen 
ca. 400 kg heffen op maximale lengte.

De Growian III wordt bediend met elektro hydraulische voetpedalen.
Zodoende heeft men de handen vrij om de kraan te bedienen.

Het klieven gebeurt d.m.v. een voetpedaal , evenals de hoogteinstel-
ling van het kliefmes en de stamhefinstallatie, deze laatste kan ook
gebruikt worden om een stam of een reeds gekloven blok op de 
leggen, zo kan men sneller de machine laden.

De Growian III is de ideale machine voor behandeling van zwaar hout
of voor een firma die zich toelegt op de productie van brandhout.

GROWI - GSW 40 F - KA 6,30
Horizontaalkliever Growian III

GROWI machinenbouw
Christof Freudling
0049 83 77 619
www.growi-maschinenbau.de



GROWI - Horizontale kliever 
voor gebruik met

Kraan                                                                        Bomenlier

GROWIAN I GSW 30F met bomenlier

Lier in transportstellingGrowian met kraan in werking

Mechanische kraansturing Weggeplooid om laden met kraan toe te laten GSW 30 D met bomenlier gezien vanaf werkzijde

GSW 30 D met bomenlier gezien vanaf 
de tractorzijde

Elektrische kraansturing

Drukinstelling

Klein    55 cm
Middel  85 cm
Groot  105 cm

Growi Houttangen uit Hartox – 
handgesmeed

Bomenlier:
- 2,5 ton trekkracht met 40 m kabel
- Hartox houttang met gesmeedde punten
- Trekt het hout tot in het kliefkanaal
- Dubbelwerkende stamheffer, dient hier   
tevens als steun voor de machine

- Stammen tot 120 cm kunnen alleen en   
zonder moeite in de machine getrokken   
worden

- De bomenlier is verkrijgbaar op de 
GSW 25 / 30D-F / 40F

Vier volautomatische kliefsnelheden

GROWI machinenbouw
Christof Freudling
0049 83 77 619
www.growi-maschinenbau.de



Met deze onovertroffen kliever verliest elke dikke stam zijn 
schrikeffect. Elke diameter wordt probleemloos gekloven 
vanuit de cabine van uw kraan. De GBS is niet alleen een 
kliever maar ook een grijptang, zodat de stammen niet met 
de hand moeten worden vastgepakt.

Excentrische sluiting zorgt voor een 
probleemlose vergrendeling in trans-
portstelling zonder gebruik van sleutels

Kliever in transportstelling

De Growi kraankliever kan aan elke arm 
gebouwd en/of aangepast worden

Technische gegevens:
- 21 of 25 ton kliefkracht
- Hoge kliefsnelheid
- Dubbelwerkende cylinder
- Smal in transportstelling (goed voor 
transport op de baan)

- Kliefmes met messing voeringen
- Zeer robuuste en toch niet overdreven  
zwaar gebouwd

- 115 cm klieflengte
- Gewicht ca. 400 kg

GROWI - GBS 21 / 25 Kraankliefmachine 
Houtkliever voor de aanbouw aan een kraanarm 

GROWI machinenbouw
Christof Freudling
0049 83 77 619
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GROWI - Transportband GFB
Professionele transportband GFB 80 – 600

Breedte: 80 cm
Lengte: 500 – 750 cm
Elektromotor: 1,1 kW 

Optioneel: Hydraulische aadrijving

- Extreem robuuste bouw
- Rubberen transportband met geweven 

structuur en flappen van 50 mm

GFB 42 - 500
Eenvoudige en 
prijsgunstige variant

Hoogteverstelling
met de hand

Elektrische
aandrijving

Hydraulische
aandrijving

42 cm breed en 
500 cm lengte

GROWI machinenbouw
Christof Freudling
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Het Growi Bundelapparaat is geschikt voor het bundelen van meterhout.
Het bundelen gaat makkelijk en snel. Tijdens het laden wordt het hout tot
tegen de grote rugplaat gelegd die tevens als maat dient. Nadat het pak 
volledig is (komt overeen met één kubieke meter) kan men de beveiliging 
losmaken ende bundel zowel links als rechts uitkippen. Door zijn robuuste
bouwwijze en zijn stabiliteit staat deze bundelaar garant voor vele jaren 
perfect gebruik.

Bundelapparaat – 
leveringspakket:
- Voor 33, 50 en 100 cm 

houtlengte
- Als drie-puntophanging
- Makkelijk uitkippen van 
de bundel

- Compacte bouwwijze
- Kan onafhankelijk gebruikt 
worden, moet niet aan de 
tractor hangen

- Vatvolume garandeerd een 
kubieke meter

Machine staat stabiel op vier
poten, zelfs als het niet aan de
tractor is bevestigd

Growi garandeert de 
houdbaarheid van de 
nylon banden !

Hefbeugel voor 
meterhoutbundels

GROWI - Bundelapparaat
Voor snel en makkelijk bundelen van meterhout

Bundel -  set met bandafroller:
- 25 mm spanband,  witte uitvoering,   
1000 kg breukkracht

- Het spansysteem is zeer sterk, zelfs 
zware eiken bundels kunnen via de ban
den opgehoffen worden. Verder bestaat 
ook de mogelijkheid om de banden na 
te spannen. Growi garandeert de houd
baarheid van de banden.

- De banden kunnen tot 5 keer opnieuw 
worden gebruikt.

De Growi bundel - set omvat :
- Eén profispanner
- Eén afroller
- 500 verzonken klemmen
- 500 m geweven spanband

GROWI machinenbouw
Christof Freudling
0049 83 77 619
www.growi-maschinenbau.de



GROWI - bundelapparaat
met alle bestaande opties

Twee machines aan één trekker, zo spaart u een tweede trekker of een tweede rit uit. Uitgevoerd met wielenstel 25 km/u

Wielenstel met 
lichtbalk (25 km/u).

Kogelkoppeling
achter de kliever

Halve kubieke 
meter inbouwkorf

Wielenstel wordt met 
de driepuntsophanging 

bevestigd, er zijn 
geen sleutels nodig

GROWI machinenbouw
Christof Freudling
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GROWI - Zaagkorf
De snelste manier om hout te zagen

Een kubieke meter brandhout in bundel doorzagen, één snede in één minuut. 

Om te beginnen wordt het zaagblad 
vooraan in de gleuf gezet.

Zodoende moet de bediener 
niet het gehele gewicht van de 

boomzaag dragen.

Uitvoering is zo gebouwd dat men langs beide zijden kan doorzagen met een blad van 70 cm of langs één van beide
kanten met 140 cm lang zaagblad. Er wordt gewerkt met een standaard zaagketting in 3/8 steek.

GROWI machinenbouw
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GROWI - Trommelreiniger   
GRT 12000

Trommelreiniger met trechter

Technische gegevens:

- Aandrijving door een 2,2 kW Siemens motor in sterkstroom
- Motor met zachte opstartmodus en motorbeveiligingsschakelaar
- Deze uitvoering is ontwikkeld en gebouwd voor dagelijks en langdurig gebruik.
- Trommeldoormeter 120 cm
- Trommellengte 300 cm
- De hoek kan ingesteld worden tussen 0° en 7° 
- Een stère per minuut is de doorvloeicapaciteit al naargelang de ingestelde hoek.
- Reinigt in een recordtempo hout tot 50 cm lengte, verwijdert alle spaanders en  
zagemeel

- Volledig aangeklede machine zorgt voor een feilloos functioneren.
- De invultrechter is universeel, zowel door de Growi bundelzaag of via een trans
portband of via een frontlader.

- Breedte invoertrechter is 289 cm
- Hoogte invoertrechter is 275 cm
- De aandrijving van de trommel gebeurt d.m.v.e en rollenketting, doorslippen 
is niet mogelijk

- Breedte: 172 cm
- Lengte: 552 cm met trechter
- Hoogte: 233 cm
- Hoogte met trechter: 275 cm (is ook de invulhoogte)
- Gewicht: 1500 kg.

- Uw klanten krijgen hun brandhout zonder zagemeel, los schors en 
spaanders, wat een service!

GROWI machinenbouw
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GROWI - Afkortmachine GAE 8000 
De snelllere motorzaag
Het intelligentste machineconcept

Hydraulische stamheffer en stamdraaier

Overzichtelijk bedieningspaneel

Zaagblad met bescherming Stammen tot 80 cm doormeter

Voordelen van het nieuwe Growi 
systeem

- Wordt modulair opgebouwd, een kliever  
kan uiteindelijk het gezaagd hout direct 
klieven.

- De stammen worden door een stoter in 
de machine geduwd, door gebruik van dit 
systeem kunnen allerhande stammen, ook 
dikkere of kromme, probleemloos 
verwerkt worden .

- Snitlengtes van 25, 33, 50 en 100 cm zijn 
voorgeprogrammeerd, alle andere lengtes 
kunnen worden ingegeven.

- Eenvoudige bediening van de 
stuurelementen.

- De machine wordt geleverd met een 
100 cm lang zaagblad (120 cm optioneel).

- Aangedreven door 11kW elektromotor, dit 
zorgt voor een extreme zaagsnelheid.

- Optioneel kan deze zaageenheid uitgerust   
worden met hydraulische aandrijving of 
met kardanaandrijving.

- Stamlengtes tot 8 meter kunnen verzaagd   
worden.

GROWI machinenbouw
Christof Freudling
0049 83 77 619
www.growi-maschinenbau.de

Querschieber zum Transport der
Stämme in den Spalter



GROWI - Dwarsstaande aanvoertafel 
GQF 800
voor stammen tot 80 cm

Growi aanvoertafel voor echt brandhout. Zeer stabiel, kan een zeer groot volume dragen. 

Met twee of drie 
kettingen leverbaar.

Dwarstafel met 
zagerijkwaliteit

Twee robuuste 
hydraulische 

aandrijvingen

Mechanische 
vergrendeling

GROWI machinenbouw
Christof Freudling
0049 83 77 619
www.growi-maschinenbau.de



GROWI Maschinenbau
Christof Freudling

Thingaustraße 8 · 87647 Oberthingau
Telefon: 00 49 (0 ) 83 77 / 6 19 · Telefax: 00 49 (0 ) 83 77 / 1462

www.growi-maschinenbau.de

GROWI - Bundelzaag GBC 1500 (GROWICUT)
De snelste manier om bundels door te zagen

Optie: 
Hydraulisch vestelbare

zijwand om het 
zijdelings laden 

mogelijk te maken

Growicut 
uitkipsysteem

Growicut op 
houtuitrijwagen

Growicut gecombineerd
met reinigingstrommel

Stationaire 
Growicut

Growi bundelzaag op wielenstel

12 tot 15 kubieke meter per 
uur door slechts één bediener
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