
Greentec 
Houtversnipperaars



Eigenschappen  

Greentec schijvenversnipperaars 

· eigen gekoeld hydraulisch systeem

· zeer agressieve verticale invoerrollen onaf-

hankelijk aangedreven

· vraagt weinig vermogen doordat de in-

voer schuin op de schijf staat

· ABF invoersysteem (auto back feed)

· standaard met geïntegreerde gereed-

schapskist (gevuld)

· voorzien van verschillende slijtplaten, op 

slijtage gevoelige plaatsen éénvoudig te 

vervangen

Greentec Houtversnipperaars

Greentec schijvenversnipperaars zijn ontworpen in de praktijk 
door én voor de professionele gebruiker. Door de modulaire 
bouw kan de invoertrechter voor, naast of achter de trekker 
worden gepositioneerd. De machine heeft een grote capaci-
teit door zeer agressieve invoerrollen. De rotor is voorzien van 
speciale windbladen, waardoor de snippers met gemak, door 
een 5 meter lange pijp, over de cabine worden geblazen. 
Met het ABF invoersysteem wordt de invoer d.m.v. rotortoe-
rental en hydraulische druk in het systeem geautomatiseerd. 
De onderhoudsvriendelijke Greentec maakt het wisselen van 
de messen zeer eenvoudig, ook de smeerpunten onder de 
eenvoudig te openen klep zijn goed bereikbaar. Door de snij-
hoek van 50° draait de machine zeer licht en is hij zuinig met 
brandstof.De Greentec schijvenversnipperaars zijn leverbaar 
met verschillende kranen, de besturing is naar keuze.

Hakselschijf
·gefreesde schijf: de schijf is verdiept naar het volgende mes 

voor nog sneller invoeren

Onderhoud
· De messen zijn goed bereikbaar de uitwerppijp hoeft niet te 

worden verwijderd.
· Zware scharnierbare kap over de hakschijf welke bij openen 

vergrendeld.
· Scharnierbare kap over invoerrollen alle smeerpunten zijn 

goed bereikbaar.

Greentec Type: 930 1445
Invoeropening 300 x 580 mm 450 x 1000 mm
Hakselschijf Ø960 x 58 mm ø1450 x 58 mm
Aantal messen 2 of 3 4
Tegenmessen 3 4
Uitwerppijp 360 ° draaibaar 360 ° draaibaar
Aandrijving Aftakas 1000 rpm Aftakas 1000 rpm
Snipperlengte 12 - 25 mm 15 - 30 mm
Capaciteit Tot 60 m³/uur Tot 150 m³/uur
Vermogen trekker 100-250 pk 200-450 pk
Invoertrechter Vaste sleuvenbodem  Hydr. opklabare invoertafel
Bediening Elektr. bed. kast Elektr. bed. kast
Gewicht (zonder kraan) 2230 kg ca. 3800 kg
Afm. L x B x H (mtr.) 2,3 x 2,2 x 3,3 ca. 1,9 x 2,5 x 3,2
Kleur Rood ral 3001 en Grijs ral 7021 Rood ral 3001 en Grijs ral 7021

Opties:
Hydraulische uitwerppijpverdraaiing  x standaard
Elektrische bediening strooiklep x standaard
Lange scharnierbare pijp over cabine 500 cm  x x
Front verlichtingset t.b.v. achteruit rijden  x x
Trekhaak (alleen bij invoertrechter 45 °) x 
Hydr. aansluiting enkelw. remaansluiting 
en 7. pol stekker op trekhaak x 
Groothoek aftakas 200 PK x
Hydraulisch opklapbare invoertafel kraaninvoer x standaard
Opklapbare invoertafel handinvoer x 
Speciale kleur RAL .... i.c.m. RAL 7021 grijs x x

Technische specificaties

Mogelijk met opbouwkranen: MOWI 300 MOWI 400 extra hoog Nokka 4472 Palfinger C45F66
Reikwijdte 5,6 m 6,2 m 7,2 m 6,6m
Hijsmoment bruto 26 kNm 37 kNm 44 kNm 71 kNm
Hijskracht zonder klem/rotator op 4 m 685 kg 725 kg 865 kg 1320 kg
Zwenkmoment bruto 8,5 kNm 8,5 kNm 9,6 kNm 18 kNm
Werkdruk  170 bar 170 bar 170 bar 170 bar
Benodigd olie flow 25-30 l/min. 30-35 l/min. 50-70 l/min. 60-80 l/min.
Gewicht zonder klem/rotator 450 kg 630 kg 945 kg 1010 kg
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Hydraulisch draaibare 
uitwerppijp

Greentec 1445 
standaard met  
3 invoerrollen

Verlengde uitwerp-
pijp over de cabine. 5 
meter lang. Compleet 
met 2 loskleppen.

Elektrisch verstelbare 
strooiklep

Trekhaak aan ach-
terzijde met 7-polige 
contrastekker. 
Enkelwerkende hy-
drauliek aansluiting. 
Hydraulische remaan-
sluiting

PLC met display voor 
de besturing van de 
versnipperaar en de 
kraan 

Front verlichtingset 
t.b.v. achteruitrijden 
compleet met 
knipperlichten.

Sleuven in de bodem 
om grond en grind 
weg te zeven

Opties



Greentec Venturi  942 & 952 drumversnipperaar

De Greentec drum versnipperaars kenmerken zich door de 
brede invoer, waar bij anderen de zijtakken en splittingen 
niet verder willen,gaan ze bij de greentec gewoon door De 
hakseldrum van de Greentec Venturi drumversnipperaar 
is uitgevoerd met een geïntegreerd blower systeem, dit in 
combinatie met de venturi uitblaasmond, resulteert in veel 
blaas,- en wegwerpkracht. De grote hakseldrum (960 mm 
doorsnee) blijft in dik hout goed snipperen, ook wanneer de 
messen iets stomper worden. Het speciaal design tegenmes 
snijdt fijne takken onder een andere hoek af, wat resulteert in 
een betere snipperkwaliteit, dus hogere opbrengst. De onder-
rol is hoog geplaatst hierdoor trekt hij fijne takken veel beter 
naar binnen, ook loopt de bovenrol veel gemakkelijker op dik 
stamhout.

De machine is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, 
compleet met dieselmotor of aftakas  angedreven. 

Bij de motor uitvoering word de aandrijving verzorgd door de
opgebouwde John Deere dieselmotor welke voorop het chas-
sis is geplaatst. De Twin Disk koppeling brengt daarna het 
vermogen via een powerband over op de hakseldrum. Het
chassis is standaard uitgevoerd met een 40 km/h hydraulisch 
geremd onderstel, als optie kun je kiezen voor een 80 km/h 
luchtgeremd snelverkeertandem.

Bij de aftakas aangedreven machines hebben wij drie varianten;
· Units, geschikt voor opbouw op onze Greentec snippercom-

binatie’s
· Driepunts trekker aangedreven machines zijn te leveren tot 

400 pk en als optie ook leverbaar voor in de fronthef (cat. 2)
· Wielstel uitvoering, 40 km/h hydraulisch geremd banden 

600/50R22,5 radiaal met of zonder opbouwkraan met hy-
draulische steunpoten

Technische specificaties Greentec 942 Venturi
Greentec 942 Venturi unit driepunt wielstel motor 
 kraaninvoer kraaninvoer kraaninvoer kraaninvoer 
Invoeropening 420 x 710 mm 420 x 710 mm 420 x 710 mm 420 x 710 mm 
Drum 960 x 730 mm 960 x 730 mm 960 x 730 mm 960 x 730 mm 
Invoerrol x x x x 
Bovenrol ø 450 x 710 mm ø 450 x 710 mm ø 450 x 710 mm ø 450 x 710 mm 
Onderrol ø 300 x 720 mm ø 300 x 720 mm ø 300 x 720 mm ø 300 x 720 mm 
Aantal messen 3 3 3 3 
Tegenmessen 1 1 1 1 
Uitwerppijp 360° draaibaar optie hydr. hydr. hydr. hydr. 
Strooiklep verstelbaar optie elektr. elektr. elektr. elektr. 
Bediening elektr. elektr. elektr. radiografisch 
Vermogen  trekker trekker trekker 140 pk 
 100/220 pk 100/220 pk 100/220 pk John Deere 
Opties:
ABF autofeed invoer standaard standaard standaard standaard 
Kraan en versnipperaar 
met radiografische afstands bediening  x x x
Invoer v.v. 2 extra staande rollen x x x x 
Zeefplaat 70 of 50 mm of open x x x x 
Aftakas tot 200 pk met vrijloop  6 splines 1 3/8 6 splines 1 3/8  
Aftakas aan trekkerzijde, v.v. 80º groothoek  x  
Invoerketting hydraulisch opklapbaar x x x x 
Steunpoot voor hydraulisch   x x 
Snelverkeer tandem 80 km luchtgeremd    x 
2x staande invoerrol x x x x
Speciale kleur ral……… 
in combinatie met grijs ral 7021 x x x x 
Tegenmes van bovenaf te monteren 
en verstellen x x x x 
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Greentec 952 Venturi: unit driepunt wielstel motor  unit MEGA driepunt MEGA wielstel MEGA motor MEGA motor MEGA
         Premium
Invoeropening 520 x 850 mm 520 x 850 mm 520 x 850 mm 520 x 850 mm  520x1060 mm 520x1060 mm 520x1060 mm 520x1060 mm 520x1060 mm 
Drum 960 x 700 mm 960 x 700 mm 960 x 700 mm 960 x 700 mm 960 x 930 mm 960 x 930 mm 960 x 930 mm 960 x 930 mm 960 x 930 mm 
Bovenrol Ø 500 x 850 mm Ø 500 x 850 mm Ø 500 x 850 mm Ø 500 x 850 mm Ø 500 x 1060 mm Ø 500 x 1060 mm Ø 500 x 1060 mm Ø 500 x 1060 mm Ø 500 x 1060 mm
Onderrol Ø 300 x 850 mm Ø 300 x 850 mm Ø 300 x 850 mm Ø 300 x 850 mm Ø 300 x 1060 mm Ø 300 x 1060 mm Ø 300 x 1060 mm Ø 300 x 1060 mm Ø 300 x 1060 mm
Aantal messen 3 3 3 3 4 4 4 4
Tegenmessen 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Uitwerppijp 360 ° draaibaar hydr.  hydr.  hydr.   hydr.  hydr.  hydr.  hydr.   hydr.  hydr.
Strooiklep verstelbaar hydr.  hydr.  hydr.   hydr.  hydr. hydr. hydr. hydr. hydr.
Invoertafel  hydr. opklapb. hydr. opklapb. hydr. opklapb. vast  hydr. opklapb. hydr. opklapb. hydr. opklapb. vast vast
Bediening elektr. elektr. elektr. radiografisch  elektr. elektr. elektr. radiografisch radiografisch
Aftakas tot 250 pk   20 splines 1 3/4 20 splines 1 3/4   20 splines 1 3/4 20 splines 1 ¾  
Langzaam verkeer 40 km Hydr. geremd   enkelas tandemas   enkelas tandemas tandemas
Banden   600/50R22,5 385 mm. breed   600/50R22,5 385 mm. breed 385 mm. breed
   Radiaal    Radiaal    
Steunpoot voor   handmatig handmatig   handmatig handmatig hydraulisch
Vermogen   140/250 pk 140/250 pk 140/250 pk 275 pk 200/400 pk 200/400 pk 200/400 pk 275 pk  400 pk
    John Deere    John Deere John Deere
Opties     
Zeefplaat 70, 50 mm of open x x x x x x x x 70 mm
Aftakas tot 250 pk met vrijloop 20 splines 1 3/4   
Aftakas tot 400pk        20 splines 1 3/4 20 splines 1 3/4  
Steunpoot voor hydraulisch   x x   x x standaard
Kraan montage plateau   x x x   voor op de trek- op de op de
met dubbele hydr. steunpoot       boom invoertrechter invoertrechter
Invoer vv 2 extra staande rollen x x x x x x x x x
Snelverkeer tandem 
80 km/h luchtgeremd    x    x x
Tegenmes van bovenaf te 
monteren en verstellen x x x x x x x x x
Invoerketting hydraulisch 
opklapbaar i.p.v. onder rol     x x x x standaard
Dubbele hydr. steunpoot achter      x      x x
Kraan en versnipperaar met 
radiografische afstandsbediening  x x x x x x x x
Hydr. uitwerppijpverstelling x x x x x x x x x
Speciale kleur ral……… 
in combinatie met grijs ral 7021 x x x x x x x x x

Technische specificaties Greentec 952 Venturi

Greentec Venturi  942 & 952 drumversnipperaar
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Hakseldrum
De drum is voorzien van 4 messen. Ook is de drum met de 
bijgeleverde vork eenvoudig te vergrendelen tegen mee-
draaien. De messen zijn zeer eenvoudig te wisselen. Na 
montage direct de juiste afstelling naar het tegenmes.

Invoertrechter
· Hoog geplaatste onderste invoerrol.
· Invoerrol dubbelzijdig aangedreven, door 2 zware wielmo-

toren met geïntegreerde eindlagers (onderhoudsvrij, geen 
vetnippels).

Zeefunit
· Eénvoudig toegankelijk onder scharnierbare klep
· Eénvoudige de- en montage zeef door middel van 1 pen.
· Zeef gemaakt van hardox
· Verschillende type zeven standaard 50 mm of 70 mm

Optie: 
· Kraanplateau voor montage opbouwkraan.
· Hydraulisch opklapbaar invoerketting

De Greentec Venturi drumversnipperaar kraaninvoer 
heeft de volgende eigenschappen:
· Voorzien van geïntegreerd blower systeem, dit in combi-

natie met venturi uitblaasmond, garandeerd veel blaas-
kracht.

· Volledig slijtvaste slijtplaat onder de drum (vervangbaar) 
· No- nonsens machine, voorzijde snipperen, achterzijde 

wegwerpen.
· Systeemvijzels/ werprad e.d. is niet nodig. Dit vermindert 

slijtage, bespaart
vermogen en dus brandstof, wat resulteert in een hoger 

rendement.
· Radiografische afstandsbediening standaard op de mo-

tor machine.
· Eigen gekoeld hydraulisch systeem.

Kwaliteit 

De gehele machine is degelijk gebouwd en samen-

gesteld uit st. 52.3. Zware lagers, grote poulies 

met powerband aandrijving en parker hydraulische 

componenten staan voor een technisch lange le-

vensduur. Losse machine delen worden eerst ge-

straald en gepoedercoat alvorens ze worden geas-

sembleerd.



Ufkes Greentec b.v.
Kelvinlaan 80, 9207 JB Drachten - NL

Tel. +31 (0)512 584760
info@ufkes.net · www.ufkes.net
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