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Uni-grijpers 
 
De speciaal door Koot Automation & Service B.V. ontwikkelde universeel grijper kan binnen een zeer breed bereik 
ingezet worden. Er bestaan twee verschillende basisplaten, namelijk; één die past op het snelwisselsysteem en 
één die voorbereid is met een robot gatenpatroon. Beide platen zijn in verband met de schroefdraad hard 
geanodiseerd. Vanaf zuignap steekmaat van 20x24mm tot aan steekmaat van 240x280mm. Leverbaar met vaste 
zuignappen in één achtste of kwarts aansluiting, en met verende pennen. Het systeem is met de zelfde 
maatvoering opgebouwd als de grote universele grijper merken, hierdoor kunt u tevens deze materialen op en 
aanbouwen. 
 

Enkel pakket € 195,- 
Pakket bestaande uit alle onderdelen om één complete universeel grijper samen te kunnen stellen.(Exclusief montage) 

Inhoud van het pakket 

• Eén hard geanodiseerde robotplaat, vrije keuze:  
o grijper snelwisseldeel (GPM1), of directe robot montageplaat. 

• Vier stuks zuignap montage, vrije keuze: 
o Lange of korte zuignapmontage armen 
o Met verende of zonder verende pennen. 

▪ Indien met verende pennen, lange of korte verende pennen. 
▪ Indien zonder verende pennen schroefdraad G1/8” of G1/4”. 

o Silicone zuignappen 2,5 balg 12mm of 20mm 

• Inclusief, boutjes, nippels en 0,5 meter slang. 
 

Duo pakket € 350,- 
Pakket bestaande uit alle onderdelen om twee complete universeel grijpers samen te kunnen stellen.(Exclusief montage) 

Inhoud van het pakket 

• Twee hard geanodiseerde robotplaten, vrije keuze:  
o grijper snelwisseldeel (GPM1), of directe robot montageplaat 

• Acht stuks zuignap montages, vrije keuze: 
o Lange en korte zuignapmontage armen 
o Met verende of zonder verende pennen. 

▪ Indien met verende pennen, lange en korte verende pennen. 
▪ Indien zonder verende pennen schroefdraad G1/8” of G1/4”. 

o Silicone zuignappen 2,5balg 12mm en 20mm 

• Inclusief, Boutjes, nippels en 1 meter slang. 
  
Korte armen : steekmaten <142x184mm 
Lange armen : steekmaten <240x280mm 
Korte verende pennen : slag 10mm 
Lange verende pennen : slag 30mm 
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