
Met onze knowhow van ‘drives and 
more’ leveren wij u de juiste oplossing!

Werkt u graag met één partner? Dan bent u bij Groschopp aan 
het juiste adres. Naast het leveren van een breed assortiment 
aan hoogwaardige AC, DC en EC motoren en reductoren in vele 
vormen en maten biedt Groschopp voor vrijwel elk vraagstuk 
een oplossing. Wij geven u productadvies en denken graag met 
u mee. 

Groschopp denkt met u mee

Rivierdijk 643j

3371 EE Hardinxveld Giessendam

+31 (0)184 620 190

info@groschopp.nl 

Zoek eenvoudig via onze website naar een specifiek product met 
onze Smart Search tool.

www.groschopp.nl/search

Steven Rommen

Michaël Kentie

Ruud Muijt

Technisch specialist

Technisch adviseur binnendienst

Commercieel technisch adviseur

Met het ‘more’ van Groschopp drives and more geven we aan 
dat we meer doen dan het leveren van producten zoals motoren, 
reductoren en servotechniek.  Wij onderscheiden ons door met u 
mee te denken, met een deskundig advies op maat als resultaat. 
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Consultive dienstverlening

Door onze inzichten heb-
ben wij Dutch Machine 
Factory kunnen helpen 
bij vernieuwende oplos-
singen. Naast het leveren 
van de aandrijving en de 
componenten en het ver-
zorgen van de engineering 
heeft Groschopp haar 
kennis en expertise op 
de juiste manier kunnen 
inzetten.

Door onze expertise op het gebied van motoren hebben wij  bij-
voorbeeld Dutch Machine Factory kunnen helpen bij het ontwik-
kelingsproces van de assessor.

TOTAALOPLOSSING

ASSESSOR 1



Producten Leveringsprogramma aandrijvingen

Groschopp levert een breed assortiment aan AC-, DC- 
en EC (servo) aandrijvingen. 

Over Groschopp

GROSCHOPP DENKT MEE

ONZE PARTNERS

AC MOTOREN

DC MOTOREN

EC MOTOREN (SERVOTECHNIEK)

INNOVATIEVE  DENKKRACHT

I JZERSTERK ASSORTIMENT

HOOGWAARDIGE PRODUCTEN

KENNIS  EN ERVARING









Met de energiezuinige 
motoren van Groschopp 
halen we zo veel mogelijk 
efficiënt vermogen uit een 
klein volume. De strakke 
verpakking heeft daar-
naast als groot voordeel 
dat vuil veel minder kans 
krijgt om aan te hechten 
en dat het oppervlak mak-
kelijk te reinigen is.

De reductoren van Gro-
schopp zijn verkrijgbaar 
in vele vormen en maten. 
In de praktijk wordt vrij-
wel iedere motor voor-
zien van een reductor om 
een bepaald toerental 
en/of koppel te realise-
ren. Groschopp heeft een 
ruime keuze in zowel uit-
voeringen als overbren-
gingsverhoudingen.

Service staat bij ons hoog 
in het vaandel en al hele-
maal als het aankomt op 
servotechniek. Wij helpen 
daarom graag bij ieder 
dynamisch aandrijfvraag-
stuk. Groschopp heeft 
veelal een oplossing. 
Servomotoren, reducto-
ren, controllers, PLC’s en 
Motion maken hier deel 
van uit.

Sinds 2001 levert Groschopp B.V. als exclusieve agent voor de 
Benelux hoge kwaliteitsproducten van de fabriek Groschopp 
rechtstreeks aan haar relaties. Groschopp AG is een begrip 
in de markt en een betrouwbare en degelijke Duitse fabrikant 
waarmee wij zeer korte lijnen onderhouden. Voor onze relaties 
binnen de Benelux beschikken wij over een grote eigen voor-
raad, zo bent u gegarandeerd van een snelle levering.

Groschopp heeft voor vrijwel elk aandrijfvraagstuk een aandrijf-
oplossing. Groschopp werkt visualiserend: wij demonstreren u 
graag een oplossing.

Om de juiste oplossingen te kunnen aandragen zijn kennis en 
ervaring een vereiste in onze branche. Onze medewerkers heb-
ben veel knowhow van de markt, de techniek, de toepassings-
gebieden en de producten. In nauwe samenwerking met onze 
klanten of de partners van onze klanten gaan wij op zoek naar de 
best ‘passende’ oplossing en maken wij het proces inzichtelijk.  
Groschopp meer dan alleen motoren en reductoren.

GROSCHOPP STAAT VOOR

AC/DC MOTOREN

SERVOTECHNIEK

REDUCTOREN

• Kleine, gladde compacte aandrijving in elke willekeurige 
bouwvorm tot 750 Watt, groot regelbereik en multi inzetbaar

• Op klantwens gebouwd, tot wel meer dan 10.000 toeren  
leverbaar

• Standaard groot spanningsbereik, wereldwijd inzetbaar
• Hoge vermogensdichtheid
• Zeer energie efficiënt, ver boven de IE3 norm uit
• Standaard leverbaar in IP65 beschermklasse
• Normmotoren in combinatie met reductoren of  samen met 

de Groschopp reductoren, range tot 10 kW
• Groschopp gladde compacte motoren samengebouwd met 

diverse wormwiel-, kegelwiel- en  planetaire reductoren
• Kleine synchroonmotoren met wormwiel-, tandwiel-    

of planetaire reductoren 
• ATEX motoren

• Kleine, gladde en compacte aandrijving in elke willekeurige 
bouwvorm tot 750 Watt 

• Zwaardere motoren zowel shunt als permanent magneet 
tot  10 kW 

• 12 tot 600 V DC leverbaar
• Kunnen voorzien worden van diverse wormwiel-, kegelwiel- 

of planetaire reductoren
• Kan op klantwens gebouwd worden
• Tot meer dan 10.000 toeren leverbaar
• Eenvoudige versie beschikbaar voor de kleine vermogens 

waarbij geen koolborstels vervangen kunnen worden

• Kleine, gladde en compacte aandrijving in elke willekeurige 
bouwvorm

• Stappenmotor mét terugkoppeling
• Flexibel in opbouw
• Verschillende geversystemen kunnen worden ingebouwd
• Kunnen worden voorzien van rem
• Motoren tot 85 Nm. leverbaar
• De kleine motoren zijn voorzien van een één stekkersysteem 
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