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Over CAM attachments®
CAM attachments
CAM attachments-producten worden erkend om hun hoge 

kwaliteitsnormen en betrouwbaarheid. Dankzij onze uitgebreide 

opgedane ervaring kunnen wij je een breed gamma aan 

kwalitatieve voorzetapparatuur aanbieden. Wij hebben twee 

operationele productie-installaties: een in Italië en een in China. 

Dankzij de strategische locaties van beide productie-installaties 

kunnen wij volledig voldoen aan de vraag van het bedrijf, de 

klanten en aanpassingen aan de lokale situatie verzorgen. 

Wij zijn een vaste waarde geworden in West-Europese landen zoals 

Italië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Duitsland, Spanje 

en België. Wij verkopen onze producten in meer dan 80 landen 

wereldwijd.

Productportfolio 
We ontwikkelden ons productgamma door de interne processen 

van onze klanten te bestuderen en voorzetapparatuur te 

produceren die specifiek afgestemd is op die behoeftes. Zo 

bieden wij een een breed aanbod aan voorzetapparatuur voor 

verschillende industrieën en types machines. Onze zijverschuivers, 

vorkverstellers, multi-vorkverstellers, balenklemmen, 

vorkenklemmen, 180°- en 360°-roterende klemmen, 

dozenklemmen en papierrollenklemmen behoren tot de 

producten die in onze Italiaanse faciliteit vervaardigd worden, maar 

ons gamma omvat verder ook nog kiepcontainers, kraanarmen, 

sneeuwruimers en vorken om er slechts enkele te noemen.  
 
Dienst-na-verkoop
Wij bieden een uitgebreid en steeds voorradig aanbod aan 

vervangonderdelen. Verder garandeert ons ervaren team van 

technici je een volledige dienst-na-verkoop: wij bieden je 
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Onze geschiedenis

naast technische ondersteuning via de telefoon ook herstel en 

onderhoud van de voorzetapparatuur ter plaatse of in ons eigen 

atelier.

Belangrijke industrieën 
Dankzij zijn flexibiliteit en ervaring creëert CAM attachments 

producten voor alle belangrijke sectoren van de markt. We zijn 

er trots op dat we de logistieke industrie, bouw, voedings- en 

drankensector en de agrarische sector bedienen, maar ook 

dat we tegemoetkomen aan de behoeften op het gebied 

van papierverwerking, recyclage, witgoed, productie en 

gieterijtoepassingen.

Voorzetapparatuur voor alle machines
Onze voorzetapparaten zijn geschikt voor allerhande types 

machines, zoals heftrucks, schrankladers, verreikers en 

tractorvoorladers.

1970 
Opgericht in Grignasco (Biella, Noord-Italië).

2001

 \ Nieuw eigenaarschap onder Garofletti – De Luca-familie. 

 \ Nieuwe locatie in Marano Ticino.

2002
Lancering van CAM System, een gespecialiseerd merk gericht 

op heftruckvoorzetapparatuur.

2007
Introductie van een nieuwe klemmenreeks, gebaseerd op 

de ontwikkeling van een nieuw geëxtrudeerd stalen profiel.

2009
Leveringsovereenkomst met TVH Group.

2012

 \ Overname door TVH Group.

 \ Een nieuw industrieel ontwikkelingsplan met hoofdfocus op 

de integratie van CAM System-producten binnen de globale 

TVH-structuur.

2013

 \ Goedkeuring van een nieuw investeringsplan voor  

uitbreiding van het bedrijf en kwaliteitsverbeteringen. 

 \ Uitrol van wereldwijde voorraadopbouw via TVH-

dochterondernemingen.

2017
Rebranding van CAM System naar CAM attachments.

Het nieuwe logo en de stijl weerspiegelen ons verbeterde 

assortiment.
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www.camsystem.com
TVH is official distributor of CAM System attachments
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Weetjes & cijfers

 \ Productiefaciliteit in Italië & China

 \ Producten worden verkocht in meer dan 80 landen

 \ Grote populariteit in West-Europa en Azië
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77Voorzetapparaten op maat van jouw noden

Productgroepen Type machine* Sector

 
Heftruck Schranklader Verreiker Tractor-

voorlader
Agri Construction Industry Food & 

beverage
Paper  

handling

1 Zijverschuivers         

2 Vorkverstellers        

3 Multi-vorkverstellers    

4 Rotatoren       

5 Kistenkantelaars      

6 Rollenklemmen    

7 Klemmen   

8 Balenklemmen      

9 Witgoed- en dozenklemmen   

10 Betonblokklemmen     

11 Scharnierende vorkenborden       

12 Push-pulls    

13 Pantografen en laststabilisatoren    

14 Hooiklemmen   

15 Balenprikkers en -dragers   

16 Vorkenborden      

17 Kiepbakken        

18 Schepbakken      

19 Laadbakken       

20 Draagdoornen    

21 Kraanarmen    

22 Vorkgemonteerde haken       

23 Big bag-dragers      

24 Sneeuwruimers       

25 Rubberschuiven       

26
Vorkgemonteerde vatenklemmen en 
-rotatoren

      

27 Heftruckveiligheidskooien  

28 Vorken & vorkverlengingen         

29
Opties, accessoires en hydraulische 
onderdelen

        

*De apparaatkoppeling verschilt naargelang het merk van het vorkenbord.



8 Productoverzicht

Kistenkantelaars
 \ Capaciteitsbereik: 1000 kg – 4000 kg
 \ FEM 2 - FEM 3
 \ Zowel 180° als 360° rotatie verkrijgbaar 
 \ Verstelbare linker- of rechterarm

Rotatoren
 \ Capaciteitsbereik: 1800 kg – 7000 kg
 \ FEM 2 - FEM 4
 \ Zowel 180° als 360° rotatie verkrijgbaar
 \ Hoge interne zichtbaarheid
 \ Speciale visserijuitvoering

Vorkverstellers
 \ Capaciteitsbereik: 1000 kg – 12 000 kg
 \ Met of zonder zijverschuiver
 \ 15 modellen om aan alle behoeften van de klanten te voldoen 

Multi-vorkverstellers
 \ Capaciteitsbereik: 1600 kg – 4000 kg
 \ Voor 2 tot 6 palletten
 \ Hoge interne zichtbaarheid
 \ Gelaste slijtstrips onder de vorken
 \ Modellen voor internationale palletten ook verkrijgbaar

Geschikt voor: Geschikt voor:

Geschikt voor: Geschikt voor:

Sector: Sector:

Sector: Sector:



9

Klemmen
 \ Capaciteitsbereik: 1000 kg – 5000 kg
 \ Met of zonder rotatie
 \ Hoge interne zichtbaarheid

Geschikt voor:

Geschikt voor:

Zijverschuivers
 \ Capaciteitsbereik: 1000 kg – 12 000 kg
 \ FEM 1 – FEM 4
 \ Verschillende framebreedtes
 \ Optioneel: bronzen lagers

Sector:

Sector:

De kistenkantelaar 
is specifiek bedoeld 
voor het transport  en 
zijdelings kantelen  
van kisten met onderdek 
of vorksleuven

De CAM attachments-kistenkantelaar 
werd vervaardigd met materialen en 
onderdelen van hoge kwaliteit zodat een 
hoge duurzaamheid en lange levensduur 
gegarandeerd wordt.
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Balenklemmen
 \ Capaciteitsbereik: 1000 kg – 6000 kg
 \ Dunne armprofielen
 \ Verschillende contactkussens op 

aanvraag
 \ Verschillende armlengtes op aanvraag

Witgoed- en dozenklemmen
 \ Capaciteitsbereik: 800 kg – 1800 kg
 \ FEM 2
 \ Gelaste armen

Geschikt voor:

Sector: Sector:Sector:

Geschikt voor:

Papierrollenklemmen
 \ Capaciteitsbereik: 1000 kg – 4500 kg
 \ 360° roterend systeem
 \ Schokdempend bufferventiel op elke 

cilinder
 \ De beweegbare korte arm maakt het 

mogelijk om rollen met verschillende 
diameters te behandelen

Geschikt voor:
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11

Betonblokklemmen
 \ Capaciteitsbereik: 1800 kg – 3000 kg
 \ Verschillende framebreedtes en/of  

openingsbereiken
 \ Zelfcompenserende polyurethaan 

armkussens

Scharnierende vorkenborden
 \ Capaciteitsbereik: 1500 kg – 5000 kg
 \ FEM 2 - FEM 4
 \ Hoge nettocapaciteit
 \ Uitstekende zichtbaarheid

Sector:Sector: Sector:

Geschikt voor:Geschikt voor:

Het perfecte gereedschap  
voor het verwerken van hooi

Hooiklemmen
 \ Capaciteit: 1000 kg
 \ JCB-, Manitou- en Merlokoppeling
 \ Ranke en compacte structuur

Geschikt voor:

Het lichtgewicht, dunne ontwerp biedt de 
bestuurder een uitstekend zicht door en 
over het frame. De klem werd vervaardigd 
in Italië met hoogwaardige materialen en is 
beschikbaar met een JCB-, Manitou- of Merlo-
ophanging.
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12

Pantografen & laststabilisa-
toren 

 \ Openingsbereik: 880 mm – 2650 mm
 \ Contactplaat verkrijgbaar in verschillende 

afmetingen

Draagdoornen
 \ Capaciteitsbereik: 1000 kg – 6500 kg
 \ Tapijtdoornen of draagdoornen voor 

spoelen

Push-pulls
 \ Capaciteitsbereik: 1600 kg – 2000 kg
 \ Haakmodel of vorkgemonteerd model
 \ Met of zonder slipsheethouder

Het beste hulpmiddel 
binnen de industrie 
voor het sorteren 
en verwerken van 
materialen en afval.

12

De  kiepcontainers zijn goed ontworpen, 
versterkt en gepoederlakt om een 
maximale veiligheid te bieden, en bestand 
tegen ruwe omgang door heftrucks. 
Een drukplaat met veer op de basis van 
het frame activeert het automatische 
lossysteem.

Geschikt voor:

Sector: Sector:Sector:

Geschikt voor:Geschikt voor:



Laadbakken 
zijn essentieel 
gebleken in 
diverse sectoren.

Onze laadbakken werden ontwikkeld 
met zorg en professionalisme, om 
een lange levensduur te garanderen 
en om te voldoen aan de hoge 
kwaliteitsnormen van de markt 
en onze klanten. We kunnen deze 
producten aanbieden tegen een zeer 
goede prijs-kwaliteitverhouding. 
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Kiepbakken
 \ Volume: 300 l – 2000 l 
 \ Gelakt of roestvrij staal
 \ Met of zonder zwenkwielen
 \ Zelfkantelend of onderlossend

Laadbakken
 \ Capaciteitsbereik: 900 l – 2500 l
 \ Verschillende types koppelingen
 \ Versterkte stalen snijrand en rib binnenin de laadbak
 \ Hoogwaardig laswerk
 \ Slijtstrips
 \ Conische vorm
 \ Gemiddeld laadvermogen of hoog laadvermogen

Geschikt voor:

Sector:

Sector:

Geschikt voor:
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Rubberschuiven
 \ Ruimbreedte: 2000 mm of 2650 mm
 \ Rubberdikte: 35 mm
 \ Draaibaar en vervangbaar rubber
 \ Heftruck- of tractorbevestiging

Vorkenborden
 \ Capaciteit: 2500 kg
 \ Vorkenbord met eurohaken en vorken 

verkrijgbaar
 \ FEM 2
 \ Met of zonder vorken
 \ Op maat gemaakt vorkenbord

Sector:

Geschikt voor:

Sector:

Geschikt voor:

Schepbakken
 \ Capaciteitsbereik: 800 kg – 2500 kg
 \ Volume: 310 l – 1200 l
 \ Mechanische en hydraulische 

schepbakken 

Kraanarmen
 \ Capaciteitsbereik: 1000 kg – 5000 kg
 \ Vorkgemonteerd model of 

vorkenbordmodel
 \ Vast of met telescopische arm
 \ Verstelbare haak
 \ Volledig getest en CE-gecertificeerd

Vorkgemonteerde haken
 \ Capaciteitsbereik: 2500 kg – 5000 kg
 \ Volledig getest en CE-gecertificeerd

Sneeuwruimers
 \ Ruimbreedte: 2000 mm - 2600 mm
 \ Vorkgemonteerd
 \ Vast of verstelbaar
 \ Rubberen slijtstip of geveerde snijrand
 \ Heftruck- of tractorbevestiging

Geschikt voor:

Sector: Sector:

Geschikt voor:

Geschikt voor:

Sector: Sector:

Geschikt voor:



Vorkgemonteerde vaten-
klemmen en -rotatoren

 \ Capaciteitsbereik: 360 kg – 1000 kg
 \ 1 of 2 vaten

Balenprikkers 
 \ Capaciteit: 2500 kg
 \ Met eurohaken
 \ 3 of 5 tanden
 \ Op maat gemaakte balenprikker

Big bag-dragers 
 \ Capaciteitsbereik: 1000 kg – 1500 kg

Balendragers 
 \ Capaciteit: 1000 kg
 \ Voor 3-puntsjuk
 \ Voor 1 baal
 \ Op maat gemaakte balendrager

Geschikt voor:

Geschikt voor:

Sector:

Sector:

Sector:

Sector:

Geschikt voor:

Geschikt voor:

Heftruckveiligheidskooien
 \ Capaciteit: 300 kg
 \ Met of zonder nylon wielen

Sector:

Geschikt voor:

Vorken & vorkverlengingen
 \ FEM-vorken
 \ Vorkverlengingen
 \ Vorkhulzen

Sector:

Geschikt voor:
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De CAM attachments 
hydraulische 
telescoopvorken zijn 
een nieuwe toevoeging 
aan ons vorkengamma

Ze zorgen ervoor dat je nog efficiënter met 
je heftruck kunt werken. Je kunt eenvoudig 
goederen van één kant laden of lossen 
zonder je van en naar beide kanten van het 
voertuig te verplaatsen. Het is geen geheim 
dat dit type vorken de oplossing is voor veel 
laad- en transportbehoeften! Deze extra 
mogelijkheid voor laden en lossen is een 
voordeel dat je tijd bespaart.

Telescopische vorken
 \ Capaciteitsbereik: 2500 kg – 4500 kg
 \ FEM 2 - FEM 3
 \ Geleverd met externe stroomverdeler
 \ Met of zonder palletstop

Sector:

Geschikt voor:

Weegvorken
 \ Capaciteitsbereik: 2500 kg – 5000 kg
 \ Elke vork bevat een eigen oplaadbaar batterijpak 

inclusief een lader voor beide batterijen
 \ Digitale kalibrering
 \ Bluetooth dataoverdracht
 \ Eenvoudige installatie
 \ Met of zonder lithiumbatterij

Sector:

Geschikt voor:



17Eenvoudige restcapaciteitscalculator

Bereken eenvoudig 
de  restcapaciteit in 1 minuut

Je moet de restcapaciteit van je heftruck en voorzetapparaten 

kennen, zodat je er zeker van bent dat je veilig aan het 

werk kunt gaan. De gebruiksvriendelijke CAM attachments 

capaciteitscalculator maakt deze berekeningen minder stressvol. 

Geef eenvoudigweg de specificaties in van je heftruck, het 

voorzetapparaat dat je gebruikt en de lading die je vervoert en 

dit handige hulpmiddel geeft je restcapaciteit aan. Download je 

resultaten en deel ze met collega's. Eenvoudiger kan niet!

Op zoek naar een nieuw voorzetapparaat? Gebruik de 

capaciteitscalculator om de compatibiliteit te controleren 

voordat je het apparaat koopt. Zorg ervoor dat je het juiste 

voorzetapparaat hebt om jouw taken met je heftruck uit te 

voeren.

Scan de QR-code of ga naar 

www.camattachments.com om je 

restcapaciteit onmiddellijk te berekenen! 
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19Productiefaciliteit China
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www.camattachments.com
info@camattachments.com Jouw verdeler:

Brabantstraat 15  

8790 Waregem 

Belgium

T +32 56 43 42 11  

F +32 56 43 44 88 

Agri

Construction

Industry

Food & 
beverage

Paper 
handling

Op zoek naar andere  
voorzetapparaten?

Wij hebben het antwoord.  

Ga naar www.camattachments.com 

en klik op de chatfunctie. Perfect voor 

dringende vragen of als je gewoon hallo wil 

zeggen ... Wij staan tot je dienst.

Heb je een vraag? 



Bezoek onze website om ons volledige gamma voorzetapparaten en gerelateerde producten te bekijken

www.camattachments.com

Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van het recentste CAM attachments-

nieuws. Volg ons op Facebook en LinkedIn voor 

informatieve updates. 

Meer informatie nodig? 
Heb je vragen over onze voorzetapparaten? Je sales advisor 

helpt je met plezier verder. Je kunt ook het contactformulier 

invullen op onze website. We helpen je graag!

\  De capaciteitscalculator 
berekent automatisch de 
restcapaciteit.

\  Gedetailleerde 
productbrochures met alle 
details voor verschillende 
producten en productgroepen.

\  Bekijk onze voorzet-
apparatuur in actie! Onze 
informatieve productfilmpjes 
laten zien wat mogelijk is.

\  Log in op de website en 
download je handleiding of 
onderdelenlijst.
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© 08-2020. TVH Parts Holding nv, Brabantstraat 15, B-8790 Waregem. 
CAM attachments is een handelsmerk van TVH Parts Holding nv. 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 
gereproduceerd of gedeeld op eender welke wijze, hetzij elektronisch 
of mechanisch, met inbegrip van fotokopieën, opnames of gebruik 
in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande, 
uitdrukkelijke toestemming. Onder voorbehoud van drukfouten. Prijzen 
exclusief BTW en transport, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Foto's en 
afbeeldingen dienen enkel ter identificatie.


