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Nicolas Kipp Heinrich Kipp

Allt börjar med en spätzlemaskin

1919

Låsspaken kommer ut på marknaden

1952

Bästa läsare!

I år firar vi ett stort jubileum – KIPP 100 år. 
Från uppfinningen av den legendariska  
spätzlemaskinen till marknadsintroduktionen  
av låsspaken och dagens  automatisering –  
det är många modiga och innovativa vägar  
vi har gått!

Med traditionen bakom oss lyder vårt fokus:  
100 % framtid sedan 1919. Så gör vi våra  
produkter redo för digitaliserade tillverk-
ningsprocesser. Vår nya produktserie 
FEATURE grip med sensorteknik går exakt 
i den här riktningen: de smarta komponenterna  
kan anslutas till nätverk och är innovativa.

Ytterligare tyngdpunkter: omfattande 
service och snabba reaktionstider.  
KIPP bygger kontinuerligt ut sin internationella  
närvaro och levererar hela programmet  
inom kortast möjliga tid.
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Låsspaken kommer ut på marknaden Företaget får en ny byggnad

1973

Plastprodukter med metallbaserad kuggning

1986

FEATURE grip  
Redo för Industri 4.0

Med den nya produktserien FEATURE grip  

utvecklar och erbjuder KIPP smarta 

komponenter och lösningar, som är 

informationsgivande samt nätverkskom-

patibla. Integrerade elektromekaniska  

och sensoriska komponenter rapporterar  

vid en viss parameter eller status vilket 

ger användaren ett mervärde. De kan 

övervaka och registrera information 

som status eller kraft.

Genom bearbetning och visualisering  

av denna extra information i en app  

kan man spara tid och öka säkerheten  

i processerna. Målet är att användare  

ska kunna utföra sina digitaliserade  

tillverkningsprocesser stabilare, mer 

exakt och tillförlitligare.

Till den nya KIPP-produktserien hör  

snabbspännare, inställningsbultar och  
fjädrande tryckstycken: snabbspännare  
med kraftsensor registrerar kraften mot 

arbetsstycket. Om kraften över- eller 

underskrids rapporteras det med hjälp 

av förinställda värden. 

Inställningsbultens status visas i en app: 

lyser den gröna lampan är den låst. 

Tänds den röda lampan är inställ-

ningsbulten utdragen och måste 

kontrolleras. Det fjädrande  

tryckstycket med statussensor  

rapporterar om stiftet är  

intryckt eller utkört. En sensor  

i tryckstycket bearbetar signalen  

via anslutningskabeln. Dessutom 

har tryckstycket en LED som visar 

statusen.

Alla produkter i serien FEATURE grip kan 

kopplas till individuella programvaru-

lösningar, system, mobila enheter eller 

appar.

KIPP-PRODUKTER I BRUK
LAKA-TOOLS / KIPP

Företaget LAKA-TOOLS från Nagold är specialiserade på verktyg för kaross-  
och lackeringsteknik (Smart-Repair). En kärnprodukt i programmet är rikt-  
och dragverktygssystemet. Det är konstruerat som en modul – olika dragbyglar  
kan kombineras med flera olika handtag. En ytterligare fördel: det snabba  
bytet och den vinkelanpassade justeringen per knapptryck.

HEINRICH KIPP WERK utvecklar ett ergonomiskt handtagssystem  
tillsammans med LAKA-TOOLS. ”Tyngdpunkten i vårt arbete 

var insidan av handtaget samt utbytessystemet, alltså  
låsningssystemet som dragbyglarna hakar fast i”, berättar 
Gerd Wiedemaier, chef för avdelningen speciallösningar 
hos KIPP. Den patenterade komponenten har numera 
nått produktionsstadiet och tillverkas i våra maskiner. 
Ulrich Schächinger, ägare av LAKA-TOOLS, bekräftar: 

”PDR-riktningsverktyget är mycket flexibelt och därför 
mycket omtyckt bland våra kunder.”
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1

H E I N R I C H  K I P P  W E R K

Spanntechnik     Normelemente     Bedienteile

Q U I C K F I N D E R

Plastprodukter med metallbaserad kuggning Digitalisering och internationell tillväxt

2019

Helautomatiserat logistikcentrum tas i drift

2001

Vår praktiska KIPP Quickfinder leder dig snabbt och säkert till 

passande produkter. Tydligt sammanfattade i kategorier får  

du en kompakt översikt med dimensioner, material, utföranden  

och ytor.

För detaljerad information om alla produkter kan du beställa 

vår katalog online under: www.kipp-katalog.se

NYHET  KIPP QUICKFINDER  

NOTISER

FOCUS AWARD –
UTMÄRKT ARBETSGIVARE

TOP JOB 2019 – PÅLITLIG,  
RÄTTVIS, FRAMTIDSSÄKER

Från höger åt vänster: Heinrich Kipp (ägare/VD),  
Nicolas Kipp (VD), Evelyn Wilhelm (personalansvarig), 
Ralf Kauffer (personalchef)

I samarbete med företags-
bedömningsportalen kununu  
har FOCUS-Business utsett  
de bästa arbetsgivarna bland  
de medelstora företagen  
i Tyskland. KIPP får 2019 för  
andra året i rad utmärkelsen  
som bästa arbetsgivaren 
inom branschen maskinte-
knik/anläggningsteknik. Här spelar enligt kununu  
framförallt även säkerheten på arbetsplatsen  
samt det mycket fina arbetsklimatet en stor roll.  
VD Nicolas Kipp lägger till: ”I år firar vårt företag  
100-årsjubileum. Balansen mellan framtidsinriktning  
och tradition ska även fortsättningsvis stå i fokus.”

I februari 2019 tog HEINRICH  
KIPP WERK emot TOP JOB- 
certifikatet för utmärkta  
kvaliteter som arbetsgivare  
av tyska finansministern  
Wolfgang Clement i Berlin. 
Därmed räknas de till en av  
de bästa arbetsgivarna.

TOP JOB har utvecklats av Zentrum für Arbeitgeber- 
attraktivität, delas ut av medarbetare och respekteras  
och uppskattas av alla kandidaterna. ”Som ägarstyrt,  
traditionsrikt företag står vi för ansvar, dynamik  
och rättvisa”, framhåller VD:n Nicolas Kipp.  
”Med produktinnovation, digitalisering och 
internationalisering säkrar vi företagets framtid.” 
Ägarfamiljen ser å ena sidan till att det finns goda 
utvecklingsmöjligheter och å andra att det finns 
attraktiva förmåner och medarbetarbonusar. 
Familjevänliga arbetstider och möjligheten att 
arbeta deltid är mycket viktigt för KIPP. 



5

A NSVAR. DYNAMIK. RÄTTVISA.  
HEINRICH KIPP WERK blickar tillbaka 
på en äventyrlig familjehistoria.  

Det ägarstyrda företagets rötter går tillbaka 
till år 1919 då Christian Kipp förverkligade  
sina många idéer i en mekanisk verkstad.  
Med uppfinningen av spätzlemaskinen år  
1922 satte han den första stora milstolpen  
i företagets historia. 1954 erövrade sonen 
Heinrich Kipp marknaden med låsspaken.

 

Redan från första stund byggde HEINRICH 
KIPP WERK, som nu styrts av denna familj i fyra 
generationer, kontinuerligt ut sin produkt-
kompetens. Ambitiösa innovationer sätter 
standarder på marknaden ända fram till idag.
 
Både då som nu står företaget för tillförlitlighet  
och varaktighet - SÄKER MED KIPP.

Grundare
Christian Kipp

Heinrich Kipp Werk
1973

Heinrich Kipp 
Maschinenfabrik 1933

Heinrich Kipp Werk 2001
  Produktions- 

anläggning 1925

Spätzle Fee Heinrich Kipp Sen.

Utveckling och 
konstruktion

Kipp 
Hakspännare

Kipp 
Spätzlemaskin

 
Fabrikshall

Form för plast- 
formsprutning

Hushålls- 
varumässa

FRAMTID
SEDAN 1919

100 %
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ANLÄGGNINGAR

KIPP Inc.
4305 N. Roosevelt Rd.
MI 49127 Stevensville 
www.kippusa.com

KIPP POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław 
www.kipp.pl

KIPP CZ s.r.o.
Vienna Point 2
Vídeňská 188/119d
Dolní Heršpice, 619 00 Brno
www.kipp.cz

Skicka följande dokument till denna adress:

 KIPP katalog manöverdelar | Standardelement

 KIPP katalog spännteknik

 KIPP katalog NOVOnox hygienic

 KIPP CAD bibliotek 2D/3D 

 KIPP Quickfinder

Beställ online nu: www.kipp-katalog.se

Namn

Avdelning

E-post

Företag

Gata

Postnr/ort

Telefon

Fax

KIPP SCANDINAVIA AB

Zakrisdalsvägen 26
653 42 Karlstad

Tel. +46 54 565 500
Fax +46 54 565 611

info@kipp.se

www.kipp.se

HEINRICH KIPP GmbH
Traunufer Arkade 1
4600 Thalheim bei Wels 
www.kipp.at

KIPP SCHWEIZ AG
Benzburweg 18A
4410 Liestal BL
www.kipp.ch

KIPP ITALIA SRL
Via Gaudenzio Ferrari, 21 B
21047 Saronno (VA) 
www.kipp.it

KIPP NEDERLAND BV
Willem Dreeslaan 251
2729 NE Zoetermeer 
www.kippcom.nl

KIPP FRANCE SAS
6, rue des Frères Caudron
78140 Vélizy-Villacoublay
www.kipp.fr

HEINRICH KIPP WERK KG
Heubergstraße 2
72172 Sulz am Neckar 
www.kipp.com

FRAMTID
SEDAN 1919

100 %
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INTERVJU MED NICOLAS OCH HEINRICH KIPP

KIPP 100 år – vilka var de verkliga 

vändpunkterna för företaget?

Heinrich Kipp

Den första milstolpen i historien om 

KIPP var spätzlemaskinen som nästan  

är legendarisk idag och vars vev fort-

farande finns kvar i KIPP-loggan.  

1952 introducerade min far en helt  

ny produkt på marknaden med den  

inställbara KIPP-låsspaken. Plötsligt  

kunde man spänna och lossa anordningar  

och arbetsstycken på ett enkelt sätt. 

Detta utgjorde grunden för den vidare 

utvecklingen. 1986 började KIPP med 

produktionen av plast-produkter, vilket 

utökade sortimentet med manöverdelar  

så som stjärnvred, knappar och vings-

kruvar. En ytterligare milstolpe var vårt 

integrerade, helt automatiska logistik-

centrum, som inrättades 2001 när en ny 

byggnad byggdes. Med kombinationen 

av kvalitet och leveransprestanda hade 

och har vi en tydligt ledarroll.

Just nu leder två generationer ur 

familjen Kipp företaget. Hur fungerar 

det? Hur är ansvarsområdena  

uppdelade?

Heinrich Kipp

Det fungerar bra eftersom vi är överens 

när det gäller företagsledningen i stort. 

Det är säkert även till stor hjälp att  

uppgifterna är tydligt fördelade.  

Min son leder vårt företag med ny 

tillverkningsteknik, digital organisation 

och expanderingen på nya marknader 

in i framtiden. Jag tar hand om områden  

där min mångåriga erfarenhet efterfrågas. 

Nicolas, vilka tycker du har varit din 

fars största förtjänster under hans 

32-åriga ledarskap?

Nicolas Kipp

Under min fars ledning vidareutvecklades  

KIPP:s produktutbud kraftigt, både när 

det gäller kvantitet och kvalitet.  

Samtidigt har min far alltid lagt stor  

vikt vid ergonomi och design.  

Det kan vara en stor konkurrensfördel i 

många branscher. Den rättvisa styrningen  

av företaget är också värd att nämna. 

Det är inte utan anledning att rättvisa är 

en av de tre grundprinciperna, de andra 

två är ansvar och dynamik.

Hur relevanta är standard- och  

manöverdelar inom maskinteknik  

i framtiden?

Nicolas Kipp

Naturligtvis förändras maskintekniken  

ständigt, men efterfrågan på våra  

produkter kommer att finnas kvar.  

I alla automatiserade anläggningar,  

alla robotar, alla specialmaskiner  

används vår hårdvara. Samtidigt vill 

vi göra våra produkter redo för den 

fortskridande digitaliseringen. I vår nya 

produktserie FEATURE grip till exempel 

använder vi integrerade elektromeka-

niska och sensoriska komponenter,  

som rapporterar vid en viss parameter 

eller status. På så sätt garanterar vi en 

processäkerhet som blir allt viktigare 

när det gäller maskinteknik. 

Du nämnde digitaliseringen.  

Hur påverkar den här utvecklingen 

HEINRICH KIPP WERK, bortsett från 

produktutbudet? 
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Nicolas Kipp

Vi har digitaliserat interna och externa 

processer under de senaste åren. Det 

gäller framförallt försäljning och inköp.  

Dessutom syns den här utvecklingen  

i nya möjligheter när det gäller kund-

lojalitet och elektroniska kataloger.  

Dessutom släpper vi snart en ny platt-

form för vår webbutik. 

Ni erbjuder förutom standard- och 

manöverdelar även speciallösningar 

och spännteknik för arbetsstycken. 

Hur passar det till ert produktutbud? 

Heinrich Kipp

Spänntekniken intar verkligen en  

särställning. Inom detta område utvecklar  

vi framförallt projektanpassade indi-

viduella spännlösningar och erbjuder 

även enskilda delar som standard- 

komponenter. Att kunna utföra special-

lösningar är ett sätt för oss att alltid  

hålla nära kontakt till kunden.  

Utifrån de erfarenheter vi gör med  

dessa projekt kan vi få viktiga kunskaper  

som just då behövs på marknaden. 

Många av speciallösningarna hamnar 

förr eller senare även i vårt standard-

sortiment.

Vi nämnde redan plastens segertåg 

när vi pratade om företagets historia.  

I vilken utsträckning spelar nya  

material en roll när det gäller  

manöverdelar? 

Nicolas Kipp

Särskilt när det gäller plast kommer det 

alltid nyheter. Vi reagerar direkt om det 

är till fördel för våra kunder. På så sätt  

har vi under de senaste åren introducerat  

en del produkter på marknaden som är 

uppbyggda med innovativa material.  

Däribland den miljövänliga produktserien  

NATURE grip, som vi tillverkar av en  

ekologisk plast med förnybara råmaterial. 

Ni tillverkar huvudsakligen i Europa, 

främst i Tyskland. Varför väljer ni 

denna strategi?

Heinrich Kipp

Det har hittills visat sig vara mest effektivt.  

På vår centrala anläggning har vi en stor 

produktion som fyller på i vårt anslutna, 

helautomatiska logistikcentrum.  

Det gör att vi kan reagera extremt 

snabbt på kundernas efterfrågningar.

Under de senaste åren låg tyngd-

punkten på att expandera inter- 

nationellt. Vilka fördelar har utländska  

kunder om de köper KIPP-produkter? 

Nicolas Kipp

Efterfrågan på KIPP-produkter är stor 

utanför Tyskland. Därför har vi beslutat 

att vårt företag måste ha ännu större 

närvaro även där. Det garanterar inte 

bara åtkomst till hela programmet utan 

även en snabb orderhantering.  

Våra kunder utanför Tyskland drar 

dessutom fördel av den omfattande 

KIPP-servicen inklusive en professionell 

teknisk rådgivning.

Utbildad personal är mycket åtråvärd 

idag. Hur viktig är medarbetarfrågan 

hos er? 

Heinrich Kipp

Eftersom det är svårt att hitta utbildad 

personal på marknaden utbildar vi unga 

talanger och anställer sedan personal 

internt. Det är möjligt eftersom vi är 

kända som ett bra utbildningsföretag  

i regionen.

Nicolas Kipp

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och 

gör en hel del för det. Flera arbetsgi-

varutmärkelser som vi fick under 2019 

bevisar att den här strategin fungerar. 

Min fars rättvisa ledning av företaget 

ska även fortsätta under de kommande 

100 åren av företagets historia.


