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Bästa läsare!

Som alla vet växer man av utmaningar.  

På KIPP ser vi fram mot den andra halvan av 2021  

med tillförsikt även om pandemin fortfarande pågår.

Vi är glada att även i tider som dessa ändå kunna 

utöka vårt sortiment kontinuerligt: De båda nya  

katalogerna omfattar nu 55 000 artiklar.  

Bland de totalt 5 000 nyheterna finns till exempel 

spänndornar med excenterspännare, kedjespännare 

och snäpplås i många olika varianter.

I det nya utgåvan av KIPP AKTUELLT kan du  

dessutom läsa om vilka åtgärder vi vidtar för  

hållbarhet och miljöskydd – från att bygga med 

”grönt stål” till vårt kraftvärmeverk.

Mycket nöje med läsningen  

önskar
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SPÄNNDORN MED EXCENTERSPÄNNARE
Fixera via hål

En ny lösning för att enkelt sätta ihop 

två komponenter utan verktyg: 

Med spänndornarna kan arbetsstyckena 

positioneras via hål och fixeras genom den  

neddragande effekten. De manövreras 

enkelt via en excenterspännare.  

Spännområdet och spännkraften kan 

ställas in steglöst. 

Denna spännlösning kan användas både 

i genomgående hål och bottenhål – och 

hålen behöver inte ha några speciella 

mått, ytor eller former.  

Spänndornarna finns i olika diametrar 

och storlekar. Beroende på spänndornens  

diameter går det att nå spännkrafter på 

upp till 3,3 kN.

Excenterspännarna är perfekta för 

snabbfixering av systemet.  

Arbetsstyckenas ytor skyddas eftersom 

fastspänningen sker genom yttryck.  

Lösningen är idealisk för bygge 

av fixturer och tillverkning av 

verkstadsmaskiner.

4 800 NYHETER
Den nya KIPP-katalogen MANÖVERDELAR | STANDARDELEMENT är 1 600  
sidor tjock.

 Produktserien FEATUREgrip – smarta komponenter som passar för Industri 4.0.

 Produktserien NOVOnox hygienic – produkter i rostfritt stål som är  
    konstruerade för höga krav på renlighet.

 Många nya härdplastprodukter, inställningsbultar, kulspärrbultar samt  
    stånghandtag och gångjärn.

200 NYHETER
I den stora katalogen SPÄNNTEKNIK på 580 sidor har sortimentet  
ökat betydligt.

 5-axelspännaren KIPPflexX som skruvstycke för fastspänning av råämnen och  
    som centrerande spännare för neddragande fastspänning − 2-i-1.

 Modulsystem 138 för 5-axlig bearbetning används för nollpunktsspänning  
    av stora eller tunga arbetsstycken.

 Pneumatiskt manövrerade spännelement. Kedjespännsystem för fixering  
    av stora, runda och oformliga arbetsstycken. Grundelement med T-spår.

NYHET  KATALOGERNA MANÖVERDELAR | STANDARDELEMENT  
               OCH SPÄNNTEKNIK
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NY EHEDG-CERTIFIERING AV HYGIENIC USIT®  
SKRUV- OCH TÄTNINGSSYSTEMET

Det nya skruv- och tätningssystemet 

Hygienic USIT® har utvecklats speciellt 

för användning inom hygienkänsliga 

områden. I samband med den nya 

EHEDG-certifieringen har produkterna 

optimerats. De modifierade komponen-

terna i rostfritt stål är certifierade enligt 

EL Class I AUX.

För en bättre centrering har tätnings-

brickans innerdiameter minskats en 

aning. Även skruvskaftet har anpassats. 

Dessutom har HEINRICH KIPP WERK 

omarbetat skaftlängdernas indelning.  

För att skruvsystemet ska se enhetligt  

ut har hattmuttern anpassats till  

skruvhuvudet. Utgångspunkten för skruv-  

och tätningssystemet är Hygenic USIT®-

tätningen från Freudenberg.  

Skruvstället blir helt tätt genom en 

särskild kontur på tätningsvulsten och 

skruvens polerade anliggningsyta, även 

om skruven lossas och dras åt flera 

gånger. KIPP har utvecklat NOVOnox 

hygienic sexkantskruv och hattmutter 

som passar till tätningsbrickan.  

Kombinationen av dessa produkter i 

rostfritt stål ger ett skruv- och tätnings-

system som uppfyller alla krav inom 

hygienkänsliga områden.  

Polerade ytor, radier och formövergångar  

är kavitetsfria och garanterar enkel 

rengöring.

KIPP-PRODUKTER I ANVÄNDNING
Steinfort Glas från Nederländerna

Företaget Steinfort Glas BV från Franeker i Nederländerna är specialister  

på glasbearbetning. Enligt kundernas önskemål tillverkar de till exempel  

härdat eller belyst glas av alla typer, storlekar och färger.  

Steinfort har exempelvis utrustat ca 80 % av bussarna i Nederländerna med 

antireflexbehandlade skyddsrutor för förarnas säkerhet.

Förutom gångjärnen K0435 av termoplast och rostfritt stål från KIPP används  

även handtag och magneter på skyddsrutorna för att de ska vara säkra och  

enkla att hantera. Steinfort uppskattar samarbetet med KIPP, liksom den stora 

egentillverkningen och enorma reaktionshastigheten.
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HEINRICH KIPP WERK har utökat sortimentet med kedjespännare  

som framför allt används för att säkert spänna fast och fixera 

arbetsstycken med komplexa konturer och former.  

Därför behövs inga speciella spänndon längre. Det finns två 

varianter för spännkrafter med 15 kN eller 40 kN, som inne-

håller spännhakar, mothåll, fyra rullkedjor, fyra låsdelar, sex 

plastelement och en säkringssats för spännkedjor vardera.  

Rullkedjorna kan även beställas separat i fler längder så att 

man kan spänna fast arbetsstycken med de mest skilda  

diametrar och former.

Det finns också spännlås som bör användas från och med  

en kedjelängd på tre meter.

I sitt sortiment har KIPP dessutom 120°-prismor som kan  

positioneras flexibelt på maskinbordet.

NYHET  KEDJESPÄNNARE FÖR ARBETSSTYCKEN MED  
               OREGELBUNDNA KONTURER

NOTISER

PRODUKTVIDEOR  
PÅ YOUTUBE

Förstå användningen bättre – på vår YouTube-

kanal hittar du många videor och animationer  

för KIPP-produkterna.  

Besök oss på  

 youtube.com/HEINRICHKIPPWERK

2020 grundade KIPP en ny filial i Istanbul. Där är 

det vår medarbetare Erkan Çakır som tar hand  

om kunderna.

NY FILIAL  
I TURKIET

www.kipp.com.tr
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HEINRICH KIPP WERK utökar logistiken på huvudsätet i Sulz 

am Neckar. Nybygget är en hållbar investering i framtiden i 

dubbel mening. ”Vi satsar på långsiktig tillväxt”, betonar  

Nicolas Kipp, vd på KIPP. ”Vi tar ansvar och bidrar till klimats-

kyddet med CO2-neutralt stål.”

Till den nya byggnaden med en total yta på 4 300 m2 behövdes  

400 ton armeringsstål. Då var det naturligt att satsa på ”grönt 

stål” från den certifierade stålpartnern SÜLZLE.  

KIPP utjämnar CO2-belastningen från ståltillverkningen 

genom ett kompensationsbidrag. Detta klimatbidrag stöttar 

projekt både regionalt och i nyligen industraliserade länder 

samt utvecklingsländer.

Innan bygget av den nya logistikhallen började måste vissa 

träd grävas upp och flyttas. Det kunde göras tack vare en  

modern trädspade från Opitz. De stora cedrarna som hade 

växt på platsen i 20 år grävdes upp med rötterna och trans-

porterades till en ny plats.

Vid vår damm har nu de tre cedrarna gott om plats att växa, 

ta upp CO2 och ge fåglarna fina möjligheter att häcka.  

På HEINRICH KIPP WERK har vi som tradition att alltid plantera  

cedrar varje gång vi bygger nytt. Som familjeföretag är vi 

medvetna om vårt ansvar för människorna och miljön.

Ett kraftvärmeverk fungerar som en motor som driver  

generatorn och på så sätt alstrar ström. På HEINRICH KIPP WERK  

är kraftverket värmedrivet och därför framför allt en anläggning  

som förutom värme även levererar ström. Med värmen som 

avges från kompressorerna, som fyller buffertackumulatorerna  

via tryckluft, stöds både byggnadens uppvärmning och  

varmvattenförsörjningen. På sommaren omvandlas värmen 

via adsorptions-anläggningar till kyla som kyler tillverknings-

maskinerna. Med överskottsenergin alstrar vi ström.  

Den överförs till det offentliga elnätet.

KIPP ANVÄNDER CO2-NEUTRALT ”GRÖNT STÅL”

TRÄDPLANTERING I STÄLLET FÖR MOTORSÅG

VI SPARAR 226 t CO2 PER ÅR
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NYHET  SNÄPPLÅS FÖR SÄKER LÅSNING

HEINRICH KIPP WERK har utvecklat nya 

snäpplås av plast. De tillverkas i Tyskland.  

Produkterna har konstruerats speciellt 

för tät, mycket kompakt montering i 

dörrar, luckor och lådor. Man behöver 

bara trycka till för att snäpplåset ska  

låsa säkert. Och det är lika lätt att montera  

låsen som att använda dem.

Snäpplåsen kan levereras i dessa  

utföranden:

 Modeller med fällbara handtag finns  

    i fyra varianter för dörrblad med en  

    tjocklek på 2 till 22 mm, även låsbara.  

    De finns i fyra färger: svart, vit, beige  

    och svart med förkromat handtag.

 De ihakningsbara snäpplåsen är  

    avsedda för tunna dörrar på 0,6 till 

    1 mm och kan monteras utan verktyg.

 På utförandena med försänkt knopp  

    för dörrblad på 1,2 till 19 mm hoppar  

    knoppen ut när man trycker.  

    På vissa modeller är knoppen vridbar.  

    Denna produkt-grupp finns i svart,  

    vitt beige och förkromat.

Snäpplåsen låser säkert i områden där 

vanliga låsmekanismer kan öppnas  

oavsiktligt av plötsliga rörelser eller 

vibrationer, till exempel i båtar eller 

fordon. Men snäpplåsen behövs även  

i förpackningsindustrin och inom  

maskinteknik och medicinteknik.

Snäpplås i plast med knopp, vridbara – 
K1654

Snäpplås i plast med handtag, fällbara – 
K1651

Snäpplås i plast med handtag, med spärr – 
K1652

Säker låsning av serviceluckorMonteras i monteringsöppningarAnvänds i fordon
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KIPP ITALIA SRL
Via Gaudenzio Ferrari, 21 C
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

KIPP SCANDINAVIA AB
Zakrisdalsvägen 26
653 42 Karlstad 
www.kipp.se

KİPP TURKEY LTD. ŞTİ.
Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi
Ritim İstanbul Sit. A5 Blok Apt. 
No: 48E/182
34846 Maltepe/İstanbul
www.kipp.com.tr

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

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 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

Namn

Avdelning

E-post

Företag

Gata

Postnr/ort

Telefon

KIPP SCANDINAVIA AB
Zakrisdalsvägen 26
653 42 Karlstad

Tel. +46 54 565 500

info@kipp.se

www.kipp.se

ANLÄGGNINGAR

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

kipp-katalog.se

Eller skicka det ifyllda formuläret till oss:

   KIPP Katalog MANÖVERDELAR | STANDARDELEMENT

   KIPP Katalog SPÄNNTEKNIK

BESTÄLL NU:

FRAMTID
SEDAN 1919

100 %


