
2022

FÄRGSTARKA LÅSSPAKARFÄRGSTARKA LÅSSPAKAR
MED SPÄNNKRAFTSFÖRSTÄRKAREMED SPÄNNKRAFTSFÖRSTÄRKARE

            INSTÄLLNINGSBULTAR
                  MED INTEGRERAD STATUSSENSOR
NYHET

HÅLLBARHETHÅLLBARHET
BLOMSTERÄNGAR OCH BIOTOPERBLOMSTERÄNGAR OCH BIOTOPER

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

K I P P   A K T U E L L TFRAMTID
100 %



2

Bästa läsare!

I denna utgåva av KIPP AKTUELLT hittar du många 

nyheter. Vidareutvecklingen av vår klassiker låsspaken  

får en spännkraftförstärkare för högre spännkrafter 

med lägre kraftinsats.

Vi har utökat vår produktserie FEATUREgrip med  

en inställningsbult med statussensor –  

för att du ska vara optimalt rustad för digitaliserade 

tillverkningsprocesser och Industri 4.0.

Vad har vårt system för oljeavskiljning och en  

blomsteräng gemensamt? Här får du veta hur de  

båda ingår i vårt mål att hantera resurser och miljö 

på ett hållbarare sätt.

Mycket nöje med läsningen  

önskar
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FÄRGSTARKA LÅSSPAKAR MED SPÄNNKRAFTSFÖRSTÄRKARE

I låsspakarna med integrerad spännkrafts- 

förstärkare kan spännkraften ökas med  

upp till 75 % jämfört med vanliga låss- 

pakar – med samma åtdragningsmoment.

Då kan man nå jämförbara spännkrafter  

med lägre kraftinsats. Det går även  

mycket lättare att lossa den spända  

låsspaken. Därför kan denna produkt  

användas av personer med nedsatt  

kraft i händerna, till exempel inom 

rehab-området.

Den ökade spännkraften kommer från 

axial-nållagret som ger en mycket låg 

ytfriktion mot den fasta anliggningsytan.  

De härdade anliggningsbrickorna är 

konstruerade för höga spännkrafter, 

och lagret med högt bärighetstal  

garanterar lång livslängd. Den stora, 

fasta anliggningsytan skyddar den  

fastspända komponenten.

Tack vare den modulära uppbyggnaden  

kan många specialutföranden  

levereras.

HEINRICH KIPP WERK presenterar ytter-

ligare en nyutveckling: inställningsbultar  

där bulten dras ur med en excenterspak. 

När användaren för excenterspaken förbi  

excenterns dödpunkt dras bulten ur. 

Fördelarna med de nya varianterna är 

den ergonomiska konstruktionen, flata 

modellen, höga temperaturbestän-

digheten och snabba justeringen.

Inställningsbulten förblir lossad när 

gripspaken förflyttas över excenterns 

dödpunkt. Användaren kan bekvämt 

lossa den ena bulten efter den andra 

utan att behöva hålla fast alla handtag  

i lossat tillstånd – det ger en enkel 

snabbjustering.

Ytterligare ett plus är handtagets  

ergonomiska form, som gör att man 

slipper ta i.

Excenterhandtagen kan vridas 360°  

grader och är betydligt flatare än 

svampformade knoppar eller T-handtag 

när de inte används. På så sätt kan 

produkter monteras försänkt för att 

undvika störande konturer.

Gripspakarna finns i svart och trafikrött 

och är tillverkade i glasfiberförstärkt 

plast. För de gängade hylsorna och  

låsstiften kan man välja mellan  

utförande i stål eller rostfritt stål.

PRAKTISKA OCH ERGONOMISKA:  
INSTÄLLNINGSBULTAR MED EXCENTERSPAK
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ESD – OPTIMALT SKYDD FÖR KÄNSLIGA KOMPONENTER

Produktserien ESD har utvecklats av 

KIPP speciellt för användning i ESD-

skyddszoner där det ofta finns elektro-

statiskt känsliga komponenter.

Känsliga elektroniska delar, komponenter  

och apparater kan skadas eller till och 

med förstöras av en elektrostatisk 

urladdning i närheten (electrostatic 

discharge = ESD).

ESD-produkterna från KIPP är tillverkade 

av speciell plast som avleder elektricitet 

och kan därmed användas enligt DIN EN 

61340-5-1.  

Dessa ESD-produkter kan även användas  

för apparater, komponenter och skydds-

system i explosionsfarliga miljöer.

Som en entydig identifiering finns  

den gula ESD-logotypen tryckt på  

produktens sida.

+ Elektriskt avledande

+ Kan användas enl. DIN EN 61340-5-1

+ Produkter i beprövad KIPP-design

+ Enligt ATEX-produktdirektiv  

   2014/34/EU

+ 100 % KIPP-kvalitet

KIPP-PRODUKTER I ANVÄNDNING
Rullstolskopplingen Rollikup: inställningsbultar för suverän manövrering

Teuto InServ gGmbH i Bielefeld är ett företag som anställer 

funktionshindrade och har specialiserat sig, på svetsning,  

kontroll av elutrustning och digitaltryck.

Rollikup, som från början utvecklades på uppdrag av en 

rullstolsförare, har blivit en riktig succé: rullstolskopplingen 

används för att enkelt koppla små släpvagnar eller resväskor  

till den egna rullstolen.

Lösningen bygger på manöverdelar och standardelement  

från KIPP.

 ”Rollikup bidrar till att göra rullstolsburna mer självständiga i 

sin vardag” säger Eduard Wiebe, direktör på Teuto InServ, glatt.  

”Inställningsbultarna är A och O för kopplingen och funkar  

perfekt.” I kopplingen igår även vinghandtag och låsspakar  

från KIPP av mycket hållbara material som glasfiberförstärkt 

plast, rostfritt stål och aluminium.
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HEINRICH KIPP WERK har nu ett stort urval av högklassiga hjul 

och rullar i sitt sortiment. Höga kvalitetsstandarder ger en 

optimal livslängd och hög systemsäkerhet för alla uppgifter.

Inom intralogistiken underlättas hanteringen genom passande  

hjul och rullar som har en tunn, högkvalitativ löpbana med 

optimerad geometri. De är utvecklade för högre hastigheter 

och ett lågt rull- och svängmotstånd. Även tunga laster kan 

utan problem rullas och styras för hand.

KIPP levererar också ett brett sortiment för livsmedelsindustrin.  

Komponenterna måste uppfylla mycket stränga hygienföreskrifter  

och klara att ofta rengöras med delvis aggressiva kemikalier.  

Till detta finns en serie som har vita hjulstommar med en  

ljusblå beläggning för att smuts ska synas väl.  

 

Och för användning i korrosiva miljöer finns hjulutföranden i 

rostfritt stål.

För miljöer där elektriska urladdningar måste undvikas passar 

de antistatiska hjulen och rullarna från KIPP. Här vill vi särskilt 

tipsa om modellerna med speciella däck av grått, elastiskt 

helgummi. De lämnar inga spår på golvet och minskar därmed 

risken för person- och materialskador på grund av elstötar, 

samtidigt som de förbättrar renligheten där de används.

NYHET  HJUL OCH RULLAR

NOTISER

REGISTRERING  
FÖR NYHETSBREV

Missa inget! I vårt nyhetsbrev får du information 

om produktnyheter, användningsområden, mässor  

och många andra intressanta KIPP-nyheter.

Prenumerera nu på  

 www.kipp.se

Under 2021 har vissa nationella och internationella  

mässor äntligen kunnat hållas igen.  

Bland annat har vårt team från KIPP FRANCE ställt 

ut på Global Industrie i Lyon och haft nöjet att 

återigen få träffa många kunder och affärspartner 

personligen.

MÄSSAN ”GLOBAL  
INDUSTRIE” I LYON
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Efter noggrann planering har en skyddad blomsteräng med 

en lämplig mix av blommor skapats på företagssätets sydsida. 

Ängen med blåklint, rosenskära och solhatt blir en perfekt 

boplats för bin, humlor, fjärilar och andra insekter.  

Ett vackert färgspel som även klarar extrema väderförhållanden,  

hetta och mycket regn – vår blomsteräng ska blomma från  

juni till oktober. För många bin och humlor är blompollen  

en viktig källa till nektar som ska säkra överlevnaden för  

nästa generation.

För att garantera vattentillgången för biotoper och växter 

samlar vi värdefullt regnvatten från ca 2/3 av våra takytor  

i två stora cisterner. Omgivningen med sina biotoper och  

dammar är en perfekt plats för våra medarbetare att koppla 

av på. Att ta hänsyn till den inhemska djur- och växtvärlden 

ökar också livskvaliteten för våra medarbetare.

Vid skärande bearbetning av metaller används oftast skärvätska.  

Spånet som uppstår samlas upp i speciella behållare och är 

bemängt med skärvätska. För att kunna återanvända den och 

spara på resurserna har KIPP investerat i ett modernt system 

för oljeavskiljning i spån.

Det här högeffektiva systemet separerar oljevätskan från 

metallspånet och renar den så effektivt att upp till 98 % av 

partiklarna kan filtreras bort. Efter att ha renats i systemet  

är spånets restoljeandel bara > 0,1 %. Vi kontrollerar regel-

bundet i labbet.

 Minimalt med avfall: Efter filtrering och rening kan  

    oljan återanvändas som skärvätska i maskinerna.  

    På så sätt minskar vi förbrukningen och bidrar aktivt  

    till att skydda miljön.

 Högsta återvinningskvalitet: Olika metaller renas  

    och sorteras inför återvinningen.

 Hög energisparpotential: Genom att återanvända den  

    renade oljan reducerar vi avfallet till ett minimum.

MODERNT SYSTEM FÖR OLJEAVSKILJNING I SPÅN

LEVA ANSVARSFULLT I SAMSPEL MED NATUREN
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NYHET  INSTÄLLNINGSBULTAR MED INTEGRERAD STATUSSENSOR

HEINRICH KIPP WERK har lanserat en 

speciell Industri 4.0-kompatibel inställ-

ningsbult med en integrerad sensor  

som registrerar manöverstatusen.  

Signalen bearbetas i den svampformade  

knoppen och överförs trådlöst till 

maskinstyrningen eller en mobil enhet 

via Bluetooth Low Energy. Därför ger 

FEATUREgrip inställningsbulten med 

statussensor optimal processäkerhet:

Användaren kan avläsa bultens läge 

centralt. Via maskinstyrningen kan man 

då till exempel kontrollera att bearbet-

ningscykeln inte börjar förrän en viss  

signal föreligger. För anslutning till  

styrningen erbjuder KIPP också en  

lämplig gateway K1494.

Inställningsbulten ingår i produktserien 

FEATUREgrip, som har inbyggda elektro-

mekaniska och sensoriska element.  

 

 

De ger feedback om vissa parametrar 

eller statusar och är därmed ett steg  

i den pågående digitaliseringen.  

De smarta komponenterna och lösnin-

garna är uppkopplingsbara och gör att 

digitaliserade tillverkningsprocesser 

kan utformas stabilare, exaktare och 

tillförlitligare.

Utförande i rostfritt stål utan spärrspår

De olika utförandena:

Utförande i rostfritt stål med spärrspår

Stålutförande med spärrspårStålutförande utan spärrspår

Alla utföranden finns även med låsmutter.

Inställningsbult med statussensor med  
gateway K1494 som tillbehör



8

KIPP ITALIEN 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 FRANKRIKE 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

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

ANLÄGGNINGAR

KIPP SCANDINAVIA AB
Zakrisdalsvägen 26
653 42 Karlstad

Tel. +46 54 565 500

info@kipp.se

www.kipp.se

kipp-katalog.se

Eller skicka det ifyllda formuläret till oss:

   KIPP Katalog MANÖVERDELAR | STANDARDELEMENT

   KIPP Katalog SPÄNNTEKNIK
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SEDAN 1919
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