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Geachte lezers,

Zoals bekend groeit men wanneer men met  

uitdagingen wordt geconfronteerd.  

Wij bij KIPP kijken met vertrouwen vooruit naar  

het tweede halfjaar, hoewel ook 2021 tot nu toe  

in het teken van de pandemie stond.

Wij verheugen ons dat wij ook en juist in deze  

tijden, ons assortiment continu kunnen blijven  

uitbreiden: onze beide nieuwe catalogi bevatten  

nu 55.000 artikelen. Tot de in totaal 5.000 nieuwe  

producten behoren bijvoorbeeld spandoorns met  

excenterhefboom, kettingspanners en kliksluitingen 

in talrijke uitvoeringen.

In de nieuwe editie van KIPP ACTUEEL leest u  

ook welke maatregelen wij hebben genomen  

wat betreft duurzaamheid en milieubescherming – 

van bouwen met 'groen staal' tot aan  

warmtekrachtkoppeling.

Veel leesplezier  

wenst u
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SPANDOORNS MET EXCENTERHEFBOOM
via boringen fixeren

Een nieuwe oplossing om twee compo- 

nenten eenvoudig en zonder gereedschap  

tegen elkaar te spannen: met spandoorns  

kunnen werkstukken via boringen worden  

gepositioneerd en met neerdrukeffect  

worden gefixeerd. Voor de bediening 

wordt een excenterhefboom gebruikt. 

Het spanbereik resp. de opspankracht  

is traploos instelbaar. 

De spanoplossing kan in doorgangsgaten  

en blindgaten worden toegepast, zonder  

dat er eisen zijn wat betreft maten,  

oppervlakken en vormen.  

De spandoorns zijn verkrijgbaar in 

verschillende diameters en maten. 

Afhankelijk van de spandoorndiameter 

kunnen opspankrachten van max. 3,3 

kN worden bereikt.

De excenterhefboom is bij uitstek  

geschikt voor een snelle fixatie.  

Omdat voor het spannen een  

oppervlaktedruk wordt  

gebruikt, worden de 

werkstukoppervlakken  

ontzien. De oplossing is 

ideaal voor de installatie-  

en gereedschaps- 

machinebouw.

4.800 NIEUWE PRODUCTEN
De nieuwe KIPP catalogus BEDIENDELEN | NORMELEMENTEN is 1.600  
pagina's dik.

 Productserie FEATUREgrip – smart componenten geschikt voor Industrie 4.0.

 Productserie NOVOnox hygienic – roestvaststalen producten die gericht voor  
    hygiëne-eisen zijn ontworpen.

 Groot aantal nieuwe duroplast-producten, arreteerbouten, vergrendelpennen  
    en buisgrepen en scharnieren.

200 NIEUWE PRODUCTEN
In de 580 pagina's dikke catalogus SPANTECHNIEK wordt het programma  
aanzienlijk uitgebreid.

 5-assige spanner KIPPflexX als bankschroef voor het spannen van onbewerkte  
    delen of als centrische spanner voor de neerdrukspanning − 2IN1.

 5-assig modulespansysteem 138 voor de nulpuntspanning van grote resp.  
    zware werkstukken.

 Pneumatisch bediende spanelementen. Kettingspansysteem voor het fixeren  
    van grote, ronde en vormloze werkstukken. Basiselementen met T-gleuven.

NIEUW  CATALOGI BEDIENDELEN | NORMELEMENTEN EN SPANTECHNIEK
Het complete productassortiment omvat 55.000 artikelen.
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HERNIEUWDE CERTIFICERING VAN HET HYGIENIC USIT®  
SCHROEF- EN AFDICHTSYSTEEM

Het innovatieve schroef- en afdicht-

systeem Hygienic USIT® werd speciaal 

ontwikkeld voor gebruik op hygiëne-

gevoelige plaatsen. In het kader van de 

hernieuwde certificering door EHEDG 

werden ook producten geoptimaliseerd. 

De aangepaste componenten van rvs  

zijn volgens EL Class I AUX gecertificeerd.

Voor een verbeterde centrering werd  

de binnendiameter van de afdichtring 

iets verkleind. Daardoor moest ook  

de schroefschacht worden aangepast. 

Verder wijzigde HEINRICH KIPP WERK  

de gradaties van de schachtlengtes.  

Om het schroefsysteem optisch uniform 

te maken, werd de dopmoer aan de 

schroefkop aangepast. Uitgangspunt 

van het schroef- en afdichtsysteem is  

de hygiënische USIT®-afdichting van 

Freudenberg. Een bijzondere contour 

van de afdichtingsrand en de gepolijste  

kraag van de schroef dichten de schroef- 

verbinding vormgesloten af, zelfs  

wanneer de schroef meerdere keren 

wordt vastgedraaid en weer losgedraaid.  

Voor de afdichtring ontwikkelde KIPP 

de bijpassende NOVOnox hygienic  

zeskantschroef en dopmoer.  

Door combinatie van deze rvs-producten  

ontstond een schroef- en afdichtsysteem  

dat voldoet aan alle eisen op  

hygiënegevoelige plaatsen. 

Gepolijste oppervlakken,  

radii en vormovergangen 

hebben geen dode ruimten  

en garanderen een  

eenvoudige reiniging.

KIPP-PRODUCTEN IN GEBRUIK
Steinfort glas uit Nederland

De firma Steinfort Glas BV uit het Nederlandse Franeker is gespecialiseerd  

in glasbewerking. Overeenkomstig de eisen van klanten wordt bijvoorbeeld 

gehard of verlicht glas in alle soorten, maten en kleuren geproduceerd.  

Steinfort heeft inmiddels ca. 80% van de bussen in Nederland voorzien van  

antireflex voorruiten om de chauffeurs te beschermen.

Naast de KIPP scharnieren K0435 van thermoplast en rvs worden bij de  

voorruiten ook grepen en magneten gebruikt om een veilige en eenvoudige 

bediening te garanderen. Steinfort waardeert de goede samenwerking met  

KIPP en de hoge productiediepte en geweldige reactiesnelheid.
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HEINRICH KIPP WERK heeft zijn assortiment uitgebreid met 

kettingspanners, die voor veilig spannen en fixeren van 

werkstukken met complexe contouren of vormen zorgen. 

Daardoor zijn geen speciale spanmiddelen meer nodig.  

Verkrijgbaar zijn twee varianten voor spankrachten van 15 kN 

of 40 kN, die telkens een spanhaak, tegenhouder, vier rollen-

kettingen, vier sluitschakels, zes kunststofelementen en een 

borgset voor spankettingen bevatten.  

Rollenkettingen zijn ook apart leverbaar in andere lengtes, 

zodat gebruikers flexibel kunnen reageren op de meest  

uiteenlopende diameters en vormen van de werkstukken.

Ook verkrijgbaar zijn spansloten, die worden aanbevolen  

voor kettinglengtes vanaf drie meter.

Ook heeft KIPP 120°-prisma's in het assortiment, die flexibel 

op de machinetafel kunnen worden gepositioneerd.

NIEUW  KETTINGSPANNERS VOOR WERKSTUKKEN MET  
               ONREGELMATIGE CONTOUREN

KORTE BERICHTEN

PRODUCTVIDEO'S  
OP YOUTUBE

Toepassingen beter begrijpen – op ons YouTube-

kanaal vindt u talrijke video's en animaties over 

KIPP-producten.  

Bekijk deze maar eens op  

 youtube.com/HEINRICHKIPPWERK

In 2020 richtte KIPP een nieuwe vestiging in  

Istanboel op. Voor de levering aan onze Turkse 

klanten bedanken wij onze medewerker, dhr. 

Erkan Çakır.

NIEUWE VESTIGING  
IN TURKIJE

www.kipp.com.tr
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HEINRICH KIPP WERK breidt de logistiek op zijn hoofdkantoor 

in Sulz am Neckar uit. De nieuwbouw is daarom in dubbele 

zin een duurzame investering in de toekomst. „Wij kiezen 

voor groei op lange termijn“, benadrukt Nicolas Kipp, directeur  

van KIPP. „Wij voelen ons verantwoordelijk en ondersteunen 

de klimaatbescherming met CO2-neutraal staal.“

Voor het nieuwe gebouw met een totaaloppervlak van 4.300 m2  

zijn 400 ton gewapend staal nodig. Daarom werd gekozen 

voor het gecertificeerde „groene staal“ van SÜLZLE Stahlpartner.  

CO2-belastingen bij de staalproductie compenseert KIPP daarbij  

door een subsidie, waarbij projecten worden ondersteund 

zowel regionaal als in opkomende en ontwikkelingslanden.

Voorafgaand aan de bouw van de logistieke hal werden 

bomen uitgegraven en verplaatst. Dit was mogelijk door een 

moderne ronde-spademachine van de firma Opitz. De grote 

cederbomen die al 20 jaar op hun plek standen, werden  

inclusief wortels naar de nieuwe locatie getransporteerd.

Bij onze vijver hebben de drie cederbomen nu voldoende 

ruimte, kunnen verder groeien, CO2 uit de lucht opnemen 

en bieden vogels talrijke nestplaatsen. Het is traditie: bij elke 

aanbouw of nieuwbouw worden bij HEINRICH KIPP WERK  

cederbomen geplant. Als familiebedrijf zijn we ons bewust van  

onze verantwoordelijkheid ten opzichte van mens en milieu.

Een warmtekrachtkoppelingssysteem – of WKK-systeem – 

werkt als een motor, die de generator aandrijft en zo stroom 

opwekt. Bij HEINRICH KIPP WERK is WKK op warmte gebaseerd  

en is dus vooral een warmtesysteem, dat naast warmte ook 

stroom levert. Met de afvalwarmte van de compressoren,  

die met behulp van perslucht de buffers vullen, wordt de  

verwarming van gebouwen, en de warmwatervoorziening  

ondersteund. In de zomer wordt de warmte door de adsorptie- 

installaties in koude omgezet en voor de koeling van de  

productie-machines gebruikt. Met de extra energie produceren  

we stroom. Deze wordt vervolgens werd aan het openbare 

elektriciteitsnet teruggegeven.

KIPP GEBRUIKT CO2-NEUTRAAL „GROEN STAAL“

BOMEN VERPLANTEN IN PLAATS VAN OMZAGEN

PER JAAR WORDT 226 t CO2 BESPAARD
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NIEUW  KLIKSLUITINGEN VOOR EEN VEILIGE VERGRENDELING

HEINRICH KIPP WERK heeft nieuwe 

kliksluitingen van kunststof ontwikkeld.  

Deze worden direct in Duitsland  

geproduceerd. De producten werden 

speciaal voor de platte, bijzonder 

ruimtebesparende inbouw in deuren, 

klippen of schuifladen ontworpen.  

Gebruikers hoeven de betreffende  

voorziening alleen maar dicht te 

drukken – de klikfunctie garandeert 

een veilige vergrendeling. Net zoals 

het gebruik is ook de montage van de 

modules zeer eenvoudig.

De kliksluitingen zijn in de volgende  

uitvoeringen leverbaar:

 Modellen met klapbare grepen zijn in  

    vier varianten voor deurbladdiktes  

    van 2 tot 22 mm verkrijgbaar en  

    kunnen ook worden afgesloten.  

    Leverbare kleuren: zwart, wit, beige  

    en zwart met verchroomde greep.

 Vastklikbare kliksluitingen zijn voor  

    dunne deuren met diktes van 0,6 tot  

    1 mm bestemd en kunnen zonder  

    gereedschap worden gemonteerd.

 Bij uitvoeringen met verzonken knop  

    voor deurbladdiktes van 1,2 tot 19 mm  

    springt de knop eruit wanneer deze  

    wordt ingedrukt. Bij enkele modellen 

is de knop draaibaar. Deze product-

groep is verkrijgbaar in zwart, wit, beige 

en verchroomd.

Kliksluitingen garanderen een betrouw-

bare vergrendeling bij toepassingen 

waarbij gebruikelijke sluitmechanismen  

door plotselinge bewegingen of schokken  

weer onopzettelijk zouden kunnen 

opengaan, zoals op schepen of in  

voertuigen. Maar ook in de verpakkings-

industrie, de medische techniek en de 

machinebouw zijn kliksluitingen nodig.

Kliksluitingen kunststof met knop,  
draaibaar - K1654

Kliksluitingen kunststof met greep,  
klapbaar - K1651

Kliksluitingen kunststof met greep,  
vastklikbaar - K1652

Veilige vergrendeling van onderhoudskleppenInbouw in montageopeningenGebruik in voertuigen
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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

Naam

Afdeling

E-mail

Bedrijf

Straat

Postcode/plaats

Telefoon

KIPP NEDERLAND BV
Willem Dreeslaan 251
2729 NE Zoetermeer

Tel. +31 79 361 12 21

info@kippcom.nl

www.kippcom.nl

VESTIGINGEN

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

kipp-catalogus.nl

Of stuur het ingevulde formulier naar ons toe:

   KIPP CATALOGUS BEDIENDELEN | NORMELEMENTEN

   KIPP-CATALOGUS SPANTECHNIEK

NU BESTELLEN:

JAAR OP SAFE

MET KIPP
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