
„KIPPblock“ sıkıştırma kuleleri, dökme veya çelik sıkıştırma elemanlarına 
alternatif olarak kullanılır. Mineral döküm kulelerin ağırlığı az olduğu için 
(alüminyumdan az), 4 ve 5 akslı makinelerde yükü olabildiğince düşük 
seviyede tutabilmektedir. Yüksek hızlarda ve acil çalışma modlarında çalışan 
makineler için idealdir.

Ayrıca form verme aşamasında da esneklik sunmaktadır. Çelik kaplamalı, 
farklı form ve boyutlara sahip çeşitlerimiz de bulunmaktadır.
 

KIPPblock sıkıştırma elemanları, daha büyük hızlı hareketi olan makinelerde 
kullanılabilir. Gerdirme sistemleri ile makine üzerindeki yükün azaltılması 
belirleyici bir faktördür. KIPPblock sıkıştırma elemanları farklı boyutlarda 
üretilebilir. Komple mineral döküm ile üretilen sıkıştırma elemanları ve dış 
çelik mantolu sıkıştırma elemanları vardır.
Elemanlar standart olarak 40 ve 50 ızgaralı M12/F7 ve M16/F7 sistem 
boyutunda ızgara sistemi ile temin edilebilir.
 

Mineral döküm KIPPblock

AVANTAJLARI:
• Üstün sönümleme özellikleri, gri dökümden 6-10 kat daha iyi
• Çok düşük özgül ağırlık; alüminyumdan daha hafif
• Düşük ısı iletkenliği
• Aşındırıcı maddelere karşı kimyasal ve mekanik açıdan dayanıklı
• Biçimlendirme bakımından tasarım özgürlüğü
• Talaşlı işleme takımlarının kullanım ömrü %30‘a kadar uzatılır
• Korozyon meydana gelmez
•  Yük ankrajı,hava bağlantıları veya hidrolik bağlantılar gibi makine elemanları entegre  

edilebilir
• Güzel yüzey; boyamaya gerek yoktur

Mineral döküm, uzun yıllarda gri döküm ve çelik konstrüksiyonlara alternatif 
olarak kullanılır ve günümüzde çok sayıda uygulama için daha üstün olan 
teknolojidir. Mineral döküm sayesinde elektronik veya tıbbi teknolojiler alanında 
yeni yenilikçi uygulamalar mümkün olmuştur.

MİNERAL DÖKÜM TEKNOLOJİSİ

1.  Mineral döküm, mineral dolgu maddelerinden ve bağlama maddesi olarak bir epoksi reçineden oluşan 
iki maddeli bir sistemdir. 

2. Mineral oranı, yakl. 90 ağırlık yüzdesi kadardır.
3.  Mineral döküm, soğuk dökme yöntemi ile, hassas ölçülü negatif kalıplar kullanarak oda sıcaklığında 

gerçekleştirilir.
4.  Şekli bozulmayan ve ölçüler bakımından hassas şekillendirme sayesinde plakalar, dişli elemanlar, 

kılavuzlar veya borular gibi montaj elemanları tam uygun şekilde döküm kalıbına yerleştirilebilir.



Mineral döküm bağlama kulesi

Mineral döküm bağlama kulesi, 
çelik kaplamalı 

Mineral döküm çapraz kule 

Mineral döküm bağlama kulesi, sıfır 
nokta gerdirme sistemli

Mineral döküm plakalar 

KIPPblock


