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Sayın okuyucu,

bilindiği gibi zorluklar büyümeyi sağlıyor.  
Biz KIPP olarak ikinci yarıyıla güvenle bakıyoruz, 
şimdiye kadar 2021 yılı pandeminin izlerini 
taşımaya devam etse de.

Özellikle böyle zamanlarda ürün yelpazemizi  
sürekli geliştirebildiğimiz için mutluyuz:  
İki yeni kataloğumuz artık 55.000 ürün 
kapsamaktadır. Toplam 5.000 yenilik arasında 
örneğin eksantrik kamlı kenetleme kollu sıkıştırma 
mandrellerini, zincir bağlama elemanlarını ve yaylı 
kilitleri çok sayıda modelde bulabilirsiniz.

Yeni KIPP AKTUELL baskısında ayrıca  
sürdürülebilirlik ve çevre koruma konusunda  
hangi tedbirleri aldığımızı okuyabilirsiniz –  
"yeşil çelik" ile inşaattan blok termoelektrik  
santraline kadar.

Okurken iyi eğlenceler  
diliyorum
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EKSANTRİK KAMLI KENETLEME KOLLU SIKIŞTIRMA MANDRELLERİ
Delikler üzerinden sabitleme

İki parçayı kolayca ve bir alet olmadan 

birbiri ile germek üzere yeni bir çözüm: 

Sıkıştırma mandrelleri iş parçalarını  

delikler üzerinden konumlandırmayı  

ve aşağı çekiş etkisi ile sabitlemeyi  

mümkün kılar. Kullanım, bir eksantrik  

kamlı kenetleme kolu üzerinden 

gerçekleşir. Sıkıştırma aralığı veya tutma 

gücü kademesiz olarak ayarlanabilir. 

Sıkıştırma çözümü, geçiş deliklerinde 

ve kör deliklerde kullanılabilir – delikler 

için ölçü, yüzey ve form ile ilgili şartlar 

yoktur. Sıkıştırma mandrelleri farklı çap 

ve ebatlarda temin edilebilmektedir. 

Sıkıştırma mandreli çapına bağlı olarak 

3,3 kN'lik tutma güçlerine ulaşılabilir.

Eksantrik kamlı kenetleme kolu hızlı 

sabitleme için idealdir.  

Sıkıştırma işlemi bir yüzey preslemesi 

üzerinden gerçekleştiği için iş parçası 

yüzeyleri korunur. Tertibat ve  

takım makineleri üretimi için  

ideal çözüm oluşturur.

4.800 YENİLİK
Yeni KIPP KULLANIM PARÇALARI | NORM BİRİMLERİ kataloğu 1.600 sayfa.

 Ürün serisi FEATUREgrip – Endüstri 4.0 için uygun olan akıllı bileşenler.

 Ürün serisi NOVOnox hygienic – Yüksek temizlik şartları için tasarlanan  
    paslanmaz çelik ürünler.

 Çok sayıda yeni Duroplast ürünler, indeksleme pistonları, bilyalı kilit pimleri  
    ve boru tutamaklar ve menteşeler.

200 YENİLİK
580 sayfalık GERME TEKNOLOJİSİ kataloğunda program genişletilmektedir.

 5 akslı bağlama elemanı KIPPflexX, ham parça bağlamada mengene olarak veya  
    aşağı çekişli bağlama için merkezleyici bağlama elemanı olarak − 2IN1.

 5 akslı modül gerdirme sistemi 138 büyük veya ağır iş parçalarının sıfır noktası  
    bağlama işlemi için.

 Pnömatik bağlama pabuçları. Zincir bağlama sistemi, büyük, yuvarlak ve  
    şekilsiz iş parçalarının sabitlenmesi için. T kanallı temel elemanlar.

YENİ  KULLANIM PARÇALARI | NORM BİRİMLERİ VE  
            GERME TEKNOLOJİSİ KATALOGLARI
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HYGIENIC USIT® VİDALAMA VE YALITIM  
SİSTEMİNİN YENİ SERTİFİKASYONU

Yeni tasarım vidalama ve yalıtım sistemi  

Hygienic USIT® özel olarak hijyen 

açısından hassas alanlarda kullanılmak 

üzere tasarlanmıştır. EHEDG tarafından 

yeniden belgelendirme kapsamında ürün  

optimizasyon çalışmaları yapılmıştır. 

Yenilenmiş paslanmaz çelik parçalar EL 

sınıfı I AUX uyarınca belgelenmiştir.

Daha iyi bir merkezleme için yalıtım 

pulunun iç çapı biraz küçültülmüştür. 

Bu beraberinde cıvata şaftının da 

uyarlanmasını beraberinde getirdi. 

Bunun yanında HEINRICH KIPP WERK 

şaft uzunluklarının kademelendirmelerini  

de revize etti. Vidalama sistemini optik 

olarak dengelemek için cıvata başındaki 

başlıklı somunlar uyarlanmıştır.  

Vidalama ve izolasyon sisteminin 

çıkış noktası Freudenberg tarafından 

geliştirilmiş olan hijyenik USIT® contasıdır.  

Conta çıkıntısının özel konturu biçimli 

kenarı ve vidanın polisajlı bilezik yüzeyi 

vida yerini biçime uygun halde yalıtır, 

birkaç defa sıkılsa ve tekrar çözülse de. 

Yalıtım puluna uygun olarak KIPP,  

NOVOnox hijyenik altıgen cıvata ve 

başlıklı somunu geliştirmiştir.  

Bu paslanmaz çelik ürünlerden oluşan 

kombinasyon hijyen açısından hassas 

olan alanlarla ilgili tüm gereklilikleri 

karşılayan bir vidalama ve izolasyon 

sistemi sağlamaktadır.  

Polisajlı yüzeyler, yarıçaplar 

ve form geçişleri ölü alan 

bırakmıyor ve kolay  

temizlenmeyi sağlıyor.

KIPP ÜRÜNLERİ KULLANIMDA
Steinfort Glas / Hollanda

Hollanda Franeker'deki Steinfort Glas BV firması cam işleme konusunda 

uzmanlaşmıştır. İlgili müşteri talebine uygun olarak örneğin her tür, ebat ve 

renkte sertleştirilmiş veya aydınlatmalı cam üretilir. Steinfort, Hollanda'daki  

otobüslerin %80'ini, sürücüleri korumak amacıyla antirefleks koruyucu  

camlarla donattı donattı.

Termoplastik ve paslanmaz çelik KIPP menteşeleri K0435'in yanı sıra  

koruyucu camlarda, emniyetli ve basit kullanımı sağlamak için kollar ve 

mıknatıslar da kullanılmaktadır. Steinfort, KIPP ile olan iyi işbirliğini ve  

yüksek üretim derinliğini ve hızlı tepki hızını takdir ediyor.
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HEINRICH KIPP WERK ürün yelpazesini karmaşık kenarları  

veya formları olan iş parçalarının güvenli gerilmesine ve 

sabitlenmesine hizmet eden zincir bağlama elemanları ile 

genişletti. Özel gerdirme vasıtaları artı gerekmiyor.  

Tutma güçleri için 15 kN veya 40 kN ile iki versiyon mevcut, 

her biri bağlama kancası, karşılayan kanca, dört makara zinciri, 

dört bağlantı elemanı, altı plastik eleman ve germe zincirleri 

için bir emniyet seti içermektedir.  

Makara zincirleri ayrı olarak başka uzunluklarda da mevcut, 

bu şekilde kullanıcılar iş parçalarının sahip olabileceği çeşitli 

çaplara ve formlara esnek bir şekilde uyum sağlayabilir.

Ayrıca üç metrelik zincir uzunluğundan itibaren kullanımı 

tavsiye edilen germe kilitleri de mevcuttur.

Bunun dışında KIPP ürün yelpazesinde 120° prizmalar var. 

Bunlar makine tezgahına esnek bir şekilde konumlandırılabilir.

YENİ  ZİNCİR BAĞLAMA ELEMANLARI, DÜZENSİZ KENARLARI  
            OLAN İŞ PARÇALARI İÇİN

KISA NOT

YOUTUBE' DA  
ÜRÜN VİDEOLARI

Uygulamaları daha iyi anlamak – YouTube 

kanalımızda KIPP ürünleriyle ilgili çok sayıda  

video ve animasyon bulabilirsiniz.  

Bizi ziyaret edin:  

 youtube.com/HEINRICHKIPPWERK

2020 yılında KIPP, İstanbul'da yeni bir şube açtı. 

Türk müşterilerimizle ilgilendiği için çalışanımız 

Bay Erkan Çakır'a teşekkür ediyoruz.

TÜRKİYE'DE  
YENİ LOKASYON

www.kipp.com.tr
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HEINRICH KIPP WERK, Sulz am Neckar'da bulunan lojistik  

merkezini genişletiyor. Bu yeni bina çift anlamda geleceğe 

yönelik sürdürülebilir bir yatırım niteliğindedir. "Uzun vadeli 

bir büyümeye güveniyoruz", vurgusunu yapıyor KIPP Genel 

Müdürü Nicolas Kipp. "Sorumluluk üstleniyoruz ve CO2 nötr 

çelik ile iklim korumasını destekliyoruz."

Toplam alanı 4.300 m2 olan yeni bina için 400 ton betonarme 

çeliğe ihtiyaç var. Bunun için SÜLZLE Stahlpartner'in sertifikalı 

"yeşil çeliği" seçildi. Çelik üretiminde CO2 yüklerini KIPP bir 

kompansasyon katkısı ile dengelemektedir. Bu klima katkısı 

hem yerel hem de eşik ülkelerdeki ve gelişmekte olan  

ülkelerdeki projeleri desteklemektedir.

Lojistik fabrikasının inşaatından önce ağaçlar topraktan 

çıkarıldı ve transfer edildi. Firma Opitz’in modern yuvarlak 

kürek makinesi sayesinde bu mümkün oldu. 20 yıldan beri 

yerlerinde bulunan büyük sedir ağaçları kökleriyle birlikte  

yeni yerine nakledildi.

Gölcüğümüzde üç sedir ağacı yeterince alana sahip, bunlar 

gelişebiliyor, CO2 absorbe edebiliyor ve çok sayıda kuşa yuva 

imkanı sunuyor. Geleneğimiz: Her yeni ek yapıda veya yeni 

bina inşaatında HEINRICH KIPP WERK şirketinde sedir  

ağaçları ekilmektedir. Aile şirketi olarak insan ve ekolojiye 

karşı sorumluluğumuzu biliyoruz.

Bir blok termoelektrik santralı – kısaca BTES, jeneratörü 

tahrik eden ve dolayısıyla elektrik üreten bir motor gibi 

çalışmaktadır. HEINRICH KIPP WERK işletmesinde BTES ısı  

yönlendirmeli ve dolayısıyla, özellikle ısıya ilaveten elektrik  

de üreten bir ısıtıcıdır. Basınçlı havayla ara depolarına  

doldurulan kompresörlerin sıcak atık havasıyla binanın 

ısıtılması ve ayrıca sıcak su teminatı desteklenmektedir.  

Yaz mevsiminde adsorpsiyon sistemleri sayesinde ısı soğuğa 

dönüştürülür ve üretim makinelerinin soğutulması için 

kullanılır. Artı enerjiyle elektrik üretiyoruz. Bu enerji kamusal 

şebekeye aktarılmaktadır.

KIPP CO2 NÖTR "YEŞİL ÇELİK" KULLANIYOR

DOĞAYA SAYGI DUYMAK

YILDA 226 t CO2 TASARRUFU SAĞLANIYOR
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YENİ  YAYLI KİLİTLER, GÜVENLİ KİLİTLEME İÇİN

HEINRICH KIPP WERK plastikten 

üretilmiş yeni yaylı kilitler geliştirdi.  

Bunlar doğrudan Almanya’daki tesiste  

üretiliyor. Bu ürünler özel olarak 

kapılara, kapaklara veya çekmecelere 

bitişik, yerden son derece fazla tasarruf 

sağlayan montaj için tasarlanmıştır. 

Kullanıcıların yapması gereken tek şey  

ilgili tertibatı bastırarak kapatmak - 

yakalama fonksiyonu güvenli bir kilit-

lemeyi garanti eder. Uygulama kadar 

modüllerin montajı da oldukça kolaydır.

Yaylı kilitler aşağıdaki modellerde  

teslim edilebilir:

 Katlanabilir tutamakları olan modeller  

    kapı kanadı kalınlığı 2 ile 22 mm 

    arasında ve kilitlenebilir versiyon  

    olarak da alınabilir. Alabileceğiniz  

    renkler: Siyah, beyaz, bej ve siyah  

    krom kaplamalı tutamak ile.

 Kilitlenebilir yaylı kilitler kapı kalınlığı  

    0,6 ile 1 mm arasında ince kapılar için  

    öngörülmüştür ve alet kullanmadan  

    monte edilebilirler.

 1,2 mm ile 19 mm kapı kanadı  

    kalınlıkları için gömülü düğmeli  

    modellerde düğme bastırılarak  

    dışarıya çıkar. Bazı modellerde  

düğme döndürülebilir özelliktedir.  

Bu ürün grubu siyah, beyaz, bej ve krom 

kaplama olarak alınabilir.

Yaylı kilitler, ani hareketlerle veya 

sarsıntılarla istenmeden tekrar açılabilen 

alışılagelmiş kilitleme mekanizmaları 

açısından bu alanlar için ideal bir  

seçimdir – örneğin gemilerde veya 

araçlarda. Ama ambalaj sanayisinde,  

tıp teknolojisinde ve makine yapımında 

da yaylı kilitlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Düğmeli plastik yaylı kilitler, döndürülebilir -  
K1654

Kollu plastik yaylı kilitler, katlanabilir -  
K1651

Kollu plastik yaylı kilitler, kilitlenebilir -  
K1652

Bakım kapaklarının güvenli kilitlenmesiMontaj açıklıklarına kurulmasıAraçlarda kullanım
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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

Ad

Departman

E-posta

Şirket

Cadde

PK/Şehir

Telefon

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

Tel. +90 216 755 13 00

info@kipp.com.tr

www.kipp.com.tr

YERLER

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

Veya doldurulmuş formu bize gönderin:

   KIPP kataloğu KULLANIM PARÇALARI | 
        NORM BİRİMLERİ

   KIPP kataloğu GERME TEKNOLOJISI

ŞIMDI SIPARIŞ EDIN:

kipp-catalogue.com
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