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bu KIPP AKTUELL baskısında çok sayıda yenilik
bulacaksınız. Sustalı kol klasiğimizin gelişmiş
uygulaması, az zahmet ile yüksek tutma güçleri
için bağlama kuvveti güçlendiricisine sahip.
FEATUREgrip ürün hattımızı durum algılayıcılı
bir indeksleme pistonu ile geliştirdik –
bu şekilde dijital üretim prosesleri ve Endüstri 4.0
için en iyi donanıma sahipsiniz.
Çapak yağdan arındırma sistemimiz ve çiçek
çayırımızın ortak noktası ne midir? İç kısımda
her ikisinin çevremizle daha sürdürülebilir bir
şekilde ilgilenme hedefini nasıl takip ettiğini
öğreneceksiniz.
Okurken iyi eğlenceler
diliyorum

Otto Braun, satış müdürü
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BAĞLAMA KUVVETİ GÜÇLENDİRİCİSİ OLAN RENKLİ SUSTALI KOLLAR
Entegre bağlama kuvveti güçlendiricisi

tutma güçleri için tasarlanmıştır ve

olan sustalı kollarda tutma gücü,

rulman yüksek yük katsayısı ile uzun

standart sustalı kollara göre %75

bir kullanım ömrü garanti etmektedir.

arttırılabilir – aynı sıkma torkunda.

Büyük, sabit dayanma yüzeyi aracılığıyla

Daha az zahmet ile benzer tutma

gergin parça sürekli korunur.

güçleri elde edilebilir. Gergin sustalı

Modüler yapısı nedeniyle

kolları çözmek için de daha az el gücü

çok sayıda özel model

gereklidir. Bu şekilde bu ürün, kısıtlı el

teslim edilebilir.

gücüne sahip kişiler için de kullanılabilir,
örneğin rehabilitasyon alanında.
Tutma gücü artışı monte edilen eksenel
iğneli rulman ile elde edilmektedir.
Bu iğneli rulman, gerdirme sırasında
sabit dayanma yüzeyinde çok düşük
yüzey sürtünmesine neden olmaktadır.
Sertleştirilmiş dayanak pulları yüksek

PRATİK VE ERGONOMİK :
EKSANTRİK KAMLI KENETLEME KOLLARI OLAN İNDEKSLEME PİSTONLARI
HEINRICH KIPP WERK bir yeni

Eksantrik tutamaklar 360° çevrilebilir ve

geliştirmeyi kullanıcılarına sunuyor:

devreye alınmamış durumda mantar ve

Bulonun dışarıya çıkışının eksantrik

T tutamaklara göre çok daha yassıdır.

kamlı kenetleme kolları ile

Bu, rahatsız edici çıkıntıların önlenmesini

gerçekleştirildiği indeksleme pistonları.

de sağlayan, ürünler içine gömülü montaj

Kullanıcı eksantrik kamlı kenetleme

yapılmasına da olanak sağlar.

kolunu eksantriğin ölü noktası üzerine
hareket ettirdiğinde bulon yerinden

Tutma kolları siyah ve trafik kırmızısı

çıkar. Yeni modellerin avantajları ergo-

renklerde temin edilebilmektedir ve

nomik tasarımları, yassı yapıları, yüksek

cam elyaf ile güçlendirilmiş plastik

sıcaklık dayanımı ile hızlı ayar imkanıdır.

malzemeden üretilmektedir Dişli
kovanlar ve kilitleme pimleri ile

İndeksleme pistonu, tutma kolu

ilgili olarak kullanıcı çelik ve

eksantriğin ölü noktası üzerine hareket

paslanmaz çelik modeller

ettirildiğinde yerinden çıkmış halde

arasında seçim yapabilir.

kalır. Kullanıcı, tüm tutamakları dışarı
sürülmüş durumda tutmadan bulonları
rahatça arka arkaya çözebilir –
bunu konforlu hızlı ayar mekanizması
sağlamaktadır.
Bir diğer artı nokta düşük zahmet ile
kolay kullanım sağlayan eksantrik
tutamağın ergonomik şeklidir.

4

ESD – HASSAS BİLEŞENLER İÇİN OPTİMUM KORUMA
ESD ürün serisi KIPP tarafından,

KIPP'in ESD ürünleri elektriği ileten

genellikle elektrostatik hassas

özel plastikten üretilmiştir ve bu

bileşenlerin bulunduğu ESD koruma

sayede DIN EN 61340-5-1 uyarınca

bölgelerinde kullanılmak üzere özel

kullanılabilirdir. Bu ESD ürünleri

olarak geliştirilmiştir.

patlama tehlikesi bulunan bölgelerdeki
cihazlar, bileşenler ve koruyucu

Hassas elektrostatik bileşenler,

sistemler için de kullanılabilir.

parçalar ve cihazlar yakın çevrelerdeki

Anlaşılır olarak belirtmek için sarı ESD

elektrostatik deşarj nedeniyle hasar

amblemi ürünün yan tarafına basılmıştır.

+ Elektrik iletken
+ DIN EN 61340-5-1 uyarınca
kullanılabilir
+ Bilinen KIPP tasarımında ürünler
+ ATEX ürün yönetmeliği
2014/34/AB uyarınca

görebilir hatta tahrip olabilir
(electrostatic discharge = ESD).

+ 100% KIPP kalitesi

KIPP ÜRÜNLERİ KULLANIMDA
Tekerlekli sandalye kavraması Rollikup: İndeksleme pistonları bağımsız kullanıma izin verir
Bielefeld'deki Teuto InServ gGmbH, montaj, kaynak, elektrikli
cihaz kontrolü ve dijital baskı alanlarında endüstriyel hizmetlere
odaklanan uzman bir katılım şirketidir.
Başlangıçta bir tekerlekli sandalye kullanıcısı adına tasarlanan
Rollikup, başarılı bir ürün haline geldi: Tekerlekli sandalye
kavraması römorkların veya bavulların kendi tekerlekli
sandalyenize kolay, bağımsız bağlantısını sağlar.
KIPP norm birimlerinin ve kullanım parçalarının çözüm temeli.
Teuto InServ işletme müdürü Eduard Wiebe, "Rollikup, tekerlekli
sandalye kullanıcılarının günlük yaşamlarını olabildiğince
bağımsız şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor" diyor sevinçle.
“İndeksleme pistonu kavramanın en önemli parçasıdır ve kendini
çok iyi kanıtlamıştır.“
Fiberglas takviyeli plastik, paslanmaz çelik ve alüminyum gibi
uzun ömürlü malzemelerden yapılmış KIPP kanatlı tutamaklar
ve sustalı kollar da monte edilmiştir.
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YENİ TEKERLEKLER VE MAKARALAR
HEINRICH KIPP WERK ürün yelpazesine geniş kapsamda yüksek

Bunun için beyaz tekerlek gövdesinin açık mavi bir kaplama

değerli tekerlekler ve makaralar seçeneği ekledi. Yüksek kalite

sayesinde kirleri görünür kıldığı bir seri var.

standartları optimum çalışma performansı ve her uygulamada

Korozif ortamlarda kullanım için tekerlekler paslanmaz çelik

yüksek sistem güvenliği sağlar.

modeller olarak mevuttur.

Dahili lojistikte basit kullanım için mükemmelleştirilmiş

Elektrik deşarjlarının önlenmesi gerektiği ortamlar için KIPP

geometriye sahip olan ince, yüksek değerli sırt malzemesine

antistatik tekerlekler ve makaralar uygundur. Özellikle gri

sahip olan tekerlekler ve makaralar son derece uygundur.

elastik tam kauçuk malzemeden özel tekerlekleri olan modeller

Yüksek hızlar ve düşük yuvarlanma ve dönme direnci için

ön planda. Bunlar sürüş izlerine neden olmaz ve bu şekilde

tasarlandılar. Ağır yükler bile zahmetsizce elle hareket

elektrik çarpmaları nedeniyle yaralanma ve hasar tehlikesini

ettirilebilir ve yönlendirilebilir.

azaltır ve aynı zamanda ilgili kullanım bölgesinde temizliği

Gıda endüstrisi için de KIPP geniş bir ürün yelpazesi tedarik

iyileştirir.

etmektedir. Bileşenler sıkı hijyen talimatlarını karşılamalı
ve zaman zaman agresif kimyasallarla yapılan temizlik
işlemlerine dayanmalıdır.

KISA NOT

HABER BÜLTENİ
KAYDI

FUAR "GLOBAL
ENDÜSTRİ" LYON

Hiçbir şeyi kaçırmayın! Haber bültenimiz sizi ürün

2021 yılında nihai olarak birkaç ulusal ve

yenilikleri, uygulamalar, fuarlar ve diğer ilginç KIPP

uluslararası fuar gerçekleştirilebildi.

haberleri hakkında bilgilendirir.

KIPP FRANCE ekibimiz Lyon'daki Global Endüstri
fuarına katıldı çok sayıda müşteri ve iş partneri

Şimdi abone olmak için

ile tekrar yüz yüze görüşebilmenin mutluluğunu

 www.kipp.com.tr

yaşadı.
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DOĞA İLE SORUMLULUK BİLİNCİ İLE YAŞAMA
Şirket merkezinin güney tarafında uygun çiçek karışımının

Biyotopların ve floranın sürdürülebilir sulanması için iki büyük

detaylı planlanmasından sonra korunmuş bir çiçek çayırı

sarnıçta çatı alanlarımızın yaklaşık 2/3'ünden değerli yağmur

oluştu. Peygamber çiçekleri, kozmoz çiçekleri ve kirpi otları

suyu toplanmaktadır. Biyotoplar ve göletler, çalışanlarımızın

arılar, yaban arıları, kelebekler ve birçok böcek için mükemmel

dinlenmesi için mükemmel bir alan sunuyor. Yerel flora ve

bir yaşam alanı sağlıyor. Aşırı hava koşullarına, sıcağa ve çok

faunanın dikkate alınması çalışanlarımızın yaşam kalitesi

yağmura karşı dayanıklı olan renkli bir renk oyunu – çünkü

açısından da önemlidir.

çiçek çayırımız Haziran'dan Ekim'e kadar çiçek açıyor.
Birçok arı ve yaban arısı için çiçek polenleri yavruları
yetiştirmekte önemli bir nektar rezervuarıdır.

MODERN ÇAPAK YAĞDAN ARINDIRMA SİSTEMİ
Metalleri işlerken, işleme sürecinde çoğunlukla kesme yağları

 Azami geri dönüşüm kalitesi: Farklı metaller temizlenir

kullanılır. Oluşan çapaklar özel kaplarda toplanır ve aşırı yağla

ve türlerine ayrılmış olarak geri dönüşüme sevk edilir.

kaplıdır. Bunları yeniden kullanabilmek ve böylece kaynakları
koruyabilmek için KIPP, modern bir çapak temizleme sistemine
yatırım yapmıştır.
Bu yüksek verimli sistem, yağı metal çapaklardan ayırır ve o
kadar etkili bir şekilde temizler ki, asılı parçacıkların %98'e
kadarı filtrelenir. Sistemde temizlendikten sonra çapaklar
sadece > 0,1% oranında artık yağ yapışması gösterir.
Kontroller düzenli olarak laboratuvarda gerçekleşir.
 Minimum imha: Yağ, filtreleme ve temizlik işleminden
sonra yeniden makinelerde soğutucu yağlama maddesi
olarak kullanılır. Bu şekilde tüketimimizi düşürüyor ve
çevre korumasına aktif olarak katkı sağlıyoruz.

 Yüksek tasarruf potansiyeli: Temizlenmiş yağı tekrar
kullanarak atıkları asgari seviyeye düşürüyoruz.
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YENİ DURUM ALGILAYICISI ENTEGRE EDİLMİŞ İNDEKSLEME PİSTONLARI
HEINRICH KIPP WERK entegre edilmiş

Kullanıcı, indeksleme pistonu konumunu

kaynaklanmaktadır. Belirli parametreler

bir sensörle kullanım durumunu tespit

merkezi olarak sorgulayabilir.

veya durumlar hakkında geri bildirimde

eden Endüstri 4.0 uyumlu bir indeksleme

Böylece makinenin kumandası üzerinden

bulunuyor ve bu şekilde dijitalleşmenin

pistonunu piyasaya sürdü. Sinyal mantar

örneğin işlem çevriminin ancak

ilerlemesinin yolunu destekliyorlar.

tutamakta işlenir ve kablosuz olarak

tanımlanmış bir sinyal mevcut

Akıllı bileşenler ve çözümler ağa

Bluetooth Low Energy üzerinden makine

olduğunda başlaması belirlenebilir.

bağlanabilir ve dijital üretim proses-

kumandasına veya taşınabilir bir cihaza

Kumandaya bağlantı kurulması için

lerinin daha stabil, hassas ve güvenilir

aktarılır. Bu şekilde durum sensörlü

KIPP uyumlu Gateway K1494 sunuyor.

gerçekleştirilebilmesini sağlar.

FEATUREgrip indeksleme pistonu en iyi
proses güvenliğini sağlamaktadır.

İndeksleme pistonu ürün hattı
FEATUREgrip olmaktadır ve özelliği
elektromekanik ve algılama teknolojisinin entegre edilmiş olmasından

Farklı modeller:

Durum sensörlü indeksleme pistonları,
aksesuar olarak Gateway K1494 ile

Kilitleme kanalı olmayan paslanmaz çelik model

Kilitleme kanallı paslanmaz çelik model

Kilitleme kanalı olmayan çelik model

Kilitleme kanallı çelik model

Tüm modeller, kontra somunlu da alınabilir.

YERLER
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