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ZELFBORGEND. FLEXIBEL. VEELZIJDIG.

» ROESTVASTSTALEN PRODUCTEN  Nieuwe look. Bewezen functie

» 3D-CONFIGURATOR  Online vormgeven

» INTERN  E-Auto
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NIEUW  VERGRENDELPEN
Met variabel greepsysteem

HEINRICH KIPP WERK heeft het assortiment 
vergrendelpennen uitgebreid. Roestvast-
stalen vergrendelpennen van KIPP zijn 
bedoeld voor het eenvoudig verbinden of 
fixeren van twee delen of werkstukken. 
Door eenvoudig indrukken en loslaten van 
de drukknop ontstaat een betrouwbare 
vergrendeling. 

Een bijzonder kenmerk van deze  
productuitbreiding is de grote variabiliteit. 
Naast de basisvariant biedt KIPP afhankelijk 
van de vraag drie verschillende  
greepvarianten van kunststof.  
 
 

De paddenstoelgreep is plaatsbesparend,  
de L-greep maakt intuïtief gebruik  
mogelijk en de T-greep een overtuigende  
grijpbaarheid. 

Als extra optisch alternatief bestaat er 
bovendien een aanvullende variant met een 
paddenstoelgreep compleet van roestvast 
staal. 

De vergrendelpennen worden als modulair  
platform gefabriceerd. Daardoor kan KIPP 
grote aantallen tegen een aantrekkelijke 
prijs produceren en aanbieden. 

NIEUW  ROESTVASTSTALEN PRODUCTEN  
Nu in mat-look

Klemhefbomen, excenterhefbomen,  
beugelgrepen: vele van de bewezen  
KIPP-bediendelen zijn met onmiddellijke 
ingang in een optisch aantrekkelijke  
roestvaststalen uitvoering verkrijgbaar.  
De gezandstraalde producten met mat 
oppervlak vormen een handige en  
tegelijkertijd aantrekkelijke  
productuitbreiding – roestvast.

Vanwege de hygiëne is het gebruik  
van roestvaststalen producten in de  
levensmiddelenindustrie of de chemische
sector absoluut noodzakelijk. Door de hoge 
duurzaamheid en de mogelijkheid voor 

hygiënische reiniging worden ze onder 
andere bij de installatie- en machinebouw 
voor gevoelige plaatsen of bij toepassingen 
buiten gebruikt. 

In toenemende mate worden  
roestvaststalen producten bovendien bij  
de autobouw en bedrijfsvoorzieningen  
toegepast. Daarbij speelt vooral het  
materiaalvoordeel een grote rol: het matte 
oppervlak reflecteert niet – wat vooral in 
installaties met optische sensors een  
voordeel is.

NIEUW  BEDIENDELEN UIT DE 3D-PRINTER 
Configurator voor beugelgrepen en kogelknoppen

HEINRICH KIPP WERK biedt zijn klanten met 
onmiddellijke ingang een individuele  
configuratie van bediendelen aan.  
Specifieke waarden worden heel eenvoudig 
online ingevoerd, en bediendelen worden  
vervolgens met de 3D-printer gemaakt.  
Daardoor krijgen klanten componenten precies 
op maat – en dat ongecompliceerd en  
„on demand“.

Na aanmelding voert de klant met de handige 
Online-Tool eerst specifieke maten zoals de 
radius of de schroefdraaddiameter in.  
Vervolgens kiest hij de gewenste kleur en  
het aantal stuks. Na afloop van de configuratie 
worden de gegevens verwerkt en naar de  
3D-printer gezonden. De bestelling en betaling 
vinden op de normale manier plaats. 
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Geachte lezers,

Momenteel zijn flexibiliteit en intelligent handelen belangrijke factoren voor de ontwikkeling van succesvolle ideeën.  
In onze steeds globaler wordende wereld moeten organisaties leren veranderingen niet alleen te accepteren,  
maar de verandering ook mede vorm te geven. HEINRICH KIPP WERK bewijst met zijn variabel productieplatform  
dat de nieuwe vergrendelpennen voor 100% aan de individuele klanteneisen voldoen. Dankzij de vele verschillende  
uitvoeringen beschikt dit platform over maximale flexibiliteit. Een andere noviteit bij KIPP is de 3D-Configurator.  
Met dit Online-Tool kan een vrij configureerbaar product in een speciale kleur, afmeting en van het  
gewenste materiaal worden gemaakt. 

Bij al deze innovaties is betrouwbaarheid en kwaliteit altijd gegarandeerd.  
 OP SAFE MET KIPP.

Link naar de 3D-Configurator

Otto Braun, Verkoopmanager
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MOTAN / ARBURG / KIPP
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HEINRICH KIPP WERK biedt meerdere spansystemen  
die met elkaar compatibel zijn. 

Een voorbeeld daarvan is het UNI lock 5-assige modulaire 
systeem gecombineerd met het UNI lock nulpunt spansys-
teem. Met deze combinatie kan een machine zeer efficiënt  
worden gebruikt. De machinetafel wordt met het nulpunt-
spansysteem uitgerust. In slechts enkele seconden kunnen 
ook andere KIPP-spansystemen, zoals het 5-assige modulaire 
systeem of zelfs de 5-assige spanner, worden gewisseld. Het 
opgezette 5-assige modulaire systeem is bij uitstek geschikt 
voor de bewerking van complexe, kleine en middelgrote 
werkstukken aan 5 kanten. Werkstukken kunnen op het 
5-assige modulaire system worden gespannen of direct op 

het nulpunt spansysteem. Werkstukken 
kunnen op het 5-assige modulaire system 
worden gespannen of direct op het nulpunt 
spansysteem. Niet-productieve werktijden, 
zoals voor het omspannen of uitlijnen van het  
werkstuk, vervallen zo volledig. 

Het 5-assige modulaire systeem van KIPP  
is door de uitbreiding niet alleen in systeemmaat  
80 mm verkrijgbaar, maar nu ook in  
systeemmaat 50 mm.

De firma MOTAN-COLTRONIC in Friedrichsdorf  is gespecialiseerd in  
systeemoplossingen voor de hantering van grondstoffen: drogen, mengen,  
doseren, transporteren van vloeistoffen, granulaten en poeders. Bij doseer- en  
mengapparaten, zoals de „MINICOLOR G“, kiest MOTAN voor KIPP stergrepen. 

Met de vijfstergrepen is een snelle reiniging bij een materiaalwissel mogelijk en kan 
het doseerapparaat eenvoudig worden gekalibreerd. Dit garandeert een uitstekende 
mengkwaliteit bij maximale herhaalbaarheid. MOTAN randapparaten kunnen ideaal 
worden gecombineerd met ARBURG spuitgietmachines van het type Allrounder.  
In de KIPP bedrijvengroep worden 25 ARBURG spuitgietmachines gebruikt.

Conclusie: alle drie familiebedrijven kiezen bij hun productie 
in Duitsland voor topkwaliteit bij machines en elementen.

Naast de klassieke factuur biedt  
HEINRICH KIPP WERK zijn klanten nu drie  
aanvullende betalingsmethoden in de Online-Shop:
Creditcard (VISA en MasterCard), PayPal en
SOFORT-overboeking De klant kan zo zelf
beslissen op welke manier hij de factuur wil betalen.
 

Door de uitbreiding van het aanbod kunnen  
onlinefacturen veilig en gemakkelijk worden betaald.  
De uitgebreide Payment bespaart kostbare tijd en  
verlaagt de kosten.

UNI lock nulpunt spansysteem met 
UNI lock modulesysteem 50, 80 en adapter
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TÜV-certificering 
opnieuw succesvol 
behaald

TÜV-Saarland hield in 2017 
een anonieme klantenenquête.  
Voor de tweede keer werd 
KIPP door zijn klanten met de 
waardering „ZEER GOED“  
(1,7) onderscheiden.  
Deze waardering betreft  
zowel de tevredenheid over de  
geleverde service als ook over 
de onderneming als totaal. 
99,6% van de klanten gaf  
aan weer bij KIPP te zullen 
bestellen.

HEINRICH KIPP WERK garandeert als toegelaten  
marktdeelnemer de continue beveiliging van de  
internationale toeleverketen. Op deze manier moet  
vooral toegang tot goederen door onbevoegden  
worden voorkomen. 

Deze veiligheidsmaatregelen zorgen er voor dat aanzienlijk 
minder controles van goederen en documenten worden 
uitgevoerd. Daardoor heeft de klant de garantie dat het 
product op tijd wordt geleverd.

Naar de Online-Shop

NIEUW  KIPP BREIDT PAYMENT-AANBOD UIT  
Betaling in de Online-Shop 

NIEUW  UNIlock SPANTECHNIEK  
Bespaart ombouwtijden

worden gespannen of direct op het nulpunt 

zoals voor het omspannen of uitlijnen van het 

is door de uitbreiding niet alleen in systeemmaat 

AEO-CERTIFICERING 
Toegelaten marktdeelnemer -  
Douanevereenvoudigingen / veiligheid
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Bedrijf                                                     

Naam 

Afdeling

Straat/postbus 

Postcode/plaats  

Telefoon 

Fax

E-mail

contact

intern

 KIPP catalogus bediendelen | normdelen

 KIPP Catalogus Werkstuk spansystemen

 KIPP Broschure Vergrendelpennen

 KIPP CAD bibliotheek 2D/3D 

KIPP NEDERLAND BV

Willem Dreeslaan 251

2729 NE Zoetermeer

Tel. +31 79 361 12 21

info@kippcom.nl

www.kippcom.nl

Per Mail gratis aanvragen via

info@kippcom.nl

OPERA-SOIRÉE 

Op 28 juni 2017 konden de 
bezoekers van de Opera-Soirée bij 
HEINRICH KIPP WERK genieten va 
klassieke muziek en dramatische 
aria's.  
 
Onder leiding van dirigent Sven 
Gnass kregen de solisten  
vóór een imposante coulisse een 
enorm enthousiast onthaal van de 
toeschouwers.

E-AUTO 

Sinds de zomer van 2017 is bij KIPP 
voor korte afstanden een E-Smart 
forfour in het wagenpark beschik-
baar. 
 
Dit is een milieuvriendelijk alternatief 
voor de traditionele benzineauto's. 
De aanschaf van nog meer elektrische 
auto's is in de planning.

20171206-KIPP-Aktuell-NL.indd   4 13.12.17   09:32


