
December 2018

» RVS + NOVOnox hygienic  Programma-uitbreiding

» ONDERSCHEIDEN  Red Dot Award / Topwerkgever in de middenstand

» INTERN  Nieuwbouw voor groei

actueel
H E I N R I C H  K I P P  W E R K

BEDIENELEMENTEN IN HYGIENIC DESIGN



Geachte lezers,

In het tijdperk van de digitalisering beschouwen wij het als onze taak bij de ontwikkeling van KIPP-producten altijd 
rekening te houden met de factoren mens, machine en processen. Met deze uitdaging zetten wij dagelijks intelligente 
ideeën om in nieuwe producten. HEINRICH KIPP WERK heeft met de integratie van het NOVOnox hygienic-productas-
sortiment zijn rvs-programma aanzienlijk uitgebreid. Daarbij hebben wij ons bewust gericht op de branches levensmid-
delen, farma, chemie en verpakkingsmachines. 

Bovendien hebben wij ons programma uitgebreid met productgroepen zoals arreteerbouten met vergrendeling en 
stabilisatoren voor de werkstukspanning. 
 

Bij alle nieuwe producten kunt u altijd op ons vertrouwen.
OP SAFE MET KIPP.

Otto Braun, Verkoopmanager

NIEUW  
Uitbreiding rvs-producten

Met de integratie van het merk NovoNox breidt KIPP zijn totale programma van 
standaard bediendelen uit met kennis op het gebied van Hygienic DESIGN.

De INOX-expert NovoNox werd in 2018 met zijn hoogwaardige Hygienic roestvast stalen 
delen onder de naam NOVOnox hygienic in HEINRICH KIPP WERK geïntegreerd. De productlijn  
NOVOnox hygienic omvat hoogwaardige bediendelen en machine-elementen van rvs, die 
aan de branchestandaards HD (Hygienic DESIGN) en HU (Hygienic USIT®) voldoen – bewust 
afgestemd op de levensmiddelen-, farmaceutische, chemische en verpakkingsbranche.

VOOR KIPP-klanten zijn zo op Hygienic-gebied voor de eerste keer uitstekende knowhow en 
een nieuwe kwaliteit qua ontwikkelingscompetentie beschikbaar. NOVOnox-klanten profiteren 
met KIPP van de verkoop- en infrastructuur van een stabiele partner en van het omvangrijke 
totale assortiment met zeer snelle levering en wereldwijde beschikbaarheid. 

Alle klanten kunnen nu kiezen uit een duidelijk op elkaar afgestemd totaalprogramma van 
standaard bediendelen en Hygienic rvs-delen gecombineerd met maximale service en gegaran-
deerde beschikbaarheid.

NIEUW  ARRETEERBOUTEN  
met vergrendelingsknop

HEINRICH KIPP WERK heeft het assorti-
ment arreteerbouten uitgebreid met een 
versie met vergrendeling. 

Bouten naar binnen of naar buiten geschoven 
– de beveiliging van de eindstanden biedt bij 
het nieuwe product van KIPP een voordeel 
ten opzichte van traditionele arreteerbouten. 
Daarbij wordt de bout niet zoals gebruikelijk 
door een trek-, maar met een drukbeweging 
in de gewenste eindstand gezet. Daarvoor 
moeten twee verschillende drukknoppen 
worden ingedrukt. De uitgangspositie wordt 
met de rode ontgrendelingsknop bereikt.
Arreteerbouten zijn in rvs of staal, indien 

gewenst met contramoer, verkrijgbaar. Ze 
worden bijvoorbeeld toegepast in zwenk- of 
draaivoorzieningen en bij aanslagpositione-
ringen.



De nieuwe KIPP-catalogus SPANTECH-
NIEK heeft 460 pagina‘s, bevat ruim 2800 
componenten voor de werkstukspanning 
en werd in 4 categorieën onderverdeeld, 
met in totaal 19 productgroepen. Dit 
maakt intuïtief zoeken zoals in de Onli-
ne-Shop mogelijk.

Met 28.000 producten, 3500 noviteiten 
en 1350 pagina‘s verlegt de KIPP-catalo-
gus BEDIENDELEN | NORMELEMENTEN 
2018 de grenzen.

NIEUW  WERKSTUK-STABILISATOR 
voor gevoelige en dunwandige werkstukken

De KIPP werkstuk-stabilisator garandeert een stabiele grip bij de bewerking van  
gevoelige en dunwandige werkstukken en minimaliseert trillingen en slinger-
bewegingen. 

Het systeem biedt door verschillende bevestigingsvarianten maximale flexibiliteit bij de bevesti-
ging aan werkstukken, machinetafels en basiselementen. De werkstuk-stabilisator is universeel 
compatibel met T-gleuf-machinetafels, rastersystemen en met het UNI lock nulpuntspansys-
teem. Doordachte systeemelementen zorgen voor een snelle opbouw, terwijl het 3D-kogelge-
wricht ook aanpassing aan het werkstuk mogelijk maakt. Door verlengassen is de stabilisator 
traploos in de lengte verstelbaar. Fijnafstelling is in beide richtingen mogelijk.

NIEUW  KIPP-CATALOGI  
Editie 2018 

VERGRENDELPEN
onderscheiden met Red Dot Award 2018

Vergrendelpenpen van KIPP onderschei-
den met de Red Dot Award 2018 – een 
trotse prestatie bij meer dan 6300 kans-
hebbers.

Bij een van de grootste design-wedstrijden 
ter wereld werden KIPP-vergrendelpennen in 
de categorie ‚Product Design‘ met Red Dot 
Award 2018 onderscheiden. Vergrendelpen-
nen vereenvoudigen het vastzetten en ver-
binden van werkstukken met een eenvoudig 
drukmechanisme.

TOPWERKGEVER
in de middenstand 2018

Voor de zesde keer koos FOCUS-Business samen met kununu de beste 
werkgevers van de middenstandsbedrijven in Duitsland. HEINRICH 
KIPP WERK behaalde in de sector Machinebouw/Installatiebouw de 
15e plaats. Deze prestatie is voor KIPP wederom een aansporing om 
de juiste balans te vinden tussen traditionele waarden en moderne 
arbeidsomstandigheden voor een motiverende werksfeer.

HEINRICH KIPP WERK behoort in 2018 tot de topwerkgevers in de machine-
bouwsector. Arbeidsomgeving en job-zekerheid overtuigen.

FLEXIBEL SPANNEN VAN 
MATRIJZENSMEDERIJ-ONDERDELEN
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KAISER Aluminium-Umformtechnik GmbH is gespecialiseerd in aluminium-matrijzensmederij. 

Bij de bewerking van matrijzensmederij-onderdelen zijn flexibele componenten voor de 
installatiebouw en de werkstukspanning vereist. HEINRICH KIPP WERK heeft zijn assorti-
ment uitgebreid met zelfstandig terugzwenkende pendeloplegpennen, die zich optimaal 
aan bepaalde schuine vlakken, contouren of schuine vormen van werkstukken aanpassen 
en daarna weer naar hun uitgangspositie terugkeren. KAISER kiest de geschikte span-
middelen uit het brede productassortiment en KIPP past deze vervolgens als speciale oplos-
sing volgens de concrete eisen aan.

Pendeloplegpennen van KIPP besparen de gebruiker veel tijd en geld omdat ze zelfstandig 
terugzwenken naar de uitgangspositie.

Een ingebouwde O-ring  
voorkomt het binnendringen van 
vuil en vreemde voorwerpen.



 

intern

NIEUWBOUW VOOR GROEI
HEINRICH KIPP WERK investeert in 2018 op de locatie Sulz am Neckar in nieuwbouw. Met 
de nieuwe productie-, logistieke en administratieve ruimtes richt het bedrijf zich op een 
stabiele groei in Duitsland en een internationale uitbreiding. Door uitbreiding van de productie 
wordt de productiediepte aanzienlijk vergroot. Processen kunnen nog efficiënter worden vorm-
gegeven en de hoge kwaliteitsstandaard wordt gewaarborgd. De logistieke hal werd in het 
kader van de uitbreidingsmaatregelen aanzienlijk vergroot, om een hoog leveringsvermogen te 
garanderen – ook bij toekomstige programma-uitbreidingen. Om interne processen optimaal 
te kunnen aansturen en sneller op de markteisen te reageren, zal de administratie over extra 
ruimtes beschikken. De nieuwbouw zal eind dit jaar zijn voltooid. Het nieuwe logistieke cen-
trum werd al in juni 2018 in bedrijf gesteld.

SPECIALE 
UITVOERINGEN
HEINRICH KIPP WERK heeft een hoge fabrica-
gediepte. Daardoor kunnen te allen tijde mo-
dules en losse onderdelen als speciale oplos-
singen worden gerealiseerd – exact volgens de 
specificatie van de klant. Een eigen ontwikke-
lingsafdeling en een eigen gereedschapsbouw 
zorgen voor professionele implementatie van 
speciale projecten. Klanten krijgen alles – van 
het opstellen van de offerte, via haalbaarheids-
analyses tot en met fabricage.
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 KIPP-catalogus Werkstuk spansystemen
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KIPP NEDERLAND BV

Willem Dreeslaan 251

2729 NE Zoetermeer

NEDERLAND

Tel. +31 79 361 12 21

info@kippcom.nl

www.kippcom.nl

Nu online opvragen:

www.kipp-catalogus.nl
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