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QUICKFINDER 
Snel overzicht over productcategorieën

De praktische KIPP-QUICKFINDER leidt u snel en feilloos 
naar de juiste producten. Overzichtelijk samengevat 
in categorieën krijgt u een compact overzicht over 
afmetingen, materialen, uitvoeringen en oppervlakken.

HEINRICH KIPP WERK beschikt over een goed 
georganiseerde klantenservice en vakkundige  
adviseurs met jarenlange ervaring.

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren 
via telefoonnummer +31 79 361 12 21.

QUICKFINDER 
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  CAD-gegevens

Op www.kippcom.nl kunnen CAD-bibliotheken gratis worden gedownload. In de gangbare formaten vindt u  
2D- en 3D-CAD-gegevens online, die u direct in het ontwerp- en productieproces kunt implementeren.

Pictogrammen verwijzen 
naar de productgroepen 
in de KIPP-catalogi

De belangrijkste eigenschappen en 
het mogelijke toepassingsgebied 
zijn snel en duidelijk zichtbaar

QUICKFINDER 

Snel overzicht 
over productcategorieën
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OP SAFE MET KIPP
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A l  meer dan 100 jaar is HEINRICH KIPP 
WERK dé kwaliteitspartner van de  
industrie.  

Wij bieden een uitgebreid product-assortiment 
met meer dan 55.000 elementen binnen de  
kerngroepen spantechniek, normelementen  
en bediendelen.  
 
De productie vindt plaats in ons machinepark in 
Duitsland. Dat garandeert snelle reactietijden  
en korte lijnen. Klanten waarderen dat wij  
alles zelf produceren en onze jarenlange  
ontwikkelingservaring.  
 
Betrouwbaarheid. Lange levensduur.  
Duurzaamheid. Daarvoor staat onze traditionele 
onderneming die wordt geleid door de eigenaar, 
vanaf het allereerste begin.

 

Nicolas Kipp Heinrich Kipp
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VESTIGINGEN

Over de hele wereld heeft HEINRICH KIPP WERK 
11 eigen vestigingen en meer dan  
50 vertegenwoordigingen en garandeert inter-
nationaal een hoge leveringscapaciteit.  
Wij beschikken over een goed georganiseerd  
servicenetwerk en gespecialiseerde,  
vakkundige adviseurs.

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

KIPP ITALIA SRL
Via Gaudenzio Ferrari, 21 C
21047 Saronno (VA) 
www.kipp.it

KIPP SCANDINAVIA AB
Zakrisdalsvägen 26
653 42 Karlstad
www.kipp.se

KIPP NEDERLAND BV
Willem Dreeslaan 251
2729 NE Zoetermeer
www.kippcom.nl

HEINRICH KIPP GmbH
Traunufer Arkade 1
4600 Thalheim bei Wels
www.kipp.at

KIPP POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław 
www.kipp.pl

KIPP FRANCE SAS
6, rue des Frères Caudron
78140 Vélizy-Villacoublay
www.kipp.fr
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KIPP CZ s.r.o.
Vienna Point 2
Vídeňská 188/119d
Dolní Heršpice, 619 00 Brno
www.kipp.cz

KIPP Inc.
4305 N. Roosevelt Rd.
MI 49127 Stevensville 
www.kippusa.com

KIPP SCHWEIZ AG
Benzburweg 18A
4410 Liestal BL
www.kipp.ch

KİPP TURKEY LTD. ŞTİ.
Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi
Ritim İstanbul Sit. A5 Blok Apt. No:
48E/182
34846 Maltepe/İstanbul
www.kipp.com.tr
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De naam zegt het al. SYMPA touch, onze productlijn voor 
maximale ergonomie. Het zachte en tevens slipvaste 
materiaal ligt perfect in de hand.

Onze producten uit de NATURE grip-lijn zijn 
milieuvriendelijk en worden gemaakt van biokunststof. 
Deze bestaat volledig uit duurzame grondstoffen.

MEDI grip is geschikt voor toepassingen waaraan hoge 
hygiënische eisen worden gesteld. De bediendelen bevatten 
microzilver, dat een antibacteriële werking op het oppervlak heeft.

Deze producten bestaan uit elektrisch afleidende kunststof. 
Zodoende kunnen ze worden toegepast in ESD-veiligheidszones, 
waar vaak elektrostatisch gevoelige onderdelen aanwezig zijn.

De oplossing rondom het onderwerp verbinden, klemmen en vast- 
houden van aluminium profielen. Alle componenten passen exact 
op alle gangbare profielen met 8 mm of 10 mm gleufbreedte.

De roestvrijstalen producten van de NOVOnox hygienic-lijn zijn 
afgestemd op de levensmiddelen-, farmaceutische, chemische 
en verpakkingsbranche – volgens de standaard Hygienic DESIGN.

Grepen, rails en normelementen, geschikt voor 
19“-systemen. Compatibel voor toepassingen in EDV-zones, 
evenemententechniek, in laboratoria en computercentra.

Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd, zijn 
gemaakt van roestvrij staal. Hierbij wordt voornamelijk de 
austenitische legering 1.4305 gebruikt.

Met de productlijn FEATURE grip biedt KIPP slimme 
componenten en oplossingen, die informatief, koppelbaar en 
perfect geschikt zijn voor de digitalisering in de industrie 4.0.

Onze productlijn NOVO grip is dé klassieker op het gebied 
van kunststof. Doordacht tot in detail. Aantrekkelijk design, 
handzame vorm en efficiënt qua prijs-kwaliteitverhouding.

PRODUCTLIJNEN
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Productoverzicht

Klemhefbomen

Excenterhefbomen

Productvarianten:

Schroefdraad-Ø: M5 - M16, #8 - 5/8
Schroefdraadtype: Binnendraad, buitendraad
Schroefdraadlengte: 10 - 90 mm
Schroefdraaddiepte: 9 - 27 mm
Greeplengte: 37 - 126 mm
materialen: Staal, rvs, zinkspuitgiet, kunststof
Uitvoeringen:  Met drukknop, met beschermkap, Hygienic USIT®, vlak, 

antistatisch, antibacterieel, 2-componenten, ECO, met drukstuk, 
ergonomisch, niet-verstelbaar, met veiligheidsfunctie, met 
spankrachtversterker

Oppervlakken:  Blank, met kunststofcoating, hoogglans verchroomd, hoogglans 
gepolijst, met hamerslag gelakt

Kleuren: Zwart, grijs, rood, groen, geel, blauw, oranje, zilver 

Productvarianten:

Schroefdraad-Ø: M3 - M10, #6 - 3/8
Schroefdraadtype: Binnendraad, buitendraad
Schroefdraadlengte: 10 - 50 mm
Hoogte: 13 - 29 mm
Greeplengte: 41,7 - 110 mm
Spankracht: 1,5 - 8 kN
Materialen: Rvs, staal, kunststof, gietaluminium
Uitvoeringen: Instelbaar, snelsluiting, elastomeersluiting
Oppervlakken: Blank, gepoedercoat, elektrolytische gepolijst, gestraald
Kleuren: Zwart, rood, zilver 

Productbeschrijving:

Klemhefbomen zijn bestemd voor het handmatig verstellen bij het fixeren en bij klemtoepassingen. Deze productgroep kan in diverse varianten worden geleverd 
vanwege de verschillende bouwvormen, materialen en kleuren. Deze klassieke elementen hebben diverse toepassingsgebieden. Hoofdzakelijk echter in de 
machine-, installatie- en gereedschapsbouw.

Productbeschrijving:

Excenterhefbomen zijn uitermate geschikt voor een snelle fixatie. De producten zijn in diverse materialen en kleuren verkrijgbaar. Ze worden gebruikt in de 
machine-, gereedschaps- en installatiebouw en voor de revalidatie- en medische techniek.
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Productoverzicht

Spanhefbomen / spanhefbomen vlak

Kartelmoeren / kartelschroeven / kartelknoppen

Productvarianten:

Schroefdraad-Ø: M6 - M24, 5/16 - 3/4
Schroefdraadtype: Binnendraad, buitendraad
Schroefdraadlengte: 15 - 90 mm
Schroefdraaddiepte: 14 - 27 mm
Materialen: Rvs, staal
Uitvoeringen: Veiligheidsfunctie, vlak
Oppervlakken: Blank, met kunststofcoating, gebruineer
KLeuren: Zwart, zilver 

Productvarianten:

Schroefdraad-Ø: M3 - M12, #8 - 1/2
Soort schroefdraad: Binnendraad, buitendraad
Schroefdraadlengte: 10 - 60 mm
Schroefdraaddiepte: 5 - 22 mm
Buitendiameter: 12 - 63 mm
Materialen:  Rvs, automatenstaal, temperstaal, thermoplast, duroplast, biopolymeer 

(beuken), aluminium
Uitvoeringen: Snelspanfunctie, vlak, hoog, laag, antistatisch, voor schroeven
Oppervlakken: Blank, gebruineerd
Kleuren: Zwart, grijs, rood, groen, geel, blauw, oranje, zilver 

Productbeschrijving:

Spanhefbomen worden voor eenvoudige spantaken gebruikt. Het schroefdraad-inzetstuk is in diverse uitvoeringen en afmetingen verkrijgbaar. Spanhefbomen 
worden gebruikt in de machine- en installatiebouw.

Productbeschrijving:

Moeren, schroeven en knoppen met kartelingen zijn bijzonder geschikt voor het handmatig vastzetten en klemmen. Een Montage zonder gereedschap is zonder 
problemen mogelijk. De qua vorm, schroefdraadmaten en materialen verschillende uitvoeringen bieden veelzijdige toepassingsmogelijkheden in de machine-, 
gereedschaps- en installatiebouw.
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Productoverzicht

Kruisgrepen / stergrepen / spangrepen

Knoppen

Productvarianten:

Schroefdraad-Ø: M4 - M20, #10 - 1/2
Soort schroefdraad:  Buitendraad, binnendraad, doorlopend gat, blindgat, 

schroefdraad opgeboord
Schroefdraadlengte: 10 - 60 mm
Schroefdraaddiepte: 7,5 - 36 mm
Buitendiameter: 25 - 105 mm
Materialen:  Aluminium, rvs, grijs gietijzer, duroplast, thermoplast, 

biopolymeer, glasvezelversterkte kunststof
Uitvoeringen:  Deksel,  pasbus, snelspanfunctie, hoge kraag, verlengde naaf, 

beveiligingsband, antibacterieel, vlak, hoog, soft, ergonomisch, 
draadbus, met uitstekende stalen bus, met spankrachtversterker

Oppervlakken: Blank, geslepen, geslepen en gepolijkst, gestraald
Kleuren: Zwart, leisteengrijs, lichtgrijs, rood, geel, ziliver 

Productvarianten:

Schroefdraad-Ø: M2 - M12, #2 - 3/8
Soort schroefdraad: Buitendraad, binnendraad
Schroefdraadlengte: 10 - 20 mm
Schroefdraaddiepte: 4 - 20 mm
Buitendiameter: 14 - 63 mm
Materialen: Staal, rvs, aluminium, thermoplast, biopolymeer (beuken)
Uitvoeringen:  Antistatisch, antibacterieel, hoge kraag, lage kraag, Hygienic 

USIT®
Oppervlakken:  Blank, geslepen, geslepen en gepolijst, gestraald, verzinkt en 

blauw gepassiveerd, geanodiseerd
Kleuren:  Zwart, rood, geel, lichtgrijs, zwartgrijs, leisteengrijs, 

grafietzwart 

Productbeschrijving:

Spangrepen en kruis- en stervormige grepen worden hoofdzakelijk gebruikt als vasthoud- en bevestigingselement voor handbedieningen. Ze kenmerken zich 
onder andere door hun ergonomische vorm. De verschillende materialen, maten en vormen worden onder andere gebruikt in de machinebouw en de chemische 
industrie.

Productbeschrijving:

Knoppen dienen als klem-, vasthoud- en bevestigingselement. Ze zijn in diverse bouwvormen en schroefdraadmaten verkrijgbaar. Knoppen worden 
hoofdzakelijk gebruikt voor handmatige verstellingen bij modules, machines of aggregaten. 
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Productoverzicht

Vleugelgrepen / T-grepen / greepmoeren /  
greepschroeven

Kogelknoppen / kogelgrepen

Productvarianten:

Schroefdraad-Ø: M3 - M12, #8 - 3/8
Soort schroefdraad: Buitendraad, binnendraad
Greeplengte:  22 - 90 mm
Schroefdraadlengte: 8 - 50 mm
Materialen: Rvs, polyamide, thermoplast, staal, biopolymeer (beuken)
Uitvoeringen:  Eenzijdig, voor schroeven, antibacterieel, antistatisch, Hygienic 

USIT®, Hygienic DESIGN
Oppervlakken: Blank, geslpen, geslepen en gepolijst, gestraald
Kleuren:  Zwart, grijs, rood, groen, geel, blauw, wit, zilver, leisteengrijs, 

grafietzwart 

Productvarianten:

Schroefdraad-Ø: M4 - M12, #8 - 1/2
Soort schroefdraad: Buitendraad, binnendraad
Schroefdraadlengte: 10 - 40 mm
Schroefdraaddiepte: 6 - 23 mm
Buitendiameter: 16 - 50 mm
Materialen: Duroplast, thermoplast, rvs, aluminium, biopolymeer (beuken)
Uitvoeringen: Draaibaar, draadbus
Oppervlakken: Blank, gepolijkst
Kleuren: Zwart, grijs, rood, groen, geel, blauw, oranje, zilver 

Productbeschrijving:

Zowel vleugel- en T-grepen als greepmoeren en -schroeven worden gebruikt als klem-, vasthoud- of bevestigingselement voor diverse toepassingen. Als 
standaardelementen in de machine- of installatiebouw zijn ze bestemd voor handbedieningen van modules, machines of aggregaten.

Productbeschrijving:

Kogelknoppen en greepkogels worden als klem-, vasthoud- en bevestigingselementen gebruikt. Ze worden hoofdzakelijk gebruikt voor handmatige verstellingen 
bij modules, machines of aggregaten.
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Productoverzicht

Draaimomentgrepen

Beugelgrepen / buisgrepen

Productvarianten:

Schroefdraad-Ø: M5 - M12
Soort schroefdraad: Buitendraad, binnendraad
Schroefdraadlengte: 30 - 60 mm
Schroefdraaddiepte: 5 - 13 mm
Buitendiameter: 26 - 80 mm
Materialen: Thermoplast
Kleuren: Zwart, grijs, rood, groen, geel, blauw, oranje

Productvarianten:

Montagegat: Ø 5,5 - Ø 9 mm / M3 - M10
Gatafstand: 55 - 600 mm
Lengte: 67 - 633 mm
Draagkracht: 300 - 3700 N
Materialen:  Rvs, fijngiet-rvs, rond aluminium, ovaal aluminium, 

aluminiumprofiel, aluminium, thermoplast, SEBS, GJS, duroplast, 
PP, EN, rondstaal, staal

Uitvoeringen:  Gehoekt, Soft-binnenvlak, bestendig tegen hoge temperaturen, 
antibacterieel, antistatisch, zonder/met afdekkap, zonder/met 
grondplaat, schuin, ovaal, rond, inklapbaar, schroefkopinsert, 
schroefdraadinsert, eenzijdig aanschroefbaar, compact, 
instelbaar, Hygienic USIT ®, met elektrische schakelfunctie

Oppervlakken: Blank, gestraald, gepolijst, geanodiseerd, geslepen, verchroomd
Kleuren: Zwart, grijs, oranje, rood, zilver

Productbeschrijving:

Ook draaimomentgrepen dienen als klem-, vasthoud- en bevestigingselement. Ze worden hoofdzakelijk gebruikt voor handmatige verstellingen bij modules, 
machines of aggregaten. Afhankelijk van de variant wordt het draaimoment door klikken of doordraaien aangegeven.

Productbeschrijving:

Beugelgrepen zijn geschikt voor het openen en sluiten van afdekkingen, ommantelingen of kappen. Ze overtuigen door een aangename grip, bijzondere 
stabiliteit en ergonomische vormgeving. Het productassortiment bestaat uit diverse afmetingen, vormen, materialen en kleuren.

Alle varianten op www.kippcom.nl
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Productoverzicht

Schaalgrepen / klapgrepen

Profielgrepen

Productvarianten:

Lengte: 90  - 170 mm
Hoogte: 40 - 79 mm
Draagkracht: 250 - 1000 Mm
materialen: Aluminiumprofiel, drukgietaluminium, thermoplast, rvs, polyamide
Uitvoeringen: Inklapbaar, inklembaar
Oppervlakken: Geanodiseerd, blank, gepolijkst
Kleuren: Zwart, lichtgrijs, zilver

Productvarianten:

Montagegat: M4 - M8
Gatafstand: 30 - 120 mm
Draagkracht: 200 - 1000 mm
Materialen: Profielaluminium, profiel-rvs
Oppervlakken: Geanodiseerd, gepolijst
Kleuren: Zwart, zilver 

Productbeschrijving:

Door de ergonomisch vormgegeven greep kunnen schaalgrepen gegarandeerd snel en eenvoudig worden gemonteerd. De inklapbare variant maakt bovendien 
inbouw ondanks geringe inbouwdiepte mogelijk. Schaalgrepen zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en kleuren. Klapgrepen zijn optimaal geschikt voor kisten 
en deksels.

Productbeschrijving:

De universeel toepasbare profielgrepen worden als vasthoudelement voor het openen en sluiten van afdekkingen ommantelingen en kappen gebruikt. Ze zijn 
verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, vormen en materialen. Profielgrepen worden toegepast in de machine-, installatie- en gereedschapsbouw.
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Productoverzicht

Handwielen

Grepen voor handwielen

Productvarianten:

Schroefdraad-Ø: M3 - M16, #8 - 5/16
Soort schroefdraad: Binnendraad, buitendraad
Schroefdraadlengte: 6 - 70,5 mm
Schroefdraaddiepte: 7,5 - 26 mm
Materialen: Staal, rvs, aluminium, duroplast, thermoplast
Uitvoeringen: Draaibaar, draadbus
Oppervlakken: Blank, verzinkt en blauw gepassiveerd, gepolijkst
Kleuren: Zwart, zilver

Productvarianten:

Montagegat: 8 - 43 mm, 0,312“ - 1“ 
Buitendiameter: 80 - 500 mm
Materialen: Aluminium, duroplast, thermoplast, grijs gietijzer, polyamide, rvs
Uitvoeringen:  Draaibaar / vaste / zonder greep, rechte wielkrans, voorgeboord, 

pasboring, greep omklapbaar, veiligheidscilindergreep, met sleuf,  
zonder sleuf

Oppervlakken: Blank, gepolijst, gepoedercoat
Kleuren: Zwart, zwartgrijs, groen, rood, geel, blauw, zilver

Productbeschrijving:

Handwielen dienen voor het handmatig positioneren en afstellen van assen en spindels. Ze worden als besturingselement hoofdzakelijk toegepast in de 
machine- en installatiebouw. Ze zijn ook geschikt voor het openen en sluiten van ventielen bij armaturen en gereedschapsmachines.

Productbeschrijving:

Hand-, cilinder-, conus- en kogelgrepen worden voor zeer verschillende toepassingen gebruikt.
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Productoverzicht

Slagentellers

Handslingers

Productvarianten:

Schroefdraad-Ø: 7 - 17, SW (vierkant) 10-22, 0,375“ - 0,5“
Hoogte: 13 - 44 mm
Materialen: Aluminium, staal, rvs, thermoplast, gietstuk
Uitvoeringen: Draaibaar, omklapbaar
Oppervlakken: Blank, verzinkt, gestraald, met kunststofcoating
Kleuren: Zwart, zilver

Productvarianten:

Richtgat: Ø 10 - Ø 30 mm
Breedte: 22 - 48 mm
Hoogte: 33 - 71 mm
Lengte: 26 - 38,8 mm
Materialen: Kunststof
Uitvoeringen: Geprogrammeerd, niet-geprogrammeerd
Kleuren: Oranje, zwart  

Productbeschrijving:

Met een slagenteller kan de verstelafstand nauwkeurig worden gemeten. Ondanks hun kleine constructie meten ze precies. Ze zijn met name geschikt voor 
geringe spindelafstanden en kleine asdiameters. Slagentellers zijn zowel in een mechanische als elektronische variant verkrijgbaar.

Productbeschrijving:

Voor het overbruggen van langere verstelafstanden wordt het gebruik van handslingers aangeraden. De bevestiging vindt axiaal en radiaal plaats door het 
aanbrengen van een dwarspen of cilinderschroef.
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Productoverzicht

Draaigrendels

Productvarianten:

Bediening: Vierkant, sleuf, knevel, dubbele baard, sleutel, T-greep, L-greep
Tonglengte: 25 - 60 mm
Tongafstand: 4,5 - 74 mm
Wanddikte: 5 - 40 mm
Materialen: Zink-spuitgiet, staal, rvs, kunststof, met kunststofcoating, duroplast
Uitvoeringen:  Kleine/lange uitvoering, afsluitbaar, getrapte tong, variabele aantrekweg, 

vlak, hygiënisch, vrijloop
Oppervlakken: Verchroomd, gepoedercoat, blank, gepolijst, met kunststofcoating
Kleuren: Zwart, rood, zilver

Productbeschrijving:

Draaigrendels dienen als afsluiting voor kleppen, schakel-, plaatkasten en machinedeuren. Ze zijn robuust en optioneel afsluitbaar. Ze worden gebruikt in 
de schakelkastbouw, in alle transportonderdelen en in montage- en logistieke voertuigen. Indien nodig kunnen draaigrendels reeds voorgemonteerd worden 
ingebouwd. In de meeste gevallen kan de tong variabel met de draaigrendel worden gecombineerd.

Draaispangrendel

Productvarianten:

Bediening:  Draaiknop
Wanddikte:  6 - 20 mm
Spankracht:  Tot 400 N
Materialen:  Staal of rvs
Draaiknop:  Kunststof of rvs

Productbeschrijving:

Draaispangrendels dienen als afsluitelement voor het snel en eenvoudig wisselen en afsluiten van voorzieningen, platen of kleppen. Als praktisch alternatief 
voor de klassieke draaigrendels fungeren draaispangrendels als gereedschapsloze bedienelementen in de machinebouw en herinneren daarbij door hun 
werkwijze sterk aan vergrendelpennen.
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Productoverzicht

Kantbeschermingsprofielen

Toebehoren voor draaigrendels

Productvarianten:

Materialen: Kunststof, thermoplast, zink-spuitgiet
Uitvoeringen: Stofkap, openingsgreep, steeksleutel
Oppervlakken: Zwart, verchroomd
Kleuren: Zwart

Productvarianten:

Breedte: 8 - 11 mm
Hoogte: 10 - 22 mm
Lengte: 2000 - 50000 mm
Materialen: PVC, EPDM, EPDM-sponsrubber
Uitvoeringen: Met geïntegreerde stalen klemband/stalen draadkern
Kleuren: Zwart

Productbeschrijving:

Het omvangrijke assortiment voor draaigrendels en kantbeschermingsprofielen wordt aangevuld met toebehoren zoals stofkappen, openingsgrepen, 
steeksleutels en aanslaggrendels, die, indien gewenst, extra bescherming bieden.

Productbeschrijving:

Kantbeschermingsprofielen worden in de machinebouw voor de bekleding en versiering van plaatranden gebruikt. Ze kunnen eenvoudig en snel worden 
gemonteerd door handmatig opdrukken. Er is geen extra lijm of bevestigingsmateriaal nodig. Het optionele EPDM-sponsrubber kan bovendien worden gebruikt 
als afdichting tegen vocht, stof en vuil.
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Productoverzicht

Scharnieren

Productvarianten:

Breedte: 28 - 240 mm
Bevestigingstype:  Lasbaar, richtgaten, bevestigingsschroeven, bevestigingsmoeren, bussen, 

slobgaten
Materialen: Thermoplast, aluminium, spuitgietaluminium, rvs, staal
Uitvoeringen:  Uithangbaar rechts/ links, vast, geleideneuzen, slobgaten, klemfunctie, 

vastklikfunctie, instelbare frictie, sluit- en openingsveer, elektr. 
schakelfunctie, aan de binnenkant 

Oppervlakken:  Blank, gestraald, gepolijst, verzinkt, geanodiseerd, verchroomd, 
gepoedercoat

Productbeschrijving:

Scharnieren worden vooral gebruikt voor meubilair, in de klassieke machinebouw en voor apparaten. Daarbij worden deze vaak op deuren, kleppen en kappen 
gemonteerd. De klassieke scharnieren zijn gemaakt van kunststof, aluminium, staal, plaatstaal en rvs.

Stelvoeten

Productvarianten:

Schroefdraad-Ø: M10 - M30 
Schroefdraadlengte: 15 - 225 mm
Hoogte: 7 - 32 mm
Voetplaat-Ø: 28,5 - 120 mm
Belastbaarheid: 1,5 - 55 kN
Materialen: Staal, rvs, kunststof
Uitvoeringen:  Met zeskant, met gekartelde voetplaat, met boring, hoogteverstelbaar, 

Hygienic DESIGN
Oppervlakken: Verzinkt, blank, gelakt, gepolijst

Productbeschrijving:

Oneffenheden in de vloer kunnen probleemloos met stelvoeten worden gecompenseerd. Ze worden voor het uitlijnen gebruikt om een veilige opstelling te 
garanderen. Stelvoeten zijn zowel met trillingsgeluid- als contactgeluiddemping verkrijgbaar.
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Productoverzicht

Schroefdraadspillen

Productvarianten:

Schroefdraad-Ø: M6 - M24
Schroefdraadlengte: 15 - 200 mm
Materialen: Staal, rvs
Oppervlakken: Blank, gebruineerd, blauw gepassiveerd

Productbeschrijving:

Schroefdraadspindels zijn nodig als componenten voor het in elkaar zetten van scharnier- en stelvoeten. Afhankelijk van de toepassing moeten de 
schoefdraadspindels op de voetplaten worden afgestemd. Indien gewenst, kunnen schroefdraadspindels en schijven al voorgemonteerd worden geleverd.

Voetplaten

Productvarianten:

Schijf-Ø: 30 - 175 mm
Belastbaarheid: 0,2 - 55 kN
Materialen: Staal, rvs, zink-spuitgiet, kunststof
Uitvoeringen: Antistatisch, met ligger, met trillingsdemping, met draagrubber
Oppervlakken: Blank, verzinkt, verchroomd, gepolijst, gepoedercoat

Productbeschrijving:

Net zoals schroefdraadspindels zijn ook voetplaten nodig als componenten voor het in elkaar zetten van stel- en scharniervoet. Voetplaten en 
schroefdraadspindels kunnen vrij worden gecombineerd. De extra antislipplaat absorbeert trillingen en voorkomt zo het verschuiven van de voet en verhoogt de 
stabiliteit.
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Productoverzicht

Toebehoren voor stelvoeten

Productvarianten:

Materialen: Staal, rvs, kunststof
Uitvoeringen: Drukstukken, drukspindels, kogelkoppen, inslagdoppen, kappen
Oppervlakken: Blank, gebruineerd

Productbeschrijving:

Toebehoren voor stelvoeten zijn bijvoorbeeld kappen voor stelvoeten, die bescherming tegen krassporen bieden of schroefdoppen die als bevestigingselement 
dienen.

Pijpverbindingselementen

Productvarianten:

Diameter: 12 - 50 mm, 0,5“  2“
Vierkant: 25 - 40 mm, 1“ - 1,5“
Materialen: Aluminium, rvs, kunststof
Uitvoeringen: Kruisstuk, T-stuk, hoek, voet, flens, scharnierstuk, scharnier
Oppervlakken: Glijgeslepen, blank, gepolijst, gepoedercoat

Productbeschrijving:

Pijpverbindingselementen zijn bij uitstek geschikt voor het verbinden van ronde en vierkante profielen. Op aanvraag kan een passende klemhefboom voor de 
bevestiging worden meegeleverd.
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Productoverzicht

Profielverbinders

Productvarianten:

Maten: 20 - 30 mm, 1“
Materialen: Kunststof
Uitvoeringen: Verbindingsstuk, rechte hoek, ster, scharnier
Kleuren: Zwart

Productbeschrijving:

Pijpverbindingselementen zijn bij uitstek geschikt voor het verbinden van ronde en vierkante profielen.

Ronde buizen en vierkante buizen

Productvarianten:

Diameter: 12 - 50 mm
Vierkant: 20 - 40 mm
Lengte: 500 - 2000 mm
Materialen: Staal, aluminium
Oppervlakken: Verzinkt, licht geëloxeerd

Productbeschrijving:

De productietoleranties van de ronde en vierkante pijpen zijn individueel afgestemd op de pijpverbindingselementen.
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Productoverzicht

Toebehoren voor profielverbinders

Productvarianten:

Materialen: Staal, spuitgietwerk, kunststof
Uitvoeringen:  Strips, hoekprofielsets, klemhoeken, koppelingen, afdekkappen, 

kabelhouders
Oppervlakken: Blank, zwart

Productbeschrijving:

De oplossing rondom het onderwerp verbinden, klemmen, vasthouden van aluminium profielen. Alle componenten passen exact op alle gangbare profielen met 
8 mm of 10 mm groefbreedte.

Toebehoren voor pijpverbindingselementen

Productvarianten:

Diameter: 12 - 50 mm
Vierkant: 20 - 40 mm
Materialen: Kunststof, staal
Uitvoeringen: Verloophulzen, ronde en vierkante pijpen, blindstoppen, lineaire eenheden
Oppervlakken: Verzinkt
Kleuren: Zwart

Productbeschrijving:

Daartoe behoren onder andere verloophulzen voor ronde en vierkante pijpen evenals blindstoppen en lineaire eenheden.
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Productoverzicht

Telescooprails

Productvarianten:

Lengte: 150 - 910 mm
Slag: 133 - 910 mm
Draagkracht per paar: 10 - 136 kg
Materialen: Staal
Uitvoeringen: Verzinkt

Productbeschrijving:

Telescooprails worden gebruikt bij schuifladen en uittreksystemen. Ze zijn eenvoudig in gebruik en bieden tegelijkertijd een hoge stabiliteit. Verkrijgbaar als 
gedeeltelijk, volledig en extra ver uittrekbaar.

Spansluitingen

Productvarianten:

Houdkracht N: 500 - 30500 N
Materialen: Staal, rvs
Uitvoeringen: Met veerbeugels, spanbeugels, bediening, instelbaar
Oppervlakken: Verzinkt, blauw gepassiveerd, blank

Productbeschrijving:

Spansluitingen dienen als eenvoudige sluitingen voor afdekkingen, ommantelingen en containers in de machine-, installatie- en containerbouw. Door de 
dodepuntoverschrijding zijn ze bestand tegen trillingen.
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Productoverzicht

Kliksluitingen

Productvarianten:

Bedrijfslast maximaal: 310 N
Materialen: Kunststof
Uitvoeringen: Inklapbare, vastklikbaar, met knop, met knop draaibaar, afsluitbaar
Kleuren: Zwart, wit, beige, zilver

Productbeschrijving:

Kliksluitingen zijn bedoeld voor de vlakke montage in deuren, kleppen, kappen, schuifladen en luiken. De deur kan dankzij de klikfunctie door gewoon 
dichtdrukken worden gesloten en zorgt zo voor een veilige vergrendeling. Kliksluitingen worden binnen en buiten gebruikt in de scheepsbouw, transport- en 
verpakkingsindustrie, medische techniek en automobielindustrie.

Dagsloten

Productvarianten:

Bediening: Vierkant, dubbele baard, sleutel
Materialen: Aluminium
Uitvoeringen: Met geïntegreerde veiligheidsfunctie
Oppervlakken: Gepoedercoat
Kleuren: Zwart

Productbeschrijving:

Valsluitingen dienen voor het gemakkelijk en veilig afsluiten van deuren en kleppen. De producten zijn ook verkrijgbaar met geïntegreerde veiligheidsfunctie.
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Productoverzicht

Selspanners

Productvarianten:

Handkracht N: 50 - 500 N
Houdkracht N: 250 - 15000 N
Spankracht N: 170 - 3900 N
Materialen: Staal, rvs
Uitvoeringen:  Horizontaal, verticaal, met veiligheidsvergrendeling, antistatisch, met 

krachtsensor
Oppervlakken: Blank, nitrogecarbureerd en zwart geöxideerd, verzinkt
Greepkleur:  Zwart, rood, blauw, oranje

Productbeschrijving:

Snelspanners zijn bestemd voor montage- en vasthoudinrichtingen en worden in de machinebouw en in de metaal- en houtverwerking gebruikt. Door de slanke 
vorm kunnen snelspanners gemakkelijk op nauwe plaatsen worden geïntegreerd.

Beugelspanners/ haakspanners

Productvarianten:

Handkracht N: 80 - 600 N
Trekkracht N: 1500 - 30000 N
Houdkracht N: 2000 - 40000 N
Materialen: Staal, rvs
Uitvoeringen: Horizontaal, verticaal, met tegenhouder
Oppervlakken: Verzinkt, gechromateerd, blank
Greepkleur:  Rood, oranje

Productbeschrijving:

De beugels en haakspanners zijn bij uitstek geschikt als montage- en vasthoudinrichting voor het snel sluiten en bevestigen van deksels en kleppen.



30 Alle varianten op www.kippcom.nl

Productoverzicht

Schuifstangspanners

Pneumatische spanners

Productvarianten:

Houdkracht N: 1000 - 25000 N
Spankracht N: 800 - 8000 N
Werkdruk bar: 2 - 6 bar
Materialen: Staal, gegoten staal
Uitvoeringen: Horizontaal, verticaal
Oppervlakken: Verzinkt, gechromateerd, gebruineerd, gefosfateerd

Productvarianten:

Handkracht N:  40 - 200 N
Houdkracht N:  500 - 50000 N
Spankracht N:  500 - 7000 N
Materialen:  Staal, rvs, gietkogelgrafiet
Uitvoeringen:  Met console, zonder console, mini, met omsteekbare hendel
Oppervlakken:  Verzinkt, gechromateerd, gefosfateerd
Greepkleur:  Blauw, rood, oranje

Productbeschrijving:

Pneumatische spanners zijn bijzonder geschikt voor de metaal- en houtbewerking. Vanwege hun eenvoudige bediening zijn ze ideaal voor geautomatiseerde en 
efficiënte en snelle spantaken. De pneumatische cilinder is met dubbelwerkende functie zonder eindstanddemping beschikbaar.

Productbeschrijving:

Schuifstangspanners fungeren als montage- en vasthoudinrichting in de machinebouw en bij de metaalbewerking. De schuifspanners vergrendelen zowel in 
gesloten als in geopende positie en kunnen zowel drukkend als trekkend worden bediend.
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Productoverzicht

Toebehoren voor snelspanners

Productvarianten:

Materialen: Staal, kunststof, aluminium
Uitvoeringen:  Kunststofgrepen, aandrukspindels, bevestigingshoeken, moeren, 

drukstukken, beschermkappen, drukschroeven, adapterblok, adapterplaat
Oppervlakken: Verzinkt, gechromateerd, blank, gefosfateerd, geanodiseerd

Productbeschrijving:

Het toebehoren wordt gebruikt om afzonderlijke componenten te vervangen of aan te vullen.

Spaneenheden 

Productvarianten:

Materialen: Staal, gietwerk, aluminium
Uitvoeringen: Spankikkers, spanklauwen, hoogteblokken, krachtspanners, drukstukken
Oppervlakken: Verzinnkt, gelakt, gebruineerd

Productbeschrijving:

Spaneenheden worden voor het spannen van werkstukken gebruikt. Ze zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar.
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Productoverzicht

Spankikkers

Spanhaken

Productvarianten:

Materialen: Staal
Uitvoeringen:  Met beschermende inzetstuk, verlengde spanklauw, met kraag, met 

hoekhouder, geslepen, spanhaakhouder
Oppervlakken: Gebruineerd

Productvarianten:

Materialen: Staal
Uitvoeringen: Spanaanslag rond, gebogen, dubbelzijdig, verschuifbaar
Oppervlakken: Zwart

Productbeschrijving:

Kenmerkend voor spanhaken zijn de flexibele toepassingen en de geringe benodigde ruimte. Ze worden onder andere toegepast in de machine-, gereedschaps- 
en installatiebouw.

Productbeschrijving:

De in de machine-, gereedschaps- en installatiebouw gebruikte spankikkers dienen voor het spannen van werkstukken en onderdelen. Ze zijn geschikt voor 
diverse toepassingen, zijn gemaakt van temperstaal en verkrijgbaar in diverse vormen.
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Productoverzicht

Productvarianten:

Spankracht N: 800 - 6000 N
Handkracht N: 100 - 600 N
Materialen: Staal, gegoten
Uitvoeringen: Heavy, mini, pneumatisch
Oppervlakken: Zwart, groen

Zwenkspanners

Productbeschrijving:

Zwenkspanners worden gebruikt waar spanpunten voor het plaatsen en verwijderen van het werkstuk vrij moeten zijn. De bediening vindt handmatig plaats. Ze 
worden vooral toegepast in de machine-, gereedschaps- en installatiebouw. Zowel horizontale als verticale montage is mogelijk.

Trekspanners en aandrukspanners

Productvarianten:

Spankracht N: 900 - 8000 N
Houdkracht N: 2000 - 14000 N
Materialen: Staal
Uitvoeringen:  Heavy, pneumatisch, spanelement actima, spanpennen, spanschroeven
Oppervlakken: Zwart, blank

Productbeschrijving:

Trekspanners en drukspanners zijn geschikt voor het gelijktijdig spannen en positioneren van werkstukken. Deze worden handmatig of pneumatisch bediend. 
De uitvoeringen kunnen zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd.
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Productoverzicht

Neerdrukspanners

Productvarianten:

Spankracht kN: 3 - 46 kN
Materialen: Staal, gegoten
Uitvoeringen: Met oplegpen, met steun, met klemstuk
Oppervlakken: Zwart

Productbeschrijving:

De neerdrukspanner is een spanelement waarmee werkstukken door de kantelbekken via de spiraalexcenter tegelijkertijd tegen de vaste aanslagen en op een 
steun gedrukt worden. 

Span excenter

Productvarianten:

Materiaal: Staal
Oppervlakken: Gebruineerd
Uitvoeringen:  Spanexcenter, neerdrukspanner met excenter, vormgesloten 

spanexcenter, spanexcenterschroeven

Productbeschrijving:

Spanexcenters zijn bij uitstek geschikt voor de werkspanning aan de zijkant om een verticale bewerking van het werkstuk te garanderen. Door zijn compacte 
constructie zijn ze geschikt voor toepassingen met beperkte ruimte.
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Productoverzicht

Diepspanners

Productvarianten:

Spankracht kN: 2 - 40 kN
Aanhaalmoment Nm: 2,7 - 200 Nm
Materialen: Staal
Uitvoeringen:  Verstelbaar, getrapt, vlakspanner, draagplaten, tegenhouder
Oppervlakken: Zwart

Productbeschrijving:

Diepspanners hebben een neerdrukeffect. Door hun geringe hoogte worden storende contouren vermeden.

Wigspanners

Productvarianten:

Schroefdraad-Ø: M4 - M16
Spanbereik min. - max.: 12,3 - 13,1 mm tot 101,6 - 103,9 mm
Spankracht kN: 11 - 60 kN
Aanhaalmoment Nm: 3 - 210 Nm
Materialen: Staal, aluminium profiel
Uitvoeringen: Dubbel, met aanpassingsmogelijkheid
Oppervlakken: Zwart, geëloxeerd

Productbeschrijving:

Wigspanners zijn geschikt voor het spannen van zowel afzonderlijke als twee werkstukken. De compacte constructie zorgt voor plaatsbesparende meervoudige 
opspanning. 
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Productoverzicht

Excenterspanners

Productvarianten:

Materialen: Staal
Uitvoeringen: Enkelvoudig, dubbel, met eindspanning, middenspanning
Oppervlakken: Zwart

Productbeschrijving:

In de machine-, gereedschaps- en installatiebouw dienen excenterspanners voor het snel en draaimomentvrij spannen, zodat een spanbeweging van de 
hefboom tot voorbij de maximale spankracht uitgesloten is. Excenterspanners zijn naar keuze verkrijgbaar met eindspanning of middenspanning. Extra 
gereedschap is niet nodig.

Centreerspanners

Productvarianten:

Spankracht kN: 0,5 - 45 kN
Aanhaalmoment Nm: 0,7 - 650 Nm
Materialen: Staal, rvs
Uitvoeringen:  Met kogels, zeskant, binnendraad, buitendraad, spandoorns, 

rondspanelementen
Oppervlakken: Zwart, blank

Productbeschrijving:

De centreerspanner maakt het centreren en spannen van een werkstuk in de boring mogelijk. Voordelen zijn onder andere de precieze zelfcentrering, het 
vertragingsvrij spannen en de geringe hoogte.
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Productoverzicht

Spanelementen voor rastersystemen

Verende drukstukken

Productvarianten:

Bediening: Klemhefboom, zeskant
Materialen: Staal, rvs, POM, zinkdrukgiet
Oppervlakken:  Gebruineerd, met kunststofcoating, gefosfateerd, verzinkt en blauw 

gepassiveerd

Productvarianten:

Buitendiameter: M3 - M24, Ø2,5 - Ø16 mm, #8 - 5/8, Ø1/4“ - Ø 5/8“ 
Lengte: 4 - 80 mm
Slag: 0,4 - 40 mm
Veerkracht begin N: 0,4 - 95 N
Veerkracht eind N: 2,5 - 240 N
Materialen: Staal, rvs
Uitvoeringen:  Binnenzeskant, sleuf, met kop, naderingsschakelaar, sleutelbreedte, met 

kogel, met drukstift
Oppervlakken: Gebruineerd, blank

Productbeschrijving:

De blokkeerpennen zijn bij uitstek geschikt voor het vastzetten van gangbare aanslagelementen ook van verschillende materiaaldikte op tafels met 
geperforeerde gaten / lastafels met een gat-Ø van 16 mm of 28 mm.

Productbeschrijving:

Verende drukstukken dienen voor het indexeren, positioneren en fixeren van componenten. Als universeel toepasbaar en gemakkelijk monteerbaar onderdelen 
worden ze gebruikt in de machinebouw, in de ambachtelijke sector en in het huishouden. 
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Productoverzicht

Arreteerbouten

Vergrendelingen

Productvarianten:

Boutdiameter: 3 - 25mm, 1/4 - 1
Buitendiameter: Ø5 - Ø50 mm, M6 - M24
Lengte: 10 - 106 mm
Slag: 3,5 - 44 mm
Materialen: Staal, rvs, kunststof
Uitvoeringen:  Gehard, ongehard, met vergrendeling, met draadborging, korte 

uitvoering, met verlengde arreteerpen, met vijfstergreep, met markering, 
zonder kraag, pneumatisch, Premium met conische arreteerpen, met 
arreteer- en spangreep, met optische vergrendelingsmarkering, met 
afstandsbediening, met toestandssensor

Oppervlakken: Gebruineerd, blank, gehard en geslepen, verzinkt

Productvarianten:

Boutdiameter: 4 - 10 mm
Schroefdraad: M10 - M20;  3/8 - 3/4 
Lengte: 38 -70 mm
Slag: 6 - 12 mm
Materialen: Staal, rvs
Uitvoeringen: Glad, lasbaar, met aanslag
Oppervlakken: Gebruineerd, blank

Productbeschrijving:

Met arreteerpen kunnen bewegende componenten snel worden vastgezet en vastgeklikt. De paddenstoelgreep zorgt voor eenvoudige bediening.

Productbeschrijving:

Vergrendelingen kunnen worden gebruikt om te vergrendelen en te fixeren, vooral wanneer de arreteerpen niet mag uitsteken. Door de grendel 180° te draaien, 
wordt de vergrendeling opgeheven.
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Productoverzicht

Vergrendelpennen

Steekbout

Productvarianten:

Boutdiameter: 6 - 12 mm, 1/4 - 1/2
Lengte: 10 - 80 mm
Afschuifkracht tweesnedig kN: 22 - 86 kN
Materialen: Staal, rvs
Uitvoeringen:  Met magnetische axiale borging, met sleutelring, met 

klapbeveiliging, met axiale borging

Productvarianten:

Boutdiameter: 5 - 16 mm, 3/16“ - 5/8“
Lengte: 10 - 246 mm
Afschuifkracht tweesnedig kN: 22 - 258 kN
Materialen: Staal, rvs
UItoveringen:  L-greep, T-greep, met paddenstoelknop, met beugel, zonder 

kop, met axiale borging, verstelbare greep, met draaibediening, 
met draaisluiting, met koparretering, met hoge afschuifsterkte

Productbeschrijving:

Vergrendelpennen worden gebruikt voor het eenvoudig en snel verbinden en vastzetten van machinedelen en werkstukken. De axiale borging wordt geactiveerd 
door het indrukken van de drukknop. 

Productbeschrijving:

De vergrendelpennen zijn bedoeld voor snel en eenvoudig vastzetten en verbinden van delen en werkstukken.
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Productoverzicht

Borgkabels / kogelkettingen

Productvarianten:

Lengte: 100 - 1000 mm
Materialen: Staal, rvs, aluminium
Uitvoeringen:  Met oog, met knelkabelschoen, met sleutelring, beveiligingsspiraalkabel, 

sleutelringen
Oppervlakken: Blank, verchroomd, met kunststofommanteling

Productbeschrijving:

Borgkabels en kogelkettingen dienen voor het borgen van onderdelen. Ze zijn met oog of sleutelring verkrijgbaar.

Toebehoren voor arreteerbouten en vergrendelpennen

Productvarianten:

Materialen: Staal, rvs, aluminium
Uitvoeringen:  Bussen, afstandsringen, houdstukken, dubbele ringsleutel, 

opnamebussen, kogelafsluitbussen, afsluitbout, pen
Oppervlakken: Gebruineerd, gehard en geslepen, blank

Productbeschrijving:

Tot het toebehoren behoren onder andere bussen, houdstukken en afstandsringen. 
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Productoverzicht

Toebehoren voor verende drukstukken

Productvarianten:

Uitvoeringen:  Opnamen, bevestigingshoeken, afstandsstukken, kogelsluiting, 
magneetsluitingen, montagesleutels, montagegereedschap, 
vastklikstukken

Productbeschrijving:

Inbouwgereedschappen die de montage vergemakkelijken.

Toebehoren voor vergrendelpennen

Productvarianten:

Materialen: Staal, rvs
Uitvoeringen:  Opnamebussen, kogelvergrendelbussen met en zonder draaisluiting, 

magneetbussen, afsluitbouten, pennen
Oppervlakken: Blank, vernikkeld, gehard

Productbeschrijving:

Tot het toebehoren behoren onder andere bussen voor kogelafsluitbouten.
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Productoverzicht

Pendeloplegpennen / drukschroeven

Productvarianten:

Opnamediameter: Ø10 - Ø24 mm, M3 - M24
Kogeldiameter: 10 - 40 mm 
Belastbaarheid kN: 0,3 - 220 kN
Kogel: Afgevlakt, plat, met ribbel, met diamant-, polyurethaan-oppervlak
Inserts: POM, hardmetaal, rvs
Materialen: Staal, rvs
Uitvoeringen:  Met schuine hoek 12°, 14°, 20°, met O-ring, vervangbare inserts, 

automatisch terugzwenkende, verstelbaar, binnenzeskant, 
kogeldrukschroeven met kop, zonder kop, drukschroeven

Oppervlakken: Blank, veredeld en gefosfateerd, gehard en gebruineerd

Productbeschrijving:

Pendeloplegpennen dienen als steun, aanslag en drukstuk in de machine- en installatiebouw en bij de montage. Daarnaast worden ze gebruikt voor het 
ondersteunen en spannen van werkstukken.

Inzetstukken

Productvarianten:

Diameter: Ø10 - 25 mm, M6 - M20
Hoogte: 10 - 12 mm
Lengte: 25 - 60 mm
Materialen: Staal, rvs, POM
Uitvoeringen: Rond, vierkant, verstelbaar, zeskantvorm
Oppervlakken:  Blank, gebruineerd, gehard en blank, gehard en gebruineerd, met 

diamantoppervlak, met polyurethaanoppervlak, met hardmetalen ribbels

Productbeschrijving:

Inserts vormen een belangrijk onderdeel voor de inbouw in spanarmen, spaninrichtingen, spanbekken en pendeloplegpennen. Door het gebruik kunnen zeer 
hoge draaimomenten en bovengemiddelde houdkrachten worden overgedragen.
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Productoverzicht

Opnamepennen / oplegpennen

Productvarianten:

Buitendiameter: Ø5 - Ø50 mm, M6 - M20
Lengte: 4 - 50 mm
Materialen: Staal, rvs, messing, aluminium
Uitvoeringen:  Met kogelaanzet afgevlakt, positiepennen cilindrisch, vrijgefreesd, 

positioneerbout spreidbaar, met binnendraad, opnamebussen, 
positioneervoeten, inrichtingsvoeten, penvorm met binnen-, buitendraad, 
met positioneertappen, voeten, steunschroeven, verstelbaar met 
contramoer, aanslagbouten, aanslagen verstelbaar met eindstandcontrole, 
klemaanslag verschuifbaar

Oppervlakken:  Gehard en geslepen, geslepen en gekolsteriseerd, gehard, inzetgehard en 
gebruineerd, verzinkt, blauw gepassiviseerd

Productbeschrijving:

Opnamepennen dienen onder andere voor het positioneren van werkstukken en inrichtingen. Door een kogelaanzet wordt de samenvoeging vergemakkelijkt. 
Oplegpennen kunnen afhankelijk van de vorm als voeten en als steun voor werkstukken en inrichtingen worden gebruikt.

Hoogtestelelementen

Productvarianten:

Schroefdraad-Ø: Ø4,5 - Ø33 mm
Min. hoogte: 15 - 105 mm
Max. hoogte: 19 - 144 mm
Kracht kN: 40 - 323 kN
Materialen: Staal, rvs
Uitvoeringen:  Met contramoer, lage uitvoering, met kogelcompensatiering, bolringen, 

holringen, kogelcompensatieringen
Oppervlakken: Blank, blauw gepassiveerd, verzinkt

Productbeschrijving:

In hoogte verstelbare elementen zijn bestemd voor het uitlijnen en opstellen van motoren, aggregaten, aandrijfelementen en productiestraten.
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Productoverzicht

Schroeven / moeren / schijven

Productvarianten:

Materialen: Staal, rvs
Uitvoeringen:  Oogbouten, draadstiften, tapeinden, schroeven voor T-gleuven, 

zeskantmoeren, zwenkschijven, passchroeven, voorsteekringen, 
knevelschroeven, dopmoeren

Oppervlakken: Zwart, blank, verzinkt

Productbeschrijving:

Schroeven, moeren en schijven hebben diverse toepassingsmogelijkheden.

Positionerings- en spansystemen

Productbeschrijving:

Het positionerings- en spansysteem maakt nauwkeurig positioneren en bevestigen van opspan- en basisplaten mogelijk. Het mechanische of pneumatische 
systeem bestaat uit een positioneercilinder, een centreerbus en een opnamebus. Het systeem kan gemakkelijk zelf worden gemonteerd.

Productvarianten: 

Type: Ball Lock, positioneer- en spansysteem pneumatisch
UItvoeringen:  Positioneercilinder, opnamebus, opnamebus
Materialen: Staal
Dikte opspanplaat: 13 - 50 mm
Positioneercilinder Ø: 13 - 50 mm
Bediening: Mechanisch / pneumatisch
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Productoverzicht

Schroefdraadinserts

Boorbussen

Productvarianten:

Buitendraad: M8 - M33
Schroefdraadlengte: 8 - 33 mm
Materialen: Staal, rvs
Uitvoeringen: Versterkt, massief, binnendraad zelfborgend, zelfsnijdend, reparatieset
Oppervlakken: Gepassiveerd, blank, verzinkt

Productvarianten:

Buitendiameter: Ø3 - Ø62 mm
Lengte: 6 - 67 mm
Materialen: Speciaal inzetstaal
Uitvoeringen: Cilindrisch (DIN 179), met kraag (DIN 172)
Oppervlakken: Gehard en geslepen

Productbeschrijving:

Draadinserts kunnen snel en eenvoudig worden gemonteerd. Daarmee kunnen beschadigde draadgaten worden gerepareerd.

Productbeschrijving:

Boorbussen helpen de boor direct in de boorinrichting te leiden. Zo wordt het boorproces op de werkplek vergemakkelijkt en geoptimaliseerd.
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Productoverzicht

Verbinders voor profielen en profielsystemen

Toebehoren voor machine- en inrichtingselementen

Productvarianten:

sleufbreedte: 6 - 10 mm
Materialen: Staal, spuitgiet
Uitvoeringen:  Moeren, inlegspieën, hamerkopschroeven, verbindingssets, 

bevestigingssets
Oppervlakken: Blank, verzinkt, veredeld en gebruineerd

Productvarianten:

Materialen: Staal, aluminium
Uitvoeringen:  Onderlegplaten, zwenkschroeven, spangewrichten, 

multiverbindingsstukken, gaffelstukken, schroefverbinding voor 
meetklokken, schuifspanners, vastklikelementen

Oppervlakken: Gebruineerd, blank, veredeld en gebruineerd

Productbeschrijving:

De oplossing rondom het onderwerp verbinden, klemmen, vasthouden van aluminium profielen. Alle componenten passen exact op alle gangbare profielen met 
8 mm of 10 mm groefbreedte.

Productbeschrijving:

Onderlegplaten, schuifspanners, gaffelstukken, spangewrichten en zwenkschroeven, vastklikelementen.
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Productoverzicht

Greepstangen

Stelringen / klemringen / klemnaven

Productvarianten:

Schroefdraad-Ø: M6 - M12., 1/4 - 1/2
Lengte: 35 - 150 mm
Materialen: Staal, rvs
Oppervlakken: Grepen zwart, stang blank

Productvarianten:

Buitendiameter: 7 - 140 mm
Binnendiameter: 3 - 100 mm , M4 - M20
Materialen: Staal, rvs, aluminium
Uitvoeringen:  Met vleugelgreep, met klemhendel, met schroefdraad, schroefbout, 

gesleufd, gedeeld
Oppervlakken: Blank, verzinkt en blauw gepassiveerd, gebruineerd

Productbeschrijving:

Greepstangen zijn met diverse soorten grepen en lengtes verkrijgbaar.

Productbeschrijving:

Stelringen en klemringen kunnen als positioneer- en aanslagelement voor assen worden gebruikt. 
Klemnaven daarentegen kunnen in combinatie met een greephefboom assen draaien en positioneren.
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Productoverzicht

Koppelingen en gewrichten

Ruwe magneten

Productvarianten:

Materialen: Staal, rvs
Uitvoeringen:  Kogelpannen, kogeltappen, scharnierkoppen, gaffelscharnieren, 

hoekgewrichten, axiale gewrichten, snelsteekkoppelingen, splints, 
scharnierlagers, scharnierogen, veerklapbouten, veerstekkers, 
borgbeugels

Oppervlakken: Veredeld en gefosfateerd, blank, verzinkt

Productvarianten:

Buitendiameter: 3  - 56 mm
Lengte:  10 - 80 mm
Houdkracht N: 1,1 - 125 N
Materialen: Neodym, AlNiCo
Uitvoeringen: Schijfmagneten, blokmagneten, staafmagneten
Oppervlakken: Blank, verzinkt

Productbeschrijving:

In de machine- en voertuigbouw en in de transporttechniek kunnen met scharnieren en gewrichten draaibewegingen, draaimomenten van assen en krachten 
worden overgebracht en omgekeerd. Naast gaffelkoppen en gaffelscharnieren omvat deze groep ook snelsteekkoppelingen, hoekgewrichten, axiale gewrichten.

Productbeschrijving:

Ruwe magneten zijn een niet-afgeschermd systeem. Alle vlakken van de magneten hebben een magnetische krachtwerking.
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Productoverzicht

Staafmagneten

Spanmagneten

Productvarianten:

Diameter: Ø6 - Ø65 mm
Lengte: 10 - 85 mm
Houdkracht N: 1,5 - 600 N
Materialen:  Neodym (NdFeB), samarium-kobalt (SmCo), aluminium-nikkel-kobalt 

(AINiCo)
Behuizing: Staal, messing
Uitvoeringen:  Met passingstoleratie, met tap, met bewerkbaar houdvlak, met 

binnendraad
Oppervlakken: Blank, verzinkt, gelakt

Productvarianten:

Diameter: Ø10 - Ø125 mm
Hoogte: 4,5 - 26 mm
Houdkracht N: 4 - 1750 N
Materialen: Neodym (NdFeB), samarium-kobalt (SmCo), hardferriet
Behuizing: Staal, rvs
Uitvoeringen:  Magneten met buiten- en binnendraad, met cilinder-, verzonken gat, met 

haak, rubberen beschermkappen
Oppervlakken: Verzinkt, blank

Productbeschrijving:

Staafmagneten zijn magneten die zijn voorzien van een kern van een permanent magneetmateriaal. Ze hebben een afgeschermd systeem. Staafmagneten zijn 
gemakkelijk verwijderbare, flexibele en wrijvingsvaste bevestigingselementen.

Productbeschrijving:

Spanmagneten zijn magneten die zijn voorzien van een kern van een permanent magneetmateriaal. Ze hebben een afgeschermd systeem. Spanmagneten zijn 
gemakkelijk verwijderbare, flexibele en wrijvingsvaste bevestigingselementen.
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Productoverzicht

Magneten met rubberen beschermkap

Houdmagneten

Productvarianten:

Diameter: Ø12 - Ø88 mm
Hoogte: 6 - 20 mm
Houdkracht N: 10 - 420 N
Materialen: Neodym (NdFeB)
Rubberen beschermmantel: Synthetisch rubber
Uitvoeringen: Magneten met binnen- en buitendraad
Kleuren: Zwart

Productvarianten:

Diameter: Ø10,5 - Ø36 mm
Hoogte: 7 - 9 mm
Houdkracht N: 0,7 - 10 N
Materialen: Kunststof
Kleuren: Wit, blauw, rood, zwart

Productbeschrijving:

De magneet wordt omhuld door een rubber en beschermt zo gevoelige oppervlakken.

Productbeschrijving:

Bij houdmagneten is de magnetische kern omgeven door een kunststof mantel. Door hun constructie zijn deze magneten bijzonder geschikt voor gebruik op 
pinwanden, whiteboards en dunne platen.
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Productoverzicht

Knopmagneten / U-magneten

Rubber-trillingsdempers

Productvarianten:

Diameter: Ø13 - Ø32mm
Breedte: 30 - 70 mm
Hoogte: 10 - 41 mm
Houdkracht N: 7 - 320 N
Materialen: Al NiCo
Oppervlakken: Rood gelakt

Productvarianten:

Buitendiameter: Ø8 -  Ø125 mm 
Schroefdraad-Ø: M3 - M16 
Schroefdraadlengte: 6 - 42 mm
Schroefdraaddiepte: 3 - 12 mm
Hoogte: 8 - 93 mm
Veerstijfheid N/mm: 3,7 - 2240 N/mm
Belasting N: 17 - 20000 N
Materialen: Staal, rvs
Uitvoeringen: Getailleerd, zuigvoet, parabelvormig, conisch, balvormig

Productbeschrijving:

Dit is een niet-afgeschermd systeem met gedeeld houdvlak. Knopmagneten en U-magneten zijn gemakkelijk te verwijderen, flexibele en wrijvingsvaste 
bevestigingselementen.

Productbeschrijving:

Rubberen buffers zijn bedoeld als elastisch dempingselement ter vermindering van trillingen.
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Productoverzicht

Oliepeilglazen

Sluitschroeven / blindstoppen

Productvarianten:

Schroefdraad: G 1/4 - G 2, M14 - M40
Materialen: Polyamide, aluminium
Uitvoeringen:  Met reflector, zonder reflector, inpersbaar, inschroefbaar, met 

natuurglasplaatje, met gebogen plaatje
Temperatuurbestendigheid: 90 °C - 150 °C

Productvarianten:

Norm: DIN 906, DIN 908, DIN 910
Schroefdraad-Ø: R 1/8 - R 1 1/2, G 1/8 - G 2, M8 - M48
Materialen: Staal, rvs, aluminium, kunststof
Uitvoeringen:  Met binnenzeskant, met buitenzeskant, met symbolen, met 

magneet, met oliepeilstok
Oppervlakken: Verzinkt, blank

Productbeschrijving:

In de machinebouw en in de voertuigtechniek, maar ook in de landbouw worden oliepeilglazen gebruikt.

Productbeschrijving:

Ze zijn geschikt voor het afsluiten van reservoirs. Ook worden ze gemonteerd als een medium na bepaalde tijd moet worden ververst en/of afgetapt.
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Productoverzicht

Vulopeningen

Smeernippels

Productvarianten:

Uitvoeringen:  Inpersbaar, opschroefbaar, met ketting, zonder ketting, 
met filter, met be- en ontluchtingsventiel

Materialen: Kunststof, staal
Oppervlakken: Zwart/rood, chroom

Productvarianten:

Uitvoeringen: Kegelvorm, trechtervorm, platte vorm, beschermkappen
Norm: DIN 71412, DIN 3404, DIN 3405
Schroefdraad-Ø: R 1/8 - R 1/4, G 1/8 - G 3/8, M6 - M16
Vorm: Zeskant, Vierkant
Materialen: Staal, rvs, polyethyleen
Beschermkappen kleuren: Zwart, geel, groen, rood

Productbeschrijving:

Sluitschroeven worden hoofdzakelijk in de machinebouw en in de voertuigtechniek of landbouw gebruikt.

Productbeschrijving:

Smeernippels worden gebruikt wanneer smeerpunten moeten worden gesmeerd. Ze zijn als trechter- en kegelvormige nippels en in een platte vorm 
verkrijgbaar.
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Productoverzicht

Oliestandaanwijzers

Ontluchtingsschroeven

Productvarianten:

Uitvoeringen:  Met temperatuurschaal, met reflector, lange uitvoering, 
met elektrische oliepeilbewaking, met elektrische 
temperatuurbewaking, met elektrische oliepeil- en 
temperatuurbewaking

Materialen huis: Polyamide, staal, aluminium
Thermometerschaal: 0 - 80 °C, 0 - 100 °C
Temperatuurbestendigheid: 90 °C - 100 °C
Drukbestendigheid: 1 bar - 10 bar

Productvarianten:

Uitvoeringen:  Met filter, met spatbeveiliging, met terugslagventiel, met 
oliepeilstok

Materialen: Polyamide 66, messing
Schroefdraad-Ø: G1/4 - G1 1/2 / M16 - M22
Oppervlakken: Zwart/rood, blank

Productbeschrijving:

Oliestandaanwijzers helpen bij het controleren van het actuele oliepeil. Ze zijn optioneel met elektronische bewaking verkrijgbaar. Ze worden direct in de 
draadgaten maar ook in twee gaten gemonteerd.

Productbeschrijving:

Ontluchtingsschroeven dienen ter vermindering van de overdruk in het reservoir. Een filter voorkomt het wegstromen van olie, zonder daarbij de 
drukcompensatie te beïnvloeden.
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Productoverzicht

Linialen

Schaalringen

Productvarianten:

Uitvoeringen: Zelfklevend, met boring
Materialen: Aluminium, rvs
Lengte: 250 - 1000 mm, 12“ - 40“
Inbouwstand: Horizontaal, verticaal
Oppervlakken: Geanodiseerd, gelakt, blank

Productvarianten:

Materiaal: Staal
Uitvoering: Matverchroomd, deelstreepjes en cijfers zwart

Productbeschrijving:

Linialen dienen als slagentellers en helpen bij het nauwkeurig aflezen. Ze worden aangebracht met behulp van hun zelfklevende achterkant of via boringen.

Productbeschrijving:

Met behulp van schaalringen kunnen bepaalde posities exact worden ingesteld.
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Productoverzicht

Waterpassen

Aanslagpunten

Productvarianten:

Type:  Aanschroefbaar, met kunststoffitting, met opstaande rand, met 
cilindrische fitting, zonder omranding, buiswaterpassen 

Materialen:  Messing, PMMA, rvs, aluminium, polyamide
Huis-/omranding-Ø: 12 - 34 mm
Uitvoeringen: Vernikkeld en gepolijst, zwart, ivoorkleurig

Productvarianten:

Type:  Ringschroeven, ringmoer, hijsoog, aanslagpunten, schakels, 
lastbeugels

Schroefdraad-Ø: M8 - M36
Draagvermogen: 0 - 8500 kg
Materialen: Staal, rvs
Uitvoeringen: 4-voudige beveiliging, met kunststofcoating, gesmeed, gegoten
Kleuren: Geel, rood, blauw

Productbeschrijving:

Waterpassen (libellen) worden als nulinstrument of ter controle van de horizontale stand toegepast. Ze zijn als doos- en luchtbelwaterpassen verkrijgbaar.

Productbeschrijving:

Aanslagpunten worden gebruikt voor heffen en sjorren. De aangelaste bok en beugel zijn gemaakt van staal, dat optimaal voor lassen geschikt is. Daardoor 
wordt de montage vergemakkelijkt.
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Productoverzicht

Kogelpotten

Gereedschappen

Productvarianten:

Huismaterialen: Staal, rvs
Kogelmaterialen: Staal, rvs, POM
Huis-Ø: 13 - 100 mm
Kogel-Ø: 4,8 - 57 mm
Uitvoering:  Met plaatstalen huis, met massief stalen huis, zonder huis, met 

veerelementen, met viltafdichting, zonder viltafdichting

Productvarianten:

Materialen: Gereedschapsstaal, aluminium, kunststof
Uitvoeringen:  NOVOnox hygienic Tools, verwisselbare koppen, beschermende 

opzetstukken voor steeksleutels en ringsleutels, ring-, steeksleutels
Oppervlakken: Zilver, zwart

Productbeschrijving:

Kogelpotten transporteren zware en gevoelige goederen. Ze kunnen met weinig krachtsinspanning worden gedraaid, gepositioneerd en in alle richtingen worden 
bewogen.

Productbeschrijving:

De productserie NOVOnox hygenic omvat speciale gereedschappen met bijpassende beschermende inserts en opzetstukken, die speciaal werden ontworpen 
voor het aanhalen en losdraaien van verbindingselementen met gevoelige oppervlakken.
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Productoverzicht

Spaneenheden 

Spankikkers

Productvarianten:

Materialen: Staal, gietwerk, aluminium
Uitvoeringen:  Spankikkers, spanklauwen, hoogteblokken, krachtspanners, drukstukken
Oppervlakken: Verzinnkt, gelakt, gebruineerd

Productvarianten:

Materialen: Staal
Uitvoeringen: Spanaanslag rond, gebogen, dubbelzijdig, verschuifbaar
Oppervlakken: Zwart

Productbeschrijving:

Spaneenheden worden voor het spannen van werkstukken gebruikt. Ze zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar.

Productbeschrijving:

De in de machine-, gereedschaps- en installatiebouw gebruikte spankikkers dienen voor het spannen van werkstukken en onderdelen. Ze zijn geschikt voor 
diverse toepassingen, zijn gemaakt van temperstaal en verkrijgbaar in diverse vormen.
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Productoverzicht

Spanhaken

Productvarianten:

Materialen: Staal
Uitvoeringen:  Met beschermende inzetstuk, verlengde spanklauw, met kraag, met 

hoekhouder, geslepen, spanhaakhouder
Oppervlakken: Gebruineerd

Productvarianten:

Spankracht N: 800 - 6000 N
Handkracht N: 100 - 600 N
Materialen: Staal, gegoten
Uitvoeringen: Heavy, mini, pneumatisch
Oppervlakken: Zwart, groen

Productbeschrijving:

Kenmerkend voor spanhaken zijn de flexibele toepassingen en de geringe benodigde ruimte. Ze worden onder andere toegepast in de machine-, gereedschaps- 
en installatiebouw.

Productbeschrijving:

Zwenkspanners worden gebruikt waar spanpunten voor het plaatsen en verwijderen van het werkstuk vrij moeten zijn. De bediening vindt handmatig plaats. Ze 
worden vooral toegepast in de machine-, gereedschaps- en installatiebouw. Zowel horizontale als verticale montage is mogelijk.

Zwenkspanners
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Productoverzicht

Trekspanners en aandrukspanners

Neerdrukspanners

Productvarianten:

Spankracht N: 900 - 8000 N
Houdkracht N: 2000 - 14000 N
Materialen: Staal
Uitvoeringen:  Heavy, pneumatisch, spanelement actima, spanpennen, 

spanschroeven
Oppervlakken: Zwart, blank

Productvarianten:

Spankracht kN: 3 - 46 kN
Materialen: Staal, gegoten
Uitvoeringen: Met oplegpen, met steun, met klemstuk
Oppervlakken: Zwart

Productbeschrijving:

Trekspanners en drukspanners zijn geschikt voor het gelijktijdig spannen en positioneren van werkstukken. Deze worden handmatig of pneumatisch bediend. 
De uitvoeringen kunnen zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd.

Productbeschrijving:

De neerdrukspanner is een spanelement waarmee werkstukken door de kantelbekken via de spiraalexcenter tegelijkertijd tegen de vaste aanslagen en op een 
steun gedrukt worden. 
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Productoverzicht

Diepspanners

Productvarianten:

Spankracht kN: 2 - 40 kN
Aanhaalmoment Nm: 2,7 - 200 Nm
Materialen: Staal
Uitvoeringen:  Verstelbaar, getrapt, vlakspanner, draagplaten, tegenhouder
Oppervlakken: Zwart

Productbeschrijving:

Diepspanners hebben een neerdrukeffect. Door hun geringe hoogte worden storende contouren vermeden.

span excenter

Productvarianten:

Materiaal: Staal
Oppervlakken: Gebruineerd
Uitvoeringen:  Spanexcenter, neerdrukspanner met excenter, vormgesloten 

spanexcenter, spanexcenterschroeven

Productbeschrijving:

Spanexcenters zijn bij uitstek geschikt voor de werkspanning aan de zijkant om een verticale bewerking van het werkstuk te garanderen. Door zijn compacte 
constructie zijn ze geschikt voor toepassingen met beperkte ruimte.
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T-gleufspanners

Productvarianten: 

Materialen: Staal, rvs
Uitvoeringen: Diepspanbek, vlakspanner
Oppervlakken: Zwart, blank

Productbeschrijving:

T-gleufspanners hebben een neerdrukeffect, dat ontstaat bij het spannen van het werkstuk. Ze zijn geschikt voor vlakke werkstukken. 

Wigspanners

Productvarianten: 

Schroefdraad-Ø: M4 - M16
Spanbereik min. - max.: 12,3 - 13,1 mm tot 101,6 - 103,9 mm
Spankracht kN: 11 - 60 kN
Aanhaalmoment Nm: 3 - 210 Nm
Materialen: Staal, aluminium profiel
Uitvoeringen: Dubbel, met aanpassingsmogelijkheid
Oppervlakken: Zwart, geëloxeerd

Productbeschrijving:

Wigspanners zijn geschikt voor het spannen van zowel afzonderlijke als twee werkstukken. De compacte constructie zorgt voor plaatsbesparende meervoudige 
opspanning. 

Productoverzicht
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Centreerspanners

Productvarianten: 

Spankracht kN: 0,5 - 45 kN
Aanhaalmoment Nm: 0,7 - 650 Nm
Materialen: Staal, rvs
Uitvoeringen:  Met kogels, zeskant, binnendraad, buitendraad, spandoorns, 

rondspanelementen
Oppervlakken: Zwart, blank

Productbeschrijving:

De centreerspanner maakt het centreren en spannen van een werkstuk in de boring mogelijk. Voordelen zijn onder andere de precieze zelfcentrering, het 
vertragingsvrij spannen en de geringe hoogte.

Productoverzicht

Positioneringselementen

Productvarianten: 

Opnamediameter: Ø 5 - Ø 50 mm
Materialen: Staal
Uitvoeringen:  Passchroeven, opnamepennen aftrekbaar, positioneereenheden
Oppervlakken: Blank, zwart

Productbeschrijving:

Positioneringselementen zijn geschikt voor het positioneren van werkstukken en inrichtingen. Ze kenmerken zich door een hoge herhalingsnauwkeurigheid van 
de werkstukspanning.
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Productoverzicht

Oplegelementen, aanslagelementen

Productbeschrijving:

Oplegelementen en aanslagelementen zijn geschikt voor het positioneren, opleggen en aanslaan van werkstukken en inrichtingen. Ze kenmerken zich door een 
hoge herhalingsnauwkeurigheid van de werkstukspanning. 

Productvarianten: 

Materialen: Staal, aluminium
Uitvoeringen:  Aanslagen verstelbaar, steun- en aanlegstukken, prisma‘s verticaal, 

prismablokken, verlengstukken, steunstukken, steunstrips, inserts, 
draadstiften met drukstuk, positioneereenheden, steunelementen, 
steuncilinders, Atlas-schroefblokken, 5D-werkstukaanslagen

Oppervlakken: Blank, zwart, blauw

Vorm-spansystemen

Productvarianten: 

Materialen: Staal, aluminium
Uitvoeringen:  Pneumatisch, mechanisch, uitwendige spanning, inwendige spanning, 

hoekig
Spanbereik: 10 - 140 mm
Infreesdiepte: 1 - 25 mm

Productbeschrijving:

Vorm-spansystemen worden gebruikt voor het spannen van werkstukken met niet-symmetrische contouren. Ze zijn als pneumatisch en als mechanisch be-
diende systemen verkrijgbaar. Door twee verschillende spantangtypen kunnen werkstukken zowel uitwendig als inwendig worden gespannen. Door de precieze 
positie van de spantang wordt een grote herhalingsnauwkeurigheid bereikt.
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Productoverzicht

Werkstuk-stabilisator

Productvarianten: 

Materiaal: Staal
Uitvoeringen:  Verlengingsassen, fijnafstelling, magneet, bevestigingssets, 

spanklauw, spankogels met bolkap, werkstuk-stabilisatorset met 
koffer

Oppervlakken: Zwart, blank
Spanbereik: 255 - 1500 mm

Productbeschrijving:

De werkstuk-stabilisator werd speciaal ontwikkeld voor het minimaliseren van trillingen en slingerbewegingen bij de bewerking van gevoelige en dunwandige 
werkstukken. Door de verschillende bevestigingsvarianten aan het werkstuk en de machinetafel biedt het systeem zeer flexibele verbindingsmogelijkheden.

Kettingspanner

Productvarianten: 

Spankracht kN: 15 - 40
Materialen: Staal
Uitvoeringen:  Kettingspannersets, rolkettingen, spansloten, prisma‘s

Productbeschrijving:

De kettingspanners worden hoofdzakelijk in de machine- en installatiebouw toegepast. Met behulp van de kettingspanners kunnen ronde, vormloze en grote tot 
zeer grote werkstukken op de meest eenvoudige en snelste manier veilig en effectief worden gespannen.
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Productoverzicht

Basiselementen

Productbeschrijving:

Basiselementen dienen als basis voor de opbouw van werkstukspanningen. Rastersystemen zijn in diverse maten verkrijgbaar. Ze passen bij alle gereedschaps-
machines. Speciale varianten zijn op aanvraag mogelijk.

Productvarianten: 

Materialen: Grijs gietijzer
Varianten:  Opspantoren 8-zijdig, opspantorens 6-zijdigg, rasterplaten, pallets, 

hoekplaten, hoekplaten, eenzijdig, opspanzuilen, grondplaten
Uitvoeringen:  Met rasterboringen, zonder rasterboringen, met T-gleuven 

(rasterplaten, pallets)
Rasterboringen: D12F7/M12, D16F7/M16
sleufbreedte: 14 H7, 18 H7

Mineraal gietwerk

Productbeschrijving:

Mineraal gegoten basiselementen worden gebruikt als alternatief voor gegoten of stalen uitvoeringen. Door het lage soortelijk gewicht (lichter dan aluminium) 
zijn ze ideaal voor gebruik op machines met hoge versnellingen en ijlgangen.

Productvarianten: 

Materialen: Minerale gietvorm met stalen mantel
Uitvoeringen: Spantoren, kruistoren, platen, opspanpiramide
Rasterboringen: D12F7/M12
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Productoverzicht

Opbouwelementen

Productbeschrijving:

Opbouwelementen worden gebruikt als hoogte-elementen voor het spannen van werkstukken en inrichtingen. Elementen met verschillende hoogtes en vormen 
verhogen de flexibiliteit van het spansysteem. 

Productvarianten: 

Uitvoeringen:  Hoekplaten, consoles, hoogteafstandsblokken, fixeerblokken, 
onderlegblokken, draaischijven

Materialen: Gietijzer, staal
Rasterboringen: D12F7/M12, D16F7/M16
Opleghoogte: 25 - 260 mm

Verbindingselementen, toebehoren

Productvarianten: 

Materialen: Staal, rvs
Uitvoeringen: Gehard, gebruineerd, inzetgehard, verchroomd, blank
Schroefdraad-Ø: M6 - M36
Schroefdraadlengte: 10 - 400 mm

Productbeschrijving:

Verbindingselementen zijn geschikt voor het positioneren en bevestigen van elementen. Ze zijn duurzaam vanwege geharde en geaffineerde uitvoeringen. De 
toebehoren omvat verbindings-, positioneer- en bevestigingselementen. Er is groot assortiment van centreerbouten, passchroeven, draad- en pasbussen.
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Productoverzicht

Nulpuntspansysteem

Productbeschrijving:

Met het nulpuntspansysteem UNI lock kunnen inrichtingen en werkstukken op alle spannende gereedschapsmachines en bewerkingscentra snel en precies 
worden gespannen en naar referentiepunten worden verplaatst. Het pneumatische systeem is drukloos gespannen. Hoge houdkrachten en een zeer hoge 
herhalingsnauwkeurigheid zijn de bijzonderheden van dit systeem.

Productvarianten: 

Type: UNI lock
Uitvoeringen:  Spanstation 1-voudig, 2-voudig, 4-voudig, 6-voudig, 

inbouwspanner, dubbele spanmodule, handspanmodule, 
wisselpallets, blokkeerpen, snelkoppelingen

Materialen: Staal, aluminium
Houdkracht N: 35000 - 75000 N
Opleghoogte: 50 - 150 mm
Aantal spanmodules: 1-voudig, 2-voudig, 4-voudig, 6-voudig
Bediening: Pneumatisch / mechanisch

5-assig modulespansysteem 80

Productbeschrijving:

Het 5-assige modulespansysteem 80 werd speciaal ontwikkeld voor de 5-zijdige bewerking zonder storende kanten. De werkstukken kunnen in één enkele 
opspanning compleet worden gefabriceerd, wat een zeer hoge herhalingsnauwkeurigheid garandeert. De mechanische bediening van de modules maakt een 
hoge spankracht mogelijk.

Productvarianten: 

Type: UNI lock systeemmaat 80
Materialen: Staal
Uitvoeringen:  Basismodule, opbouwverhoging, opbouwspanmodule, spantang-, 

grip-, reductie-, hoekspanadapters, T-gleufcentreerspanbouten, 
spanbouten, passchroeven 50 kN

Houdkracht kN: 35 - 75
Opleghoogte: 75 - 400 mm
Bediening: Mechanisch
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Productoverzicht

5-assig modulespansysteem 50

Productbeschrijving:

Het 5-assige modulespansysteem 50 werd speciaal ontwikkeld voor de 5-zijdige bewerking zonder storende kanten. Het is geschikt voor het spannen van 
kleine, complexe werkstukken. Deze kunnen in één enkele opspanning compleet worden gefabriceerd.

Productvarianten: 

Type: UNI lock systeemmaat 50
Uitvoeringen: Basismodule, opbouwmodule, reductieadapter, blokkeerpen
Materialen: Staal
Houdkracht kN: 20 - 30
Opleghoogte: 50 - 200 mm
Bediening: Mechanisch

5-assig modulespansysteem 138

Productvarianten: 

Type: UNI lock systeemmaat 138
Materialen: Staal
Uitvoeringen: Basismodule, grondplaat, reductieadapter, blokkeerpen
Materialen: Staal
Houdkracht kN: 100 kN
Opleghoogte: 50 - 250 mm
Bediening: Mechanisch

Productbeschrijving:

Het 5-assige modulespansysteem 138 werd speciaal ontwikkeld voor de 5-zijdige bewerking zonder storende kanten. Het is geschikt voor het spannen van 
grote, zware werkstukken. Een gewicht van meer dan 10 ton per spanmodule is mogelijk. De werkstukken kunnen in één enkele opspanning compleet worden 
gefabriceerd.
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Productoverzicht

Positionerings- en spansystemen

Productbeschrijving:

Het positionerings- en spansysteem maakt nauwkeurig positioneren en bevestigen van opspan- en basisplaten mogelijk. Het mechanische of pneumatische 
systeem bestaat uit een positioneercilinder, een centreerbus en een opnamebus. Het systeem kan gemakkelijk zelf worden gemonteerd.

Productvarianten: 

Type: Ball Lock, positioneer- en spansysteem pneumatisch
UItvoeringen:  Positioneercilinder, opnamebus, opnamebus
Materialen: Staal
Dikte opspanplaat: 13 - 50 mm
Positioneercilinder Ø: 13 - 50 mm
Bediening: Mechanisch / pneumatisch

5-as-spanner KIPPflexX

Productbeschrijving:

De 5-assige spanner KIPPflexX wordt gekenmerkt door een hoge stabiliteit, flexibiliteit en gebruikersvriendelijkheid. Deze 5-assige spanner kan zowel als neer-
drukspanner of onbewerkte-delenspanner (bankschroef) worden gebruikt. Daarbij kan de gebruiker bij de klemmen van de spaneenheden kiezen of neerdruk al 
of niet gewenst is.

Productvarianten: 

Uitvoering:  5-assige spanner KIPPflexX, spanbekken, steunstrips, verlengassen, 
adapterassen, grondplaten, spanpennen, ronde spanset, koppeling 
voor kruisspanning, aanslagset, spanklauwenset, momentsleutel

Materiaal: Staal
Spanbereik: 28 -720 mm
Bekbreedte: 125 mm
Spanhoogte: 180 mm (+ steunstrips)
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Productoverzicht

5-assige spanner compact

Productbeschrijving:

De 5-assige spanner compact beschikt over een volledig nieuwe spanfysica. Hij overtuigt door een neertrekfunctie in combinatie met de spankracht direct op 
het werkstuk. Het systeem werd ontwikkeld voor het optimaal bewerken van werkstukken op moderne 5-assige machines.

Productvarianten: 

Type: 5-assige spanner
Uitvoeringen:  Spanbek met pennen, aanslaglijsten, verlengstukken, grondplaten, 

pendelbekken, middenbekken, rondspanset, spanpennen, aanslagset, 
koppeling voor kruisspanning, klembekkenset

Materialen: Staal
Bekbreedte: 125 mm en 90 mm
Inspanbreedte: 20 - 320 mm (20 - 1000 mm)
Inspanhoogte: 150 mm (+ aanslagstrips)
Lengte basisplaat: 400 mm, 280 mm

3-assige spanners / 5-assige spanners

Productbeschrijving:

De 5-assige spanner maakt een bewerking zonder storende kanten en trillingen mogelijk met de hoogste snij- en verplaatsingssnelheden. Deze maakt het 
gebruik van extreem korte gereedschappen mogelijk, om de benodigde toleranties en oppervlakken te garanderen en heeft een flexibele hoogte van 100 mm tot 
250 mm.

Productvarianten: 

Type: 3-assige spanner, 5-assige spanner
Uitvoeringen:  Adapterverhogingen, aanslaglijsten, neertrekbekken, ronde 

spankop, spanpennen verlengassen, aanslagset
Materialen: Staal
Inspannbreedte: 22 - 236 mm (22 - 1000 mm)
Inspanhoogte: 100, 105, 125, 150, 175, 200, 225, 250 mm
Bekbreedte: 100 mm
Voor rasterafstand: 40 mm, 50 mm
Voor rasterboringen: D12F7/M12, D16F7/M16
Voor gleufafstand: 63, 80, 100, 125 mm
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Productoverzicht

NC-spanners

Productbeschrijving:

NC-spanners kunnen voor diverse spantaken worden gebruikt. Door de snelle voorinstelling van het spanbereik door een afzetbout kan de NC-spanner binnen 
korte tijd aan verschillende werkstukmaten worden aangepast. Een grote keuze aan spanbekken garandeert de optimale spansituatie voor het werkstuk.

Productvarianten: 

Type: NC-spanner
Uitvoeringen:  Neertrekbek, opzet-trapklauw, prismabek, hoekoverbrengingen
Materialen: Staal
Bekbreedte: 125 mm
Spanbereik: 0-239 mm
Basisplaatlengte: 470 mm
Totale lengte: max. 564
Voor gleufafstand: 63 mm en 100 mm

Centrische spanners

Productbeschrijving:

Centrische spanners zijn met name geschikt voor spantaken met de middelste positionering van de werkstukspanning.  De centrische spanners zijn standaard 
uitgerust met een interface voor nulpuntspansystemen, interface voor handlingsystemen (kunnen worden geautomatiseerd) en met een adapterplaat voor 
rastersystemen. 

Productvarianten: 

Type: Centrische spanner
Uitvoeringen:  Opzet-trapklauw, opzet-trapklauw voor 5-assige bewerking
Materialen: Staal
Bekbreedte: 65 mm, 80 mm, 125 mm
Basisplaatlengte: 113 mm, 202 mm, 316 mm
Spanbereik: 0 - 55 mm, 6 - 161 mm, 6 - 276 mm
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Productoverzicht

Meervoudig spansysteem

Productbeschrijving:

Met dit spansysteem kunnen vele verschillende werkstukken tegelijkertijd worden gespannen. Daardoor is dit systeem geschikt voor grotere partijen. Door de 
variabele elementen (basisstrip, aanslag en wigspanners) kunnen werkstukken van verschillende afmetingen probleemloos worden gespannen.

Productvarianten: 

Type: Meervoudig spansysteem
Uitvoeringen:  Harde aanslagen, zachte aanslagen, wigspanners, aanslagen, 

basislijsten, aanslaglijsten, richtblokken rond
Materialen: Staal
Schroefdraad-Ø: M8, M12, M16
Montagegat: 12H6, 12F7, 16F7
Lengte: 199 mm, 349 mm
Breedte: 24 mm, 48 mm

Voor notities
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Gereedschapsbouw VerspaningOntwikkeling/constructie

Vergrendeling: 
het borgelement werd speciaal ontwikkeld voor de 
hoogteverstelling van een gereedschapsdrager. 
Rvs-uitvoering in A4-kwaliteit.

Arreteerbout:  
het gaat hier om een klantspecifiek positioneerdeel voor 
de machinebouw. De draaidelen (huls en pen) bestaan uit 
extra sterk, gehard staal, de aluminium paddenstoelknop is 
blauw geanodiseerd.

Spanhefboom:  
de in een klantspecifieke kleur uitgevoerde greep wordt 
gebruikt bij medische apparatuur. Afhankelijk van de 
functie is deze bedrukt met 3D-pictogrammen. Ergonomie 
en design garanderen een optimale aanpassing aan de 
interface van het bedieningspaneel.

Het machinepark omvat verspaningsmachines, 
spuitgietmachines en spuitgietzinkmachines. 
Een eigen ontwikkelingsafdeling en een eigen 
gereedschapsbouw zorgen voor een professionele 
uitvoering van speciale projecten.  

Afgemonteerd en indien gewenst met een behandeld 
oppervlak. Technici van de afdeling Verkoop begeleiden elk 
afzonderlijk project, van het opstellen van de offerte, de 
haalbaarheidsanalyses tot en met de fabricage.

Bij HEINRICH KIPP WERK wordt heel veel zelf geproduceerd. 
Daardoor kunnen te allen tijde modules en losse onderdelen 
als speciale oplossingen worden gerealiseerd –  
exact volgens de specificatie van de klant.

SPECIALE UITVOERINGEN
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Oppervlaktebehandeling Montage

Vergrendeling

Arreteerbout

Spanhefboom

Kunststof spuitgietwerkSpuitgietzink
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Dezelfde algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden, zoals  
weergegeven op onze website www.kipp.com, zijn hier van toepassing.
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KIPP NEDERLAND BV
Willem Dreeslaan 251

2729 NE Zoetermeer

Tel. +31 79 361 12 21

Fax +31 79 361 10 85

info@kippcom.nl

www.kippcom.nl 


