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Zespołowy system mocowania

System mocowania „one touch”

Modułowy system mocowania

System wielokrotnego mocowania

Przed 60 laty Heinrich Kipp opracował dźwignię zaciskową. Od tego czasu usta-

nawiamy standardy na rynku technologii mocującej, standardowych elementów 

maszyn oraz elementów manipulacyjnych. Ta tradycja zobowiązuje. Najwyższa 

jakość produktów, szeroki asortyment oraz szybka dostawa dają naszym klientom 

bezpieczeństwo, ponieważ zawsze mogą polegać na jakości oferowanej 

przez firmę KIPP. 

Firma HEINRICH KIPP WERK ma swój zakład produkcyjny w Niemczech.Dzięki roz-

budowanej sieci dystrybucji oraz oddziałom handlowym rozlokowanym na całym 

świecie, jesteśmy zawsze blisko klienta.

Firma KIPP dostarcza ponad 2000 różnych komponentów

mocujących. Nasz zespół projektowy planuje, rozwija

i realizuje wspólnie z Państwem przyrządy mocujące

dla małych i średnich serii. Dzięki modułowości wszystkich

produktów oraz zastosowaniu systemów mocowania

z punktami zerowymi rozszerzony asortyment KIPP

optymalnie nadaje się do automatyzacji.

Proszę o przesłanie darmowego katalogu:

	Katalog – Elementy Manipulacyjne |  
 Standardowe Elementy Maszyn KIPP 
 15 000 produktów do uniwersalnego zastosowania

	Katalog – systemy mocujące KIPP
 Proste rozwiązania                        
  skomplikowanych problemów

	Biblioteka KIPP CAD 2D/3D 
 Biblioteki dla konstruktorów ułatwiające
 proces projektowania.
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Imadłowy system mocowania

Dokumentację można także pobrać szybko i łatwo w Internecie na stronie: www.kipp.pl 
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Technologia Mocująca     Standardowe Elementy Maszyn     Elementy Manipulacyjne

Z A K R E S  O F E R T Y.
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    Firma HEINRICH KIPP WERK 

jest Państwa godnym zaufania 

partnerem w zakresie technologii 

mocującej, standardowych elementów maszyn oraz 

elementów manipulacyjnych. Oferujemy szerokie, liczące 

ponad 15 000 artykułów spektrum produktów. Wszystkie 

mają jedną wspólną cechę: są niezawodne oraz charakteryzują się długą 

żywotnością.

Jako producent firma HEINRICH KIPP WERK może pochwalić się prawie 

100-letnim doświadczeniem w zakresie produkcji i rozwoju produktów. 

Szeroki łańcuch wartości, duże spektrum produktów oraz wydajny system 

logistyczny stanowią potwierdzenie:  Jesteśmy odpowiednim Partnerem dla 

Państwa. Łatwe do zrozumienia katalogi KIPP, bazy danych CAD oraz bazy 

danych w Internecie ułatwiają znalezienie właściwego produktu. 

W każdej chwili do Państwa dyspozycji jest serwis świadczony przez 

naszych doradców, inżynierów i techników. Dotyczy to zarówno produktów 

standardowych z naszego bogatego katalogu, jak i indywidualnych 

rozwiązań specjalnych.

Firma KIPP zawsze pomoże Państwu znaleźć odpowiednie rozwiązanie. 

Oferując produkty, na których mogą Państwo polegać.
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Rękojeści i dźwignie nastawne

Uchwyty i pokrętła

Uchwyty pałąkowe, uchwyty do maszyn  
i przyrządów

Koła ręczne, korby, wskaźniki połozenia

Dociskacze, napinacze suwakowe

Uchwyty i pokrętła Zapięcia

Elementy mocująceElementy mocujące

Prowadnice teleskopoweProwadnice teleskopoweProwadnice teleskopowe

i przyrządów

ZawiasyZawiasy

Zatrzaski, Trzpienie ustalające,  
Trzpienie montażowe
Zatrzaski, Trzpienie ustalające, 
Trzpienie montażowe

Magnesy

Elementy do maszyn i przyrządówElementy do maszyn i przyrządów Olejowskazy, korki odpowietrzająceStopki wahliwe i wychylneStopki wahliwe i wychylne

PrzegubyZłączki i łączniki Pierścienie skalowe wg rysunku klienta

Zapięcia

Zamki

Zamki Elementy tłumiaceElementy podporowe, ustalające i 
pozycjonujące
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