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QUICKFINDER 
A termékkategóriák gyors áttekintése

A könnyen kezelhető KIPP gyorskereső gyorsan és 
biztonságosan elvezeti Önt a megfelelő termékhez. 
Áttekinthető összefoglalás kategóriákba foglalva  
kompakt áttekintést kap a méretekről,  anyagokról, 
kivitelekről és felületekről.

A HEINRICH KIPP WERK jól kiépített ügyfélszolgálattal 
és sokéves tapasztallattal rendelkező, hozzáértő 
szaktanácsadókkal rendelkezik.

Az üzelti nyitvatartás alatt elér bennünket  
a +43 676-4607086 telefonszám alatt.

QUICKFINDER 
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     CAD-adatok

A CAD-könyvtárak ingyenesen letölthetők a www.kipp.hu honlapon. A 2D-s és 3D-s CAD-adatok hozzáférhetők online, és 
közvetlenül beépíthetők a tervezési és gyártási folyamatokba.

A piktogrammok a  
KIPP katalógusok 
termécsoportjaira utalnak

Gyorsan megtalálhatók a 
legfontosabb tulajdonságok 
és a lehetséges felhasználások

QUICKFINDER 

A termékkategóriák 

rövid áttekintése
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KIPP-PEL BIZTOSAN
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A HEINRICH KIPP WERK minőségi termékei-
vel több, mint 100 éve az ipar partnere.  
55.000 különböző elemet is meghaladó 

termékválasztékot kínálunk  
a befogástechnika, a szabvány-  
és kezelőelemek területén.   
 
Saját gépeinkkel gyártunk a németországi telep-
helyen. Ez gyors reakcióidőket és rövid távolsá-
gokat garantál. Vevőink értékelik magas fokú 
vertikális integrációnkat és a sokéves fejlesztési 
tapasztalatunkat.  
 
Megbízhatóság. Hosszú élettartam. Fenntart-
hatóság.  
Ezek a tulajdonosok vezetése alatt álló vállala-
tunk célkitűzései kezdettől kezdve.

 

Nicolas Kipp Heinrich Kipp
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TELEPHELYEK

A HEINRICH KIPP WERK 11 saját telephellyel, 
továbbá több, mint 50 kirendeltséggel képvi-
selteti magát világszerte és  
kiváló nemzetközi szállítóképességet garantál.  
Jól kiépített ügyfélszolgálattal és  
képzett szaktanácsadókkal rendelkezünk.

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

KİPP TURKEY LTD. ŞTİ.
Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi
Ritim İstanbul Sit. A5 Blok Apt. No:
48E/182
34846 Maltepe/İstanbul
www.kipp.com.tr

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

A név mindent elmond. SYMPA touch - a termékcsalá-
dunk a maximális ergonómia érdekében. A puha és emel-
lett csúszásmentes anyag tökéletesen igazodik a kézhez.

A NATURE grip termékcsaládhoz tartozó termékeink 
környezetkímélőek és bioműanyagból készülnek. Ezek a ter-
mékek teljes egészében megújuló nyersanyagokból állnak.

A MEDI grip nagy higiéniai kihívásokkal szembesülő terüle-
tek számára alkalmas. A kezelőelemek mikroezüstöt tartal-
maznak, amely a felületeken antibakteriális hatást fejt ki.

Ezek a termékek elektromosságot vezető műanyagból készülnek. 
Ennek köszönhetően felhasználhatók ESD-védőzónákban, ahol 
gyakran elektrosztatikusságra érzékeny alkatrészek találhatók.

Ez a megoldás az alumínium profilok összekötése, beszo-
rítása és rögzítése témakörében. Minden komponens 
pontosan illeszkedik a gyakorlatban használatos 8 vagy 10 
mm-es horonyszélességű profilokhoz.

A NOVOnox hygienic termékcsalád nemesacélból készült termékei 
kifejezetten az élelmiszer-, gyógyszer- és csomagolóipar számára 
készülnek - a Hygienic DESIGN szabványai szerint.

Fogantyúk, sínek és szabványelemek, alkalmasak a 
19-hüvelykes rendszerekhez. Kompatibilis a felhasználá-
sokhoz az adatfeldolgozás területén, a rendezvénytechni-
kában, laborokban és számítóközpontokban.

Az ezzel a szimbólummal megjelölt termékek rozsda-
mentes acélból készülnek. Ezen a területen túlnyomórészt 
az 1.4305 sz. ausztenites ötvözet kerül alkalmazásra.

A KIPP FEATURE grip termékcsalád intelligens komponenseket 
és megoldásokat nyújt, amelyek információátadásra alkalmasak, 
hálózatba kapcsolhatók és tökéletesen illeszkednek az Ipar 4.0 
digitális világába.

NOVO grip termékcsaládunk a műanyagipar klasszikus 
terméke. Részleteiben átgondolt. Megnyerő dizájn, kézre 
álló forma és meggyőző az ár-teljesítmény arány.

TARTOZÉKOK alumínium profilhoz

19“ TECHNOLÓGIA

NEMESACÉL
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TELJESÍTMÉNYSPEKTRUM

KEZELŐELEMEK | SZABVÁNYELEMEK

BEFOGÁSTECHNIKA

KÜLÖNLEGES MEGOLDÁSOK
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Termékek áttekintése

Szorítókarok

Excenterkarok

Termékváltozatok:

Menet Ø: M5 - M16, #8 - 5/8
Menetfajta: belső menet, külső menet
Menethossz: 10 - 90 mm
Menetmélység: 9 - 27 mm
Fogantyúhossz: 37 - 126 mm
Anyaga: acél, nemesacél, cinkprésöntvény, műanyag
Kivitel:  nyomógombbal, védősapkával, Hygienic USIT®, lapos, 

antisztatikus, antibakteriális, 2-komponensű, Eco, 
nyomódarabbal, ergonomikus, nem állítható, biztonsági 
funkcióval, szorítóerő multiplikátorral

Felület:  fémtiszta, műanyag bevonatú, magasfényű krómozott, fényes 
polírozott, kalapácslakkal

Szín: fekete, szürke, piros, sárga, kék, narancssárga, ezüst 

Termékváltozatok:

Menet Ø: M3 - M10, #6 - 3/8
Menetfajta: belső menet, külső menet
Menethossz: 10 - 50 mm
Magasság: 13 - 29 mm
Fogantyúhossz: 41,7 - 110 mm
Szorítóerő: 1,5 - 8 kN
Anyaga: nemesacél, acél, műanyag, alumíniumöntvény
Kivitel: állítható, gyorszár, elasztomer zár
Felület: fémtiszta, porszórt, elektrolitikusan polírozott, homokfúvott
Szín: fekete, piros, ezüst 

Termékleírás:

A szorítókarok kézi állításra szolgálnak a rögzítési és befogási feladatok során. A termékcsoport változatossága a különböző kivitelből, anyagváltozatból és 
színből adódik. Ezek a klasszikus elemek a legkülönbözőbb területeken használhatók. Legfőképpen azonban a gép-, berendezés- és szerszámgyártásban.

Termékleírás:

Az excenterkarok optimálisan alkalmasak a gyorsrögzítéshez. A termékek különböző anyagváltozatban és színben kaphatók. Használhatók a gép-, szerszám- és 
berendezésgyártásban, valamint a rehabilitációs és orvosi technológiáknál.
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Termékek áttekintése

Szorítókarok / lapos szorítókarok

Recézett anyák / recézett fejű csavarok /  
recézett fejű gombok

Termékváltozatok:

Menet Ø: M6 - M24, 5/16 - 3/4
Menetfajta: belső menet, külső menet
Menethossz: 15 - 90 mm
Menetmélység: 14 - 27 mm
Anyaga: nemesacél, acél
Kivitel: biztonsági funkció, lapos
Felület: fémtiszta, műanyag bevonatú, barnított
Szín: fekete, ezüst 

Termékváltozatok:

Menet Ø: M3 - M12, #8 - 1/2
Menetfajta: belső menet, külső menet
Menethossz: 10 - 60 mm
Menetmélység: 5 - 22 mm
Külső átmérő: 12 - 63 mm
Anyaga:  nemesacél, automata acél, nemesíthető acél, termoplaszt, 

duroplaszt, biopolimer (bükkfa) alumínium
Kivitel:  gyorsszorító funkció, lapos, magas, alacsony, antisztatikus, 

csavarokhoz
Felület: fémtiszta, barnított
Szín: fekete, szürke, piros, zöld, sárga, kék, narancssárga, ezüst 

Termékleírás:

A szorítókarok egyszerű befogási feladatokra használhatók. A menetes betét különböző kivitelben és méretben kapható. A szorítókarokat a gép- és 
berendezésgyártásban használják.

Termékleírás:

A recézett anyák, csavarok és gombok különösen alkalmasak a kézi rögzítéshez és befogáshoz. Szerszám nélküli szerelés lehetséges. A különböző kivitelek 
(alak, menetméret és anyag) sokoldalú alkalmazási lehetőségeket nyújtanak a gép-, szerszám és berendezésgyártásban.
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Termékek áttekintése

Keresztfogantyúk / csillagfogantyúk /  
szorítófogantyúk

Gombok

Termékváltozatok:

Menet Ø: M4 - M20, #10 - 1/2
Menetfajta: külső menet, belső menet, átmenő furat, zsákfurat, felfúrt menet
Menethossz: 10 - 60 mm
Menetmélység: 7,5 - 36 mm
Külső átmérő: 25 - 105 mm
Anyaga:  alumínium, nemesacél, szürkeöntvény, duroplaszt, termoplaszt, 

biopolimer, üvegszállal erősített műanyag
Kivitel:  fedél, illesztő persely, gyorsszorító funkció, magas perem, 

hosszabbított agy, biztosító szalag, antibakteriális, lapos, magas, 
puha, ergonomikus, menetes persely, kiálló acél persellyel, szorító 
multiplikátorral

Felület: fémtiszta, csiszolt, csiszolt és polírozott, homokfúvott
Szín: fekete, palaszürke, világosszürke, piros, sárga, ezüst 

Termékváltozatok:

Menet Ø: M2 - M12, #2 - 3/8
Menetfajta: külső menet, belső menet
Menethossz: 10 - 20 mm
Menetmélység: 4 - 20 mm
Külső átmérő: 14 - 63 mm
Anyaga: acél, nemesacél, alumínium, termoplaszt, biopolimer (bükkfa)
Kivitel:  antisztatikus, antibakteriális, magas perem, alacsony perem, 

Hygienic USIT®
Felület:  fémtiszta, csiszolt, csiszolt és polírozott, homokfúvott, horganyzott 

és kékre passzivált, eloxált
Szín:  fekete, piros, sárga, világosszürke, feketésszürke, palaszürke, 

grafitszürke 

Termékleírás:

A kereszt és csillag alakú szorítók és fogantyúk főként tartó- és rögzítőelemként használhatók a kézi feladatoknál. Ezeket többek között az ergonomikus 
kialakításuk jellemzi. A különböző anyagváltozatok, méretek és alakok többek között a gépgyártásban és a vegyiparban használhatók.

Termékleírás:

A gombok szorító-, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak. Különböző kivitelben és menetméretben kaphatók. A gombok főként kézi állításra használhatók 
részegységeken, gépeken vagy aggregátokon. 
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Termékek áttekintése

Szárnyas fogantyúk / T-fogantyúk / szorítóanyák / 
szorítócsavarok

Golyós markolatok / Gömbfogantyúk

Termékváltozatok:

Menet Ø:  M3 - M12, #8 - 3/8
Menetfajta:  külső menet, belső menet
Fogantyúhossz:  22 - 90 mm
Menethossz:  8 - 50 mm
Anyaga:  nemesacél, poliamid, termoplaszt, acél, biopolimer (bükkfa)
Kivitel:   egyoldalas, csavarokhoz, antibakteriális, antisztatikus, Hygienic 

USIT®, Hygienic DESIGN
Felület:  fémtiszta, csiszolt, csiszolt és polírozott, homokfúvott
Szín:   fekete, szürke, piros, zöld, sárga, kék, fehér, ezüst, palaszürke, 

grafitszürke 

Termékváltozatok:

Menet Ø: M4 - M12, #8 - 1/2
Menetfajta: külső menet, belső menet
Menethossz: 10 - 40 mm
Menetmélység: 6 - 23 mm
Külső átmérő: 16 - 50 mm
Anyaga: duroplaszt, termoplaszt, nemesacél, alumínium, biopolimer (bükkfa)
Kivitel: forgatható, menetes persely
Felület: fémtiszta, polírozott
Szín: fekete, szürke, piros, zöld, sárga, kék, narancssárga, ezüst 

Termékleírás:

A szárnyas és T-fogantyúk, valamint a szorítóanyák és szorítócsavarok is különböző területeken alkalmazhatók szorító, tartó vagy rögzítőelemként. 
Szabványelemként a gép- vagy berendezésgyártásban kézi működtetőként funkcionálnak részegységeken, gépeken vagy aggregátokon.

Termékleírás:

A gömbfogantyúk szorító-, tartó- és rögzítőelemként használhatók. Főként kézi állításra használhatók részegységeken, gépeken vagy aggregátokon.
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Termékek áttekintése

Nyomatékfogantyúk

Kengyelfogantyúk / csőfogantyúk

Termékváltozatok:

Menet Ø: M5 - M12
Menetfajta: külső menet, belső menet
Menethossz: 30 - 60 mm
Menetmélység: 5 - 13 mm
Külső átmérő: 26 - 80 mm
Anyaga: termoplaszt
Szín: fekete, szürke, piros, zöld, sárga, kék, narancssárga

Termékváltozatok:

Rögzítőfurat: Ø 5,5 - Ø 9 mm / M3 - M10
Furattávolság: 55 - 600 mm
Hossz: 67 - 633 mm
Tartóerő: 300 - 3700 N
Anyag:  nemesacél, nemesacél finomöntvény, kerek alumínium, ovális 

alumínium, alumíniumprofil, alumínium, termoplaszt, SEBS, GJS, 
duroplaszt, PP, köracél, acél

Kivitelek:  lekerekített, puha belső felület, fokozottan hőálló, antibakteriális, 
antisztatikus, takarósapkával/takarósapka nélkül, alaplemezzel/
alaplemez nélkül, ferdén álló, ovális, kerek, dönthető, csavarfejes 
betét, menetes betét, egyoldalt felcsavarozható, kompakt, 
beállítható, Hygienic USIT ®, elektromos kapcsolási funkcióval

Felületek: fémtiszta, homokfúvott, polírozott, eloxált, köszörült, krómozott
Színek: fekete, szürke, narancssárga, piros, ezüst

Termékleírás:

További szorító-, tartó- és rögzítőelemként a nyomatékfogantyúk szolgálnak. Főként kézi állításra használhatók részegységeken, gépeken vagy aggregátokon. 
Változattól függően kattanás vagy átforgás jelzi a nyomatékot.

Termékleírás:

A kengyelfogantyúk burkolatok vagy takaróelemek nyitására és zárására alkalmasak. A fogantyúkat vonzó megjelenés, rendkívüli stabilitás és ergonomikus 
kialakítás jellemzi. A termékválasztékban különböző méretben, alak- és anyagváltozatban, valamint színben megtalálhatók.
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Termékek áttekintése

Süllyesztett fogantyúk / billenőfogantyúk

Profilozott fogantyúk

Termékváltozatok:

Hossz: 90 - 170 mm
Magasság: 40 - 79 mm
Tartóerő: 250 - 1000 mm
Anyaga:  alumíniumprofil, alumínium présöntvény, termoplaszt, nemesacél, 

poliamid
Kivitel: billenős, bepattintható
Felület: eloxált, fémtiszta, polírozott
Szín: fekete, világosszürke, ezüst

Termékváltozatok:

Rögzítőfurat: M4 - M8
furattávolság: 30 - 120 mm
Tartóerő: 200 - 1000 mm
Anyaga: profilozott alumínium, profilozott nemesacél
Felület: eloxált, polírozott
Szín: fekete, ezüst 

Termékleírás:

A fogantyúk ergonomikus kialakításának köszönhetően gyorsan és egyszerűen felszerelhetők a süllyesztett fogantyúk. Ezenkívül a billenős változat csekély 
beépítési mélységek esetében is beszerelhető. A süllyesztett fogantyúk különböző kivitelben és színben kaphatók. A süllyesztett fogantyúk optimális választást 
nyújtanak ládákhoz és fedelekhez.

Termékleírás:

Az univerzálisan használható profilozott fogantyúk tartóelemként használhatók burkolatok és takaróelemek nyitására és zárására. Különböző kivitelben, alak- és 
anyagváltozatban kaphatók. A profilozott fogantyúk a gép-, berendezés- és szerszámgyártásban használhatók.
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Termékek áttekintése

Kézikerekek

Fogantyúk kézikerekekhez

Termékváltozatok:

Menet Ø: M3 - M16, #8 - 5/16
Menetfajta: belső menet, külső menet
Menethossz: 6 - 70,5 mm
Menetmélység: 7,5 - 26 mm
Anyaga: acél, nemesacél, alumínium, duroplaszt, termoplaszt
Kivitel:  rögzített, forgatható, áthajtható fogantyúk, magától visszaforgó biztonsági 

hengeres fogantyúk, ovális, kúpos fogantyúk, gömbfogantyúk, műanyag 
menet

Felület: fémtiszta, horganyzott és kékre passzivált, polírozott
Szín: fekete, ezüst

Termékváltozatok:

Rögzítőfurat: 8 - 43 mm, 0.312“ - 1“ 
Külső átmérő: 80 - 500 mm
Anyaga: alumínium, duroplaszt, termoplaszt, szürkeöntvény, poliamid, nemesacél
Kivitel:  forgatható / rögzített / fogantyú nélkül, egyenes kerékkoszorú, előfúrt, 

illesztett furat, áthajtható fogantyú, biztonsági hengeres fogantyú, 
horonnyal, horony nélkül

Felület: fémtiszta, polírozott, porszórt
Szín: fekete, feketésszürke, zöld, piros, sárga, kék, ezüst

Termékleírás:

A kézikerekek tengelyek és orsók kézi pozicionálására és beállítására szolgálnak. Vezérlőelemként túlnyomórészt a gép- és berendezésgyártásban 
használhatók. Alkalmasak továbbá szelepek nyitására és zárására szerelvényeken és szerszámgépeken.

Termékleírás:

A gömb-, hengeres, kúpos fogantyúk a legkülönbözőbb alkalmazási területeken használhatók.
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Termékek áttekintése

Helyzetkijelző

Forgatókarok

Termékváltozatok:

Menet Ø: 7 - 17, SW (négyszög) 10 - 22, 0.375“ - 0.5“
Magasság: 13 - 44 mm
Anyaga: alumínium, acél, nemesacél, termoplaszt, öntvény
Kivitel: forgatható, áthajtható
Felület: fémtiszta, horganyzott, homokfúvott, műanyag bevonatú
Szín: fekete, ezüst

Termékváltozatok:

Felfogó furat: Ø 10 - Ø 30 mm
Szélesség: 22 - 48 mm
Magasság: 33 - 71 mm
Hossz: 26 - 38,8 mm
Anyaga: műanyag
Kivitel: programozott, nem programozott
Szín: narancssárga, fekete  

Termékleírás:

A helyzetkijelző lehetővé teszi az állítási út pontos mérését. A kompakt kivitelük ellenére rendkívül pontosak. Főként csekély orsótávolságokhoz és kis 
tengelyátmérőkhöz alkalmasak. A helyzetkijelzők mechanikus és elektronikus kivitelben is kaphatók.

Termékleírás:

A kézi forgatókarok használata különösen nagyobb állítási utak esetén javasolt. A rögzítés tengely- és sugárirányban is történhet, keresztcsapolással vagy 
hengeresfejű csavarral.
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Termékek áttekintése

Forgóreteszek

Termékváltozatok:

Működtetés:  négyszög, horony, fogantyú, kéttollú, kulcs, T alakú fogantyú, L alakú 
fogantyú

Nyelvhossz: 25 - 60 mm
Nyelvtávolság: 4,5 - 74 mm
Falvastagság: 5 - 40 mm
Anyaga: cinkprésöntvény, acél, nemesacél, műanyag, műanyag, duroplaszt
Kivitel:  kicsi / hosszú kivitel, zárható, lépcsős nyelv, változtatható kompressziós 

hézag, lapos, szabadonfutás, Hygienic DESIGN
Felület: krómozott, porszórt, fémtiszta, polírozott, műanyag bevonatú
Szín: fekete, piros, ezüst

Termékleírás:

A forgóreteszek fedelek, kapcsoló-, lemezszekrények és gépajtók lezárására szolgálnak. Robusztus felépítésűek és opcionálisan zárhatók. Használhatók a 
kapcsolószekrény gyártásban, mindennemű szállítási területen, valamint szerelő- és logisztikai járművekben. Szükség esetén a forgóreteszek előszerelve is 
kérhetők. A legtöbb esetben a nyelv különböző módon kombinálható a forgóretesszel.

Forgó-szorító retesz

Termékváltozatok:

Működtetés:  forgatógomb
Falvastagság:  6 - 20 mm
Szorítóerő:  max. 400 N
Anyaga:  acél vagy nemesacél
Forgatógomb:  műanyag vagy nemesacél

Termékleírás:

A forgó-szorító reteszek záróelemként szolgálnak a készülékek vagy fedelek gyors és egyszerű cseréjére és zárásra. A klasszikus forgóreteszek mellett 
praktikus alternatívát jelentenek a gépgyártásban szerszámmentes kezelőelemként is alkalmazható forgó-szorítócsapok, és funkciójukat tekintve nagyban 
hasonlítanak a golyósretesz-csapokra.
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Termékek áttekintése

Élvédő profilok

Forgóretesz tartozékok

Termékváltozatok:

Anyaga: termoplaszt, cinkprésöntvény
Kivitel: porvédő sapka, nyitófogantyú, dugókulcs
Felület: krómozott
Szín: fekete

Termékváltozatok:

Szélesség: 8 - 11 mm
Magasság: 10 - 22 mm
Hosszúság: 2000 - 50000 mm
Anyaga: PVC, EPDM, EPDM mohagumi
Kivitel: integrált acél szorító szalaggal / acélsodrony maggal
Szín: fekete

Termékleírás:

A forgóreteszek és élvédő profilok széles választékát további tartozékok, úgymint porvédő sapkák, nyitófogantyúk, dugókulcsok, ütköző reteszek, egészítik ki, 
amelyek igény szerint kiegészítő védelmi funkciókat nyújtanak.

Termékleírás:

Az élvédő profilok lemezélek takarására és díszítésére használhatók a gépgyártásban. Az egyszerű és gyors szerelés kézzel történő rányomással történik. 
További ragasztó- vagy rögzítőanyag használata nem szükséges. Az opcionális EPDM mohagumi emellett tömítő funkciót nyújt a nedvesség, por és 
szennyeződés ellen.
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Termékek áttekintése

Zsanérok

Termékváltozatok:

Szélesség: 28 - 240 mm
Rögzítési mód:  hegeszthető, rögzítőfuratok, rögzítőcsavarok, rögzítőanyák, perselyek, 

hosszlyukak
Anyaga:  termoplaszt, alumínium, alumíniumöntvény, cinkprésöntvény, nemesacél, 

acél
Kivitel:  jobb-/baloldalt kiakasztható, rögzített, vezető peckek, hosszfuratok, 

szorító funkció, reteszelő funkció, beállítható súrlódás, záró és nyitó rugó, 
elektromos kapcsolási funkció, belső fekvésű

Felület:  fémtiszta, homokfúvott, polírozott, horganyzott, eloxált, krómozott, 
porszórt

Termékleírás:

A zsanérok főként a bútorgyártásban, a klasszikus gépgyártásban és készülékeken használhatók. Gyakran ajtókra, fedelekre és takaróelemekre kerülnek 
felszerelésre. A klasszikus értelemben vett zsanérok műanyagból, alumíniumból, acélból, lemezből és nemesacélból készülnek.

Állítólábak

Termékváltozatok:

Menet Ø: M10 - M30 
Menethossz: 15 - 225 mm
Magasság: 7 - 32 mm
Talp Ø: 28,5 - 120 mm
Terhelhetőség: 1,5 - 55 kN
Anyaga: acél, nemesacél, műanyag
Kivitel: hatlappal, recézett talppal, furattal, állítható magasságú, Hygienic DESIGN
Felület: horganyzott, fémtiszta, festett, polírozott

Termékleírás:

A talaj egyenetlenségei probléma nélkül kiegyenlíthetők az állítólábakkal. Ezek beállításra használhatók, ily módon biztosítva a biztonságos felállítást. Az 
állítólábak lengés- és testhang csillapítóval is kaphatók.
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Termékek áttekintése

Menetes orsók

Termékváltozatok:

Menet Ø: M6 - M24
Menethossz: 15 - 200 mm
Anyaga: acél, nemesacél
Felület: fényes, barnított, kékre passzivált

Termékleírás:

A menetes orsók a csuklós és állítólábak összeszereléséhez szükségesek. Az alkalmazástól függően a mentes orsókat a talpakkal kell összehangolni. 
Amennyiben szükséges, a menetes orsók és a talpak előszerelve is kaphatók.

Talpak

Termékváltozatok:

Talp Ø: 30 - 175 mm
Terhelhetőség: 0,2 - 55 kN
Anyaga: acél, nemesacél, cinkprésöntvény, műanyag
Kivitel: antisztatikus, konzollal, lengéscsillapítóval, gumifeltéttel
Felület: fémtiszta, horganyzott, krómozott, polírozott, porszórt

Termékleírás:

Akár a menetes orsók, a talpak is a csuklós és állítólábak összeszereléséhez szükségesek. A talpak és a menetes orsók tetszőlegesen kombinálhatók. A 
kiegészítő csúszásgátló lemez elnyeli a vibrációkat, megakadályozza a láb elcsúszását, és így növeli a stabilitást.
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Termékek áttekintése

Állítóláb tartozékok

Termékváltozatok:

Anyaga: acél, nemesacél, műanyag
Kivitel: nyomódarabok, nyomóorsók, gömbfejek, menetes dugók, sapkák
Felület: fényes, barnított

Termékleírás:

Az állítólábak tartozékai között megtalálhatók például sapkák, amelyek védelmet nyújtanak a karcolások ellen, vagy a menetes dugók, amelyek rögzítőelemként 
szolgálnak.

Csőösszekötő elemek

Termékváltozatok:

Átmérő: 12 - 50 mm, 0.5“ - 2“
Négyszög: 25 - 40 mm, 1“ - 1.5“
Anyaga: alumínium, nemesacél, műanyag
Kivitel: keresztidom, T-idom, derékszög, láb, karima, csuklódarab, csukló
Felület: vibrációsan csiszolt, fémtiszta, polírozott, porszórt

Termékleírás:

A csőösszekötő elemek optimálisan alkalmasak kör és négyszög keresztmetszetű profilok összeszerelésére. Megfelelő szorítókar a rögzítéshez érdeklődésre.
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Termékek áttekintése

Profilösszekötők

Termékváltozatok:

Méret: 20 - 30 mm, 1“
Anyaga: műanyag
Kivitel: összekötő darab, derékszög, csillag, csukló
Szín: fekete

Termékleírás:

A csőösszekötő elemek optimálisan alkalmasak kör és négyszög keresztmetszetű profilok összeszerelésére.

Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények

Termékváltozatok:

Átmérő: 12 - 50 mm
Négyszög: 20 - 40 mm
Hossz: 500 - 2000 mm
Anyaga: acél, alumínium
Felület: horganyzott, világosra eloxált

Termékleírás:

A kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények egyedileg össze van hangolva a csőösszekötő elemekkel.
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Termékek áttekintése

Profilösszekötő tartozékok

Termékváltozatok:

Anyaga:  acél, présöntvény, műanyag
Kivitel:  fülek, sarokelemek, szorítósarkok, csuklók, fedelek, kábeltartók
Felületek:  fényes, fekete

Termékleírás:

A megoldás az alumínium profilok összekötése, szorítása és megtartása témakörében. Minden komponens pontosan illeszkedik a forgalomban lévő 8 vagy 10 
mm-es horonyszélességű profilokhoz.

Csőösszekötő elem tartozékok

Termékváltozatok:

Átmérő: 12 - 50 mm
Négyszög: 20 - 40 mm
Anyaga: műanyag, acél
Kivitel:  szűkítő hüvelyek, kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények, 

záródugók, lineáris egységek
Felület: horganyzott
Szín: fekete

Termékleírás:

Ide tartoznak többek között a szűkítőhüvelyek kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvényekhez, valamint a záródugók és a lineáris egységek.
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Termékek áttekintése

Teleszkópsínek

Termékváltozatok:

Hossz: 150 – 910 mm
Löket: 133 – 910 mm
Páronkénti teherbírás: 10 - 136 kg
Anyaga: acél,
Kivitel: horganyzott

Termékleírás:

A teleszkópsínek fiókoknál és kihúzó rendszereknél használhatók. Kezelésük egyszerű, emellett nagy fokú stabilitást nyújtanak. Kaphatók részlegesen, teljesen 
kihúzható és túlhúzható kivitelben.

Békaszájszorítók

Termékváltozatok:

Tartóerő N: 500 - 30500 N
Anyaga: acél, nemesacél
Kivitel: rugós kengyellel, szorítókengyellel, kioldóval, beállítható
Felület: horganyzott, kékre passzivált, fényes

Termékleírás:

A békaszájszorítók megoldást kínálnak burkolatok és konténerek lezárására a gép-, berendezés- és tartálygyártásban. A holtpont átlépése révén ellenállnak a 
vibrációknak.
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Termékek áttekintése

Kattanózárak

Termékváltozatok:

Maximális üzemi terhelés: 310 N
Anyaga: műanyag
Kivitel: billenős, reteszelhető, gombos, gombbal forgatható, zárható
Szín: fekete, fehér, bézs, ezüst

Termékleírás:

A kattanózárak ajtókba, csapóajtókba, burkolatokba, fiókokba és nyílásokba történő süllyesztett beépítésre készültek. Az ajtó a kattanó funkcióval 
egyszerűen nyomással zárható, és így biztonságosan reteszelhető. A kattanózárakat bel- és kültérben használják a hajógyártásban, a szállításban, valamint a 
csomagolóiparban, az orvosi technológiában és az autóiparban.

Csapózárak

Termékváltozatok:

Működtetés: négyszög, kéttollú, kulcsos
Anyaga: alumínium
Kivitel: integrált biztonsági funkcióval
Felület: porszórt
Szín: fekete

Termékleírás:

A csapózárak az ajtók és a szárnyak egyszerű és biztonságos reteszelésére szolgálnak. A termékek integrált biztonsági funkcióval is kaphatók.
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Termékek áttekintése

Gyorsszorítók

Termékváltozatok:

Kézierő N: 50 - 500 N
Tartóerő N: 250 - 15000 N
Szorítóerő N: 170 - 3900 N
Anyaga: acél, nemesacél
Kivitel: vízszintes, függőleges, biztonsági retesszel, antisztatikus, erőérzékelővel
Felület: fémtiszta, nitrokarburált és feketére oxidált, horganyzott 
Fogantyúszín: fekete, piros, kék, narancssárga

Termékleírás:

A gyorsszorítók szerelő készülékekben és befogó készülékekben használhatók a gépgyártásban, a fém- és famegmunkálásban. Karcsú kivitelük révén a 
gyorsszorítók könnyedén integrálhatók szűkös helyeken.

Szorítókengyel / horgos szorítók

Termékváltozatok:

Kézierő N: 80 - 600 N
Tartóerő N: 1500 - 30000 N
Szorítóerő N: 2000 - 40000 N
Anyaga: acél, nemesacél
Kivitel: vízszintes, függőleges, ellentartóval
Felület: horganyzott, kromátozott, fényes
Fogantyúszín: piros, narancssárga

Termékleírás:

Szerelő és befogó készülékként a kengyeles és horgos szorítók optimálisan alkalmasak fedelek gyors lezárására és rögzítésére.
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Termékek áttekintése

Tolórudas szorítók

Pneumatikus szorítók

Termékváltozatok:

Tartóerő N: 1000 - 25000 N
Szorítóerő N: 800 - 8000 N
Üzemi nyomás bar: 2 - 6 bar
Anyaga: acél, acélöntvény
Kivitel: vízszintes, függőleges
Felület: horganyzott, kromátozott, barnított, foszfátozott

Termékváltozatok:

Kézierő N: 40 - 200 N
Tartóerő N: 500 - 50000 N
Szorítóerő N: 500 - 7000 N
Anyaga: acél, nemesacél, gömbgrafitos öntvény
Kivitel: konzollal, konzol nélkül, mini, megfordítható kézikarral
Felület: horganyzott, kromátozott, foszfátozott
Fogantyúszín: kék, piros, narancssárga

Termékleírás:

A pneumatikus szorítók különösen fém- és famegmunkáláshoz alkalmasak. Egyszerű kezelésüknek köszönhetően ideális megoldást nyújtanak automatizált, 
valamint hatékony és gyors befogási feladatokhoz. A pneumatikus henger kettős funkcióval rendelkezik és végállás csillapítás nélkül kapható.

Termékleírás:

A tolórudas befogók szerelő és befogó készülékként funkcionálnak a gépgyártásban és a fémmegmunkálásnál. Mivel a tolórudas szorítók zárt és nyitott 
helyzetben is rögzítenek, nyomásra és húzásra egyaránt használhatók.
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Termékek áttekintése

Gyorsszorító tartozékok

Termékváltozatok:

Anyaga: acél, műanyag, alumínium
Kivitel:  műanyag fogantyúk, nyomóorsók, rögzítő derékszögek, anyák, 

nyomódarabok, védősapkák, nyomócsavarok, adapterblokk, adapterlemez
Felület: horganyzott, kromátozott, fémtiszta, foszfátozott, eloxált

Termékleírás:

A tartozékok az egyes komponensek cseréjére vagy kiegészítésére szolgálnak.

Befogó egységek 

Termékváltozatok:

Anyaga: acél, öntvény, alumínium
Kivitel:  szorítóvasak, szorítókarmok, magassági blokkok, összekötő csavarok, 

erőbefogók, nyomódarabok
Felület: horganyzott, festett, barnított

Termékleírás:

A befogó egységek munkadarabok befogására szolgálnak. Különböző kivitelekben kaphatók.
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Termékek áttekintése

Szorítóvasak

Szorítóhorgok

Termékváltozatok:

Anyaga: acél
Kivitel:  kímélő betéttel, hosszabbított szorítókarommal, peremmel, derékszög 

felfogóval, köszörült, szorítóhorog felfogó
Felület: barnított

Termékváltozatok:

Anyaga: acél
Kivitel: kör keresztmetszetű, hajlított kétoldalas, eltolható szorító toldat
Felület: fekete

Termékleírás:

A szorítóhorgokat sokoldalú használat és kis helyigény jellemzi. Használhatók többek között a gép-, szerszám és készülékgyártásban.

Termékleírás:

A gép-, szerszám- és készülékgyártásban használt szorítóvasak munkadarabok és alkatrészek befogására szolgálnak. Rugalmasan használhatók, nemesíthető 
acélból állnak, és különböző kivitelben kaphatók.
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Termékek áttekintése

Termékváltozatok:

Szorítóerő N: 800 - 6000 N
Kézierő N: 100 - 600 N
Anyaga: acél, öntvény
Kivitel: Heavy, mini, pneumatikus
Felület: fekete, zöld

Lengőszorítók

Termékleírás:

A lengő szorítók akkor használhatók, ha a munkadarab behelyezéséhez és elvételéhez a befogási pontoknak szabadnak kell lenniük. A működtetés kézzel 
történik. Különösen a gép-, szerszám- és készülékgyártásban használhatók. Vízszintes és függőleges szerelés egyaránt lehetséges.

Húzó- és nyomószorítók

Termékváltozatok:

Szorítóerő N: 900 - 8000 N
Tartóerő N: 2000 - 14000 N
Anyag: acél
Kivitelek: heavy, pneumatikus, actima szorítóelem, szorítócsapok, szorítócsavarok
Felületek: csupasz, köszörült, barnított, edzett

Termékleírás:

A húzószorítók és nyomószorítók munkadarabok egyidejű befogására és pozicionálására alkalmasak. Kézzel vagy pneumatikusan működtethetők. A kivitelek 
beszerelhetők mind vízszintesen, mind függőlegesen.



34 Az összes változat elérhető itt: www.kipp.hu

Termékek áttekintése

Oldalszorítók

Termékváltozatok:

Szorítóerő kN: 3 - 46 kN
Anyaga: acél, öntvény
Kivitel: támasztócsappal, támasszal, szorítódarabbal
Felület: fekete

Termékleírás:

Az oldalszorító egy olyan szorítóelem, amellyel a munkadarabok a lengőpofák révén a spirális excenteren keresztül egyidejűleg rányomhatók a rögzített 
ütközőkre és egy támaszra. 

Excenteres szorítók

Termékváltozatok:

Anyaga: acél
Felület: barnított
Kivitel:  szorító excenterek, oldaszorítók excenterrel, alakzáró szorító excenterek, 

szorító excentercsavarok

Termékleírás:

A szorító excenterek különösen alkalmasak a munkadarab oldalirányú befogására, hogy biztosítsák a munkadarab függőleges megmunkálását. Kompakt 
kialakításuk alkalmassá teszi őket olyan alkalmazásokra, ahol korlátozott a hely.
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Termékek áttekintése

Mélyszorítók

Termékváltozatok:

Szorítóerő kN: 2 - 40 kN
Meghúzási nyomaték Nm: 2,7 - 200 Nm
Anyaga: acél
Kivitel:  állítható, süllyesztett, lapos szorító, tartólemezek, ellentartó
Felület: fekete

Termékleírás:

A mélyszorítók leszorító hatással rendelkeznek. Kompakt kivitelük révén elkerülhetők a zavaró élek.

Szorítóékek

Termékváltozatok:

Menet Ø: M4 - M16
Befogási tartomány min. - max.: 12,3 - 13,1 mm ... 101,6 - 103,9 mm
Szorítóerő kN: 11 - 60 kN
Meghúzási nyomaték Nm: 3 - 210 Nm
Anyaga: acél, alumínium profil
Kivitel: kettős, megmunkálási ráhagyással
Felület: fekete, eloxált

Termékleírás:

Az ékes szorítók egy és két munkadarab befogására is alkalmasak. A kompakt kivitel helytakarékos többszörös befogásról gondoskodik. 
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Termékek áttekintése

Excenteres szorítók

Termékváltozatok:

Anyaga: acél
Kivitel: egyszeres, kettős, nagy szorítóerővel, közepes szorítóerővel 
Felület: fekete

Termékleírás:

A gép-, szerszám- és készülékgyártásban az excenteres szorítók gyors és nyomatékmentes befogásra szolgálnak úgy, hogy a karnak a maximális szorítóerőn 
túl történő mozgatása kizárt. Az excenteres szorítók választhatóan nagy vagy közepes szorítóerővel kaphatók. Nincs szükség további szerszámra.

Központosító befogók

Termékváltozatok:

Szorítóerő kN: 0,5 - 45 kN
Meghúzási nyomaték Nm: 0,7 - 650 Nm
Anyaga: acél, nemesacél
Kivitel:  golyókkal, hatlap, belső menet, külső menet, szorítótüskék, kör 

keresztmetszetű munkadarab szorítóelemek
Felület: fekete, fényes

Termékleírás:

A központosító szorító lehetővé teszi a munkadarab központosítását és befogását a furatban. Előnyei közé tartozik többek között a precíz önközpontosítás, a 
deformációmentes befogás, valamint a kompakt kivitel.
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Termékek áttekintése

Szorítóelemek raszterfuratos rendszerekhez

Rugós nyomódarabok

Termékváltozatok:

Működtetés: szorítókar, hatszög
Anyaga: acél, nemesacél, POM, cinkprésöntvény
Felület:  barnított, műanyag bevonatú, foszfátozott, horganyzott és kékre 

passzivált

Termékváltozatok:

Külső átmérő: M3 - M24, Ø2,5 - Ø16 mm, #8 - 5/8, Ø1/4“ - Ø 5/8“ 
Hossz: 4 - 80 mm
Löket: 0,4 - 40 mm
Rugóerő (kezdeti) N: 0,4 - 95 N
Rugóerő (végső) N: 2,5 - 240 N
Anyaga: acél, nemesacél
Kivitel:  belső hatszög, horony, fejjel, közelítéskapcsoló, kulcsnyílás, golyóval, 

nyomócsappal
Felület: barnított, fémtiszta

Termékleírás:

A szorítócsapok kiválóan alkalmasak arra, hogy hagyományos ütközőelemeket (még ha azok eltérő anyagvastagságúak is) rögzítsenek 16 mm vagy 28 mm 
furatátmérőjű raszterfuratos asztalokon / hegesztő asztalokon.

Termékleírás:

A rugós nyomódarabok alkatrészek tájolására, pozicionálására és rögzítésére szolgálnak. Univerzálisan alkalmazható és könnyen szerelhető alkatrészként a 
gépgyártásban, a kézműiparban és a háztartásban használhatók. 
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Termékek áttekintése

Rögzítőcsapok

Reteszelőcsap

Termékváltozatok:

Csapátmérő: 3 - 25 mm, 1/4 - 1
Küldő átmérő: Ø5 - Ø50 mm, M6 - M24
Hossz: 10 - 106 mm
Löket: 3,5 - 44 mm
Anyaga: acél, nemesacél, műanyag
Kivitel:  edzett, edzetlen, reteszeléssel, menetbiztosítóval, rövid kivitel, 

hosszabbított rögzítő stifttel, ötágú csillagfogantyúval, jelöléssel, 
perem nélkül, pneumatikus, Premium kúpos rögzítő stifttel, rögzítő és 
szorító fogantyúval, optikai reteszelés jelöléssel, távműködtetéssel, 
állapotérzékelővel

Felület: barnított, fémtiszta, edzett és csiszolt, horganyzott

Termékváltozatok:

Csapátmérő: 4 - 10 mm
Menet: M10 - M20;  3/8 - 3/4
Hossz: 38 - 70 mm
Löket: 6 - 12 mm
Anyaga: acél, nemesacél
Kivitel: fémtiszta, hegeszthető, ütközővel
Felület: barnított, fémtiszta

Termékleírás:

A rögzítőcsapok lehetővé teszik a mozgó komponensek gyors rögzítését és reteszelését. A gomba alakú fogantyú egyszerű kezelésről gondoskodik.

Termékleírás:

A tolóreteszek minden reteszelésnél és rögzítésnél használhatók, különösen akkor, ha a rögzítő stiftnek nem szabad kiállnia. A retesz 180°-os elforgatásával 
megtörténik a reteszoldás. 
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Termékek áttekintése

Golyósreteszcsapok

Rögzítőcsap

Termékváltozatok:

Csapátmérő: 6 - 12 mm, 1/4 - 1/2
Hossz: 10 - 80 mm
Kétélű nyíróerő kN: 22 - 86 kN
Anyaga: acél, nemesacél
Kivitel:  mágneses axiális biztosítóval, kulcskarikával, fedélzárral, axiális 

biztosítóval

Termékváltozatok:

Csapátmérő:  5 - 16 mm, 3/16“ - 5/8“
Hossz:   10 - 246 mm
Kétélű nyíróerő kN:  22 - 258 kN
Anyaga:  acél, nemesacél
Kivitel:    L-fogantyú, T-fogantyú, gomba alakú gombbal, kengyellel, fej 

nélkül, axiális biztosítóval, állítható fogantyú, forgató működtetéssel, 
bajonettzárral, fejreteszeléssel, nagy nyírószilárdsággal

Termékleírás:

A golyósreteszcsapok gépelemek és munkadarabok egyszerű és gyors összekapcsolására és rögzítésére használhatók. Az axiális biztosítás a nyomógomb 
megnyomásával kerül kiváltásra. 

Termékleírás:

A rögzítőcsapok elemek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.
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Termékek áttekintése

Tartózsinórok / golyós láncok

Termékváltozatok:

Hossz: 100 - 1000 mm
Anyaga: acél, nemesacél, alumínium
Kivitel: szemmel, kábelsaruval, biztosító spirálkábel, kulcskarikák
Felület: fémtiszta, krómozott, műanyag köpennyel

Termékleírás:

A tartókötelek és golyós láncok munkadarabok biztosítására szolgálnak. Szemmel vagy kulcskarikával kaphatók.

Tartozékok rögzítő csapokhoz és reteszelőcsapokhoz

Termékváltozatok:

Anyaga: acél, nemesacél, alumínium
Kivitel:  perselyek, távtartó gyűrűk, tartóidomok, kettős gyűrűskulcs, 

felfogóperselyek, golyós reteszperselyek, zárócsap, stift 
Felület: barnított, edzett és csiszolt, fémtiszta

Termékleírás:

A tartozékok közé tartoznak többek között perselyek, tartóidomok és távtartó gyűrűk. 
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Termékek áttekintése

Rugós nyomódarab tartozékok

Termékváltozatok:

Kivitel:  felfogók, rögzítő derékszögek, távtartó idomok, golyós csappantyúk, 
mágneszárak, szerelőkulcsok, szerelőszerszámok, reteszidomok

Termékleírás:

Beszerelő szerszámok, amelyek megkönnyítik a szerelést.

Golyós reteszcsap tartozékok

Termékváltozatok:

Anyaga: acél, nemesacél
Kivitel:  felfogóperselyek, golyós reteszperselyek bajonettzárral vagy anélkül, 

mágnesperselyek, zárócsapok, stiftek
Felület: fényes, nikkelezett, nemesített

Termékleírás:

A tartozékok közé tartoznak többek között a golyós reteszcsap perselyek.



42 Az összes változat elérhető itt: www.kipp.hu

Termékek áttekintése

Önbeálló támaszok / nyomócsavarok

Termékváltozatok:

Felfogó átmérő: Ø 10 - Ø 24 mm, M3 - M24
Golyóátmérő: 10 - 40 mm 
Terhelhetőség kN: 0,3 - 220 kN
Golyó: lapított, sík, bordázott, gyémánt-, poliuretán felülettel
Betétek: POM, keményfém, nemesacél
Anyag: acél, nemesacél
Kivitelek:  12°, 14°, 20° dőlésszöggel, O-gyűrűvel, cserélhető betétek, magától 

visszaforgó, állítható, belső hatszög, golyós nyomócsavarok, fejjel, fej 
nélkül, nyomócsavarok

Felületek: fémtiszta, nemesített és foszfátozott, nemesített és barnított

Termékleírás:

A lengő támaszok támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak a gép- és készülékgyártásban, valamint a szerelésnél. Emellett használhatók 
munkadarabok megtámasztására és befogására.

Betétek

Termékváltozatok:

Átmérő: Ø 10 - Ø 25 mm, M6 - M20
Magasság: 10 - 12 mm
Hossz: 25 - 60 mm
Anyag: acél, nemesacél, POM
Kivitelek: kör keresztmetszetű, négyszög keresztmetszetű, állítható, hatlapú alak
Felületek:  fémtiszta, barnított, edzett és fémtiszta, edzett és barnított, 

gyémántfelülettel, poliuretán felülettel, keményfém bordázattal

Termékleírás:

A betétek igen fontos szerepet játszanak a szorítókarokba, befogó szerkezetekbe, szorítópofákba és lengő támaszokba való beszerelésnél. Használatukkal nagy 
nyomatékok és átlagon felüli tartóerők vihetők át.
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Termékek áttekintése

Felfogócsapok / támasztócsapok

Termékváltozatok:

Felfogó átmérő: Ø5 - Ø50 mm, M6 - M20
Hossz: 4 - 50 mm
Anyaga: acél, nemesacél, sárgaréz, alumínium
Kivitel:  lapolt golyós toldat, hengeres pozicionálós csapok, kimart, szétnyíló 

pozicionáló csapok, belső menettel, felfogóperselyek, pozicionáló lábak, 
készüléklábak, stift alak belső és külső menettel, pozicionáló csapokkal, 
lábak, támasztócsavarok, ellenanyával állítható, ütközőcsavarokkal, 
állítható ütközők végállás lekérdezéssel, eltolható szorító ütköző

Felület:  edzett és csiszolt, csiszolt és kolsterizált, edzett, tokkal edzett és 
fényezett, horganyzott, kékre passzivált

Termékleírás:

A felfogócsapok többek között munkadarabok és készülékek pozicionálására szolgálnak. Egy kúpos toldat megkönnyíti az összeszerelést. Alaktól függően a 
támasztócsapok lábként és támaszként is használhatók munkadarabokhoz és készülékekhez.

Állítható magasságú elemek

Termékváltozatok:

Menet Ø: Ø4,5 - Ø33 mm
Min. magasság: 15 - 105 mm
Max. magasság: 19 - 144 mm
Erő kN: 40 - 323 kN
Anyaga: acél, nemesacél
Kivitel:  ellenanyával, alacsony kivitel, golyós hézagoló alátéttel, golyós alátéttel, 

kúpos alátétek, golyós hézagoló alátétek
Felület: fényes, kékre passzivált, horganyzott

Termékleírás:

Az állítható magasságú elemek motorok, aggregátok, hajtáselemek és gyártósorok beállítására és felállítására szolgálnak.
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Termékek áttekintése

Csavarok / anyák / alátétek

Termékváltozatok:

Anyaga: acél, nemesacél
Kivitel:  szemescsavarok, hernyócsavarok, tőcsavarok, csavarok 

T-hornyokhoz, hatlapú anyák, beforduló alátétek, illesztőcsavarok, 
becsúszó alátétek, zárócsavarokhoz, kalapos anyák

Felület: fekete, fényes, horganyzott

Termékleírás:

A csavarok, anyák és alátétek különböző alkalmazási területeken használhatók.

Pozicionáló és befogó rendszerek

Termékleírás:

A pozicionáló és befogórendszer lehetővé teszi a felfogó és alaplemezek pontos pozicionálását és rögzítését. A mechanikus vagy pneumatikus rendszer egy 
pozicionáló hengerből, egy központosító perselyből és egy felfogóperselyből áll. A rendszer egyszerűsége az önállóan elvégezhető beszerelésben rejlik.

Termékváltozatok:
Típus: Ball Lock, pneumatikus pozicionáló és befogórendszer
Kivitel:  pozicionáló henger, felfogópersely, pozicionáló persely
Anyaga: acél
Felfogólemez vastagság: 13 - 50 mm
Pozicionáló henger Ø: 13 - 50 mm
Működtetés: mechanikus / pneumatikus
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Termékek áttekintése

Menetes betétek

Fúróperselyek

Termékváltozatok:

Külső menet: M8 - M33
Menethossz: 8 - 33 mm
Anyag: acél, nemesacél
Kivitelek:  erősített, tömör test, önzáró belső menet, önmetsző, 

javítókészlet
Felületek: passzivált, fémtiszta, horganyzott

Termékváltozatok:

Külső átmérő: Ø3 - Ø62 mm
Hossz: 6 - 67 mm
Anyaga: speciális betétedzésű acél
Kivitel: hengeres (DIN 179), peremmel (DIN 172)
Felület: edzett és csiszolt

Termékleírás:

A menetes betéteket gyors és egyszerű beszerelés jellemzi. Lehetővé teszik sérült menetes furatok helyreállítását.

Termékleírás:

A fúrópersely segíti a fúrószárat közvetlenül bevezetni a fúrókészülékbe. Használata leegyszerűsíti és optimalizálja a fúrást a munkahelyen.
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Termékek áttekintése

Profilok és profilrendszer összekötők

Gépelem, valamint berendezéselem tartozékok

Termékváltozatok:

Horonyszélesség: 6 - 10 mm
Anyaga: acél, présöntvény
Kivitel:  anyák, reteszek, kalapácsfejű csavarok, összekötő készletek, rögzítő 

készletek
Felület: fémtiszta, horganyzott, nemesített és barnított

Termékváltozatok:

Anyaga: acél, alumínium
Kivitel:  alátétlemezek, lengőcsavarok, szorító csuklók, többszörös összekötő 

darabok, villás idomok, csavarzat mérőórákhoz, csúszószorító, bepattanó 
elemek

Felület: barnított, fémtiszta, nemesített és barnított

Termékleírás:

A megoldás az alumínium profilok összekötése, szorítása és megtartása témakörében. Minden komponens pontosan illeszkedik a forgalomban lévő 8 vagy 10 
mm-es horonyszélességű profilokhoz.

Termékleírás:

Alátétlemezek, csúszószorítók, villás idomok, szorító csuklók és lengőcsavarok, bepattanó elemek.
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Termékek áttekintése

Fogantyúrudak

Állítógyűrűk / szorítógyűrűk / szorító agyak

Termékváltozatok:

Menet Ø: M6 - M12, 1/4 - 1/2
Hossz: 35 - 150 mm
Anyaga: acél, nemesacél
Felület: fogantyú fekete, rúd fémtiszta

Termékváltozatok:

Külső átmérő: 7 - 140 mm
Belső átmérő: 3 - 100 mm , M4 - M20
Anyaga: acél, nemesacél, alumínium
Kivitel:  szárnyas fogantyúval, szorítókarral, menettel, menetes csap, hornyolt, 

osztott
Felület: fémtiszta, horganyzott és kékre passzivált, barnított

Termékleírás:

A fogantyúrudak különböző típusban és hosszban kaphatók.

Termékleírás:

Az állítógyűrűk és szorítógyűrűk tengelyek pozicionáló és ütközőelemeként használhatók. 
Ezzel szemben a szorító agyak fogantyúval kombinálva tengelyek forgatására és pozicionálására alkalmasak.
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Termékek áttekintése

Csuklók

Nyersmágnesek

Termékváltozatok:

Anyaga: acél, nemesacél
Kivitel:  gömbcsapfészkek, golyóscsapok, csuklófejek, villás csuklók, 

könyökcsuklók, axiális csuklók, gyorscsatlakozók, sasszegek, 
csuklócsapágyak, csuklószemek, rugós biztosító csapok, rugós 
biztosítószegek, biztosító kengyelek

Felület: nemesített és foszfátozott, fémtiszta, horganyzott

Termékváltozatok:

Külső átmérő: 3 - 56 mm
Hossz: 10 - 80 mm
Tartóerő N: 1,1 - 125 N
Anyaga: neodímium, AlNiCo
Kivitel: korong mágnesek, hasáb mágnesek, rúdmágnesek
Felület: fémtiszta, horganyzott

Termékleírás:

A gép-, járműgyártásban, valamint a szállítástechnikában a csuklók forgó mozgások, tengelyek és erők nyomatékainak átvitelét és eltérítését szolgálják. A villás 
fejek és villás csuklók mellett ez a csoport gyorscsatlakozókat, könyökcsuklókat, axiális tengelyeket is magában foglal.

Termékleírás:

A nyersmágnesek esetében mindig árnyékolatlan rendszerről van szó. A mágnesek minden egyes felülete mágneses erőhatással rendelkezik.
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Termékek áttekintése

Rögzítő rúdmágnes

Rögzítő laposmágnesek

Termékváltozatok:

Átmérő: Ø 6 - Ø 65 mm
Hossz: 10 - 85 mm
Tartóerő N: 1,5 - 600 N
Anyag:  neodímium (NdFeB), szamárium-kobalt (SmCo), alumínium-nikkel-kobalt 

(AlNiCo)
Ház: acél, sárgaréz
Kivitelek:  illesztési tűréssel, csappal, megmunkálható tapadófelülettel, belső 

menettel 
Felületek: fémtiszta, horganyzott, festett

Termékváltozatok:

Átmérő: Ø 10 - Ø 125 mm
Magasság: 4,5 - 26 mm
Tartóerő N: 4 - 1750 N
Anyag:  neodímium (NdFeB), szamárium-kobalt (SmCo), kemény ferrit, ház: acél, 

nemesacél
Kivitelek:  mágnesek külső, belső menettel, hengeres, süllyesztett furattal, horoggal, 

gumi védősapkákkal
Felületek: horganyzott, fémtiszta

Termékleírás:

A rögzítő rúdmágnesek olyan mágnesek, amelyek állandó mágnesmaggal rendelkeznek. Árnyékolt rendszerűek. A rögzítő rúdmágnesek könnyen eltávolítható, 
változatos és erőzáró rögzítőelemek.

Termékleírás:

A rögzítő laposmágnesek olyan mágnesek, amelyek állandó mágnesmaggal rendelkeznek. Árnyékolt rendszerűek. A rögzítő laposmágnesek könnyen 
eltávolítható, változatos és erőzáró rögzítőelemek.
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Termékek áttekintése

Mágnesek gumi védőköpennyel

Tapadómágnesek

Termékváltozatok:

Átmérő: Ø12 - Ø88 mm
Magasság: 6 - 20 mm
Tartóerő N: 10 - 420 N
Anyaga: neodímium (NdFeB)  
Gumi védőköpeny: szintetikus gumi
Kivitel: mágnesek belső és külső menettel
Szín: fekete

Termékváltozatok:

Átmérő: Ø10,5 - Ø36 mm
Magasság: 7 - 9 mm
Tartóerő N: 0,7 - 10 N
Anyaga: műanyag
Szín: fehér, kék, piros, fekete

Termékleírás:

A mágnest egy gumi veszi körül, és ily módon megóvja az érzékeny felületeket.

Termékleírás:

A tapadómágnesek esetében a mágneses magot egy műanyag köpeny veszi körül. Szerkezetüknél fogva ezek a mágnesek különösen alkalmasak 
hirdetőfalakon, whiteboardokon és vékony lemezeken való használatra.
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Termékek áttekintése

Gombmágnesek / U-alakú mágnesek

Gumiütközők

Termékváltozatok:

Átmérő: Ø13 - Ø32 mm
Szélesség: 30 - 70 mm
Magasság: 10 - 41 mm
Tartóerő N: 7 - 320 N
Anyaga: AlNiCo
Felület: pirosra festett

Termékváltozatok:

Külső átmérő: Ø8 - Ø125 mm 
Menet Ø: M3 - M16 
Menethossz: 6 - 42 mm
Menetmélység: 3 - 12 mm
Magasság: 8 - 93 mm
Rugómerevség N/mm: 3,7 - 2240 N/mm
Terelés N: 17 - 20000 N
Anyaga: acél, nemesacél
Kivitel: karcsúsított, szívóláb, parabola alakú, kúpos, gömbölyű

Termékleírás:

Lényegében egy árnyékolatlan rendszerről van szó, amely osztott tapadófelülettel rendelkezik. A gombmágnesek és U-alakú mágnesek könnyen eltávolítható, 
változatos és erőzáró rögzítőelemek.

Termékleírás:

A gumiütközők elasztikus csillapító elemek, amelyek a vibrációk minimalizálására szolgálnak.
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Termékek áttekintése

Olajfigyelő ablakok

Zárócsavarok / záródugók

Termékváltozatok:

Menet: G 1/4 - G 2, M14 - M40
Anyaga: poliamid, alumínium
Kivitel:  fényvisszaverővel, fényvisszaverő nélkül, bepréselhető, becsavarható, 

üvegablakkal, domború ablakkal 
Hőállóság: 90 °C - 150 °C

Termékváltozatok:

Szabvány: DIN 906, DIN 908, DIN 910
Menet Ø: R 1/8 - R 1 1/2, G 1/8 - G 2, M8 - M48
Anyaga: acél, nemesacél, alumínium, műanyag
Kivitel:  belső hatszöggel, külső hatszöggel, szimbólumokkal, mágnessel, 

nívópálcával
Felület: horganyzott, fémtiszta

Termékleírás:

Olajkémlelő ablakokat a gépgyártásban, valamint a járműtechnikában, de még a mezőgazdaságban is használnak.

Termékleírás:

Alkalmasak tartályok lezárására. Akkor is használhatók, ha egy közeget egy bizonyos idő elteltével le kell engedni.
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Termékek áttekintése

Beöntőcsonkok

Zsírzógombok

Termékváltozatok:

Kivitel:  bepréseléshez, felcsavaráshoz, lánccal, lánc nélkül, szűrővel, szellőztető 
és légtelenítő szeleppel

Anyaga: műanyag, acél
Felület: fekete/piros, króm

Termékváltozatok:

Kivitel: kúp alak, tölcsér alak, lapos alak, védősapkák
Szabvány: DIN 71412, DIN 3404, DIN 3405
Menet Ø: R 1/8 - R 1/4, G 1/8 - G 3/8, M6 - M16
Alak: hatszög, négyszög
Anyaga: acél, nemesacél, polietilén
védősapkák Szín: fekete, sárga, zöld, piros

Termékleírás:

A betöltő csonkok túlnyomórészt a gépgyártásban, valamint a járműtechnikában vagy a mezőgazdaságban használhatók.

Termékleírás:

A zsírzógombok kenési helyek kenésére használhatók. Tölcsér és kúp, valamint lapos alakban is kaphatók.
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Termékek áttekintése

Olajszintjelzők

Légtelenítő csavarok

Termékváltozatok:

Kivitel:  hőmérsékleti skálával, reflektorral, hosszú kivitel, elektromos olajszint-
ellenőrzéssel, elektromos hőmérséklet-ellenőrzéssel, elektromos olajszint 
és hőmérséklet-ellenőrzéssel

Ház anyaga: poliamid, acél, alumínium
Hőmérsékleti skála: 0 - 80 °C, 0 - 100 °C
Hőállóság: 90 °C - 100 °C
Nyomásállóság: 1 bar - 10 bar

Termékváltozatok:

Kivitel:  szűrővel, fröccsenés elleni védelemmel, visszacsapó szeleppel, 
nívópálcával

Anyaga: poliamid 66, sárgaréz
Menet Ø: G1/4 - G1 1/2 / M16 - M22
Felület: fekete/piros, fényes

Termékleírás:

Az olajszintjelzők a pillanatnyi töltésszint ellenőrzését segítik. Opcionálisan elektronikus felügyelettel is kaphatók. A szerelés közvetlenül a menetes furatokban 
vagy alternatív módon két furaton történik.

Termékleírás:

A légtelenítő csavarok túlnyomás kialakulásának megakadályozására szolgálnak a tartályokban. A szűrő megakadályozza az olaj kilépését anélkül, hogy 
hatással lenne a nyomáskiegyenlítésre.
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Termékek áttekintése

Mérőlécek

Skálagyűrűk

Termékváltozatok:

Kivitelek: öntapadó, furattal, nulljelzéssel, nóniusszal
Anyag: alumínium, nemesacél
Hossz: 250 - 1000 mm, 12“ - 40“
Beépítési helyzet: vízszintes, függőleges
Felületek: eloxált, festett, fémtiszta

Termékváltozatok:

Anyaga: acél
Kivitel: mattra krómozott, fekete osztásvonalak és számok

Termékleírás:

A mérőlécek helyzetkijelzőként szolgálnak, és segítenek a precíz leolvasáskor. Felhelyezésük az öntapadó hátoldal vagy furatok révén történik.

Termékleírás:

A pontos helyzet beállítását skálagyűrűk segítik.
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Termékek áttekintése

Libellák

Kötözőpontok

Termékváltozatok:

Típus:  felcsavaráshoz, műanyag foglalattal, peremszegély foglalattal, hengeres 
foglalattal, foglalat nélkül, csöves libellák 

Anyaga:  sárgaréz, PMMA, nemesacél, alumínium, poliamid
Ház/foglalat Ø: 12 - 34 mm
Kivitel:  nikkelezett és polírozott, fekete, elefántcsontszínű

Termékváltozatok:

Típus:  gyűrűs csavarok, gyűrűs anyák, emelőszemek, kötözési pontok, séklik, 
kengyelek

Menet Ø: M8 - M36
Teherbírás: 0 - 8500 kg
Anyaga: acél, nemesacél
Kivitel: 4-szeres biztonság, műanyag bevonatú, kovácsolt, öntött
Szín: sárga, piros, kék

Termékleírás:

A libellák nullaműszerként vagy a vízszintes helyzet ellenőrzésére használhatók. Dobozos és csöves libellaként kaphatók.

Termékleírás:

A kötözési pontok emeléshez és rögzítéshez használhatók. A hegeszthető bak és kengyel acélból áll, amely optimálisan alkalmas a hegesztéshez. Ezáltal 
könnyen elvégezhető a szerelés.
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Termékek áttekintése

Golyós görgők

Szerszámok

Termékváltozatok:

Ház anyaga: acél, nemesacél
Golyó anyaga: acél, nemesacél, POM
Ház Ø: 13 - 100 mm
Golyó Ø: 4,8 - 57 mm
Kivitel:  acéllemez házzal, masszív acélházzal, ház nélkül, rugós elemekkel, 

filctömítéssel, filctömítés nélkül

Termékváltozatok:

Anyaga: szerszámacél, alumínium, műanyag
Kivitel:  NOVOnox hygienic Tools, dugókulcsok, kímélő feltétek villáskulcsokhoz és 

gyűrűskulcsokhoz, gyűrűs-, villáskulcs
Felület: ezüst, fekete

Termékleírás:

A golyós görgők nehéz és érzékeny munkadarabok szállítására szolgálnak. Csekély erőkifejtéssel elforgathatók, pozicionálhatók és mozgathatók minden 
irányban.

Termékleírás:

A NOVOnox hygenic termékcsalád szerszámkofferje olyan speciális szerszámot is tartalmaz a megfelelő kímélő feltétekkel, amelyeket kifejezetten a 
felületérzékeny összekötő elemek meghúzásához és meglazításához tervezetünk.
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Termékek áttekintése

Befogó egységek 

Szorítóvasak

Termékváltozatok:

Anyaga: acél, öntvény, alumínium
Kivitel:  szorítóvasak, szorítókarmok, magassági blokkok, összekötő csavarok, 

erőbefogók, nyomódarabok
Felület: horganyzott, festett, barnított

Termékváltozatok:

Anyaga: acél
Kivitel: kör keresztmetszetű, hajlított kétoldalas, eltolható szorító toldat
Felület: fekete

Termékleírás:

A befogó egységek munkadarabok befogására szolgálnak. Különböző kivitelekben kaphatók.

Termékleírás:

A gép-, szerszám- és készülékgyártásban használt szorítóvasak munkadarabok és alkatrészek befogására szolgálnak. Rugalmasan használhatók, nemesíthető 
acélból állnak, és különböző kivitelben kaphatók.
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Termékek áttekintése

Szorítóhorgok

Termékváltozatok:

Anyaga: acél
Kivitel:  kímélő betéttel, hosszabbított szorítókarommal, peremmel, derékszög 

felfogóval, köszörült, szorítóhorog felfogó
Felület: barnított

Termékváltozatok:

Szorítóerő N: 800 - 6000 N
Kézierő N: 100 - 600 N
Anyag: acél, öntvény
Kivitelek: heavy, mini, pneumatikus
Felületek: nikkelezett, barnított, köszörült, eloxált, nemesített, nitridált 

Termékleírás:

A szorítóhorgokat sokoldalú használat és kis helyigény jellemzi. Használhatók többek között a gép-, szerszám és készülékgyártásban.

Termékleírás:

A lengő szorítók akkor használhatók, ha a munkadarab behelyezéséhez és elvételéhez a befogási pontoknak szabadnak kell lenniük. A működtetés kézzel törté-
nik. Különösen a gép-, szerszám- és készülékgyártásban használhatók. Vízszintes és függőleges szerelés egyaránt lehetséges.

Lengőszorítók
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Termékek áttekintése

Húzó- és nyomószorítók

Oldalszorítók

Termékváltozatok:

Szorítóerő N: 900 - 8000 N
Tartóerő N: 2000 - 14000 N
Anyag: acél
Kivitelek: heavy, pneumatikus, actima szorítóelem, szorítócsapok, szorítócsavarok
Felületek: csupasz, köszörült, barnított, edzett

Termékváltozatok:

Szorítóerő kN: 3 - 46 kN
Anyaga: acél, öntvény
Kivitel: támasztócsappal, támasszal, szorítódarabbal
Felület: fekete

Termékleírás:

A húzószorítók és nyomószorítók munkadarabok egyidejű befogására és pozicionálására alkalmasak. Kézzel vagy pneumatikusan működtethetők. A kivitelek 
beszerelhetők mind vízszintesen, mind függőlegesen.

Termékleírás:

Az oldalszorító egy olyan szorítóelem, amellyel a munkadarabok a lengőpofák révén a spirális excenteren keresztül egyidejűleg rányomhatók a rögzített 
ütközőkre és egy támaszra. 
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Termékek áttekintése

Mélyszorítók

Termékváltozatok:

Szorítóerő kN: 2 - 40 kN
Meghúzási nyomaték Nm: 2,7 - 200 Nm
Anyaga: acél
Kivitel:  állítható, süllyesztett, lapos szorító, tartólemezek, ellentartó
Felület: fekete

Termékleírás:

A mélyszorítók leszorító hatással rendelkeznek. Kompakt kivitelük révén elkerülhetők a zavaró élek.

Excenteres szorítók

Termékváltozatok:

Anyaga: acél
Felület: barnított
Kivitel:  szorító excenterek, oldaszorítók excenterrel, alakzáró szorító 

excenterek, szorító excentercsavarok

Termékleírás:

A szorító excenterek különösen alkalmasak a munkadarab oldalirányú befogására, hogy biztosítsák a munkadarab függőleges megmunkálását. Kompakt 
kialakításuk alkalmassá teszi őket olyan alkalmazásokra, ahol korlátozott a hely.
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T-hornyos szorítók

Termékváltozatok:

Anyaga: acél, nemesacél
Kivitel: mélyszorító pofák, lapos szorítók
Felület: fekete, fényes

Termékleírás:

A T-hornyos szorítók leszorító hatással rendelkeznek, amely a munkadarab befogásakor jelentkezik. Alkalmasak lapos munkadarabokhoz. 

Szorítóékek

Termékváltozatok:

Menet Ø: M4 - M16
Befogási tartomány min. - max.: 12,3 - 13,1 mm - 101,6 - 103,9 mm
Szorítóerő kN: 11 - 60 kN
Meghúzási nyomaték Nm: 3 - 210 Nm
Anyag: acél, alumínium profil
Kivitelek: kettős, megmunkálási ráhagyással
Felületek: eloxált, barnított, edzett 

Termékleírás:

Az ékes szorítók egy és két munkadarab befogására is alkalmasak. A kompakt kivitel helytakarékos többszörös befogásról gondoskodik. 

Termékek áttekintése
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Központosító befogók

Termékváltozatok:

Szorítóerő kN: 0,5 - 45 kN
Meghúzási nyomaték Nm: 0,7 - 650 Nm
Anyaga: acél, nemesacél
Kivitel:  golyókkal, hatlap, belső menet, külső menet, szorítótüskék, kör 

keresztmetszetű munkadarab szorítóelemek
Felület: fekete, fényes

Termékleírás:

A központosító szorító lehetővé teszi a munkadarab központosítását és befogását a furatban. Előnyei közé tartozik többek között a precíz önközpontosítás, a 
deformációmentes befogás, valamint a kompakt kivitel.

Termékek áttekintése

Pozicionáló elemek

Termékváltozatok: 

Felfogó átmérő: Ø 5 - Ø 50 mm
Anyaga: acél
Kivitel:  illesztőcsavarok, lehúzható felfogócsapok, pozicionáló elemek
Felület: fényes, fekete

Termékleírás:

A pozicionáló elemek munkadarabok és készülékek pozicionálására alkalmasak. Az elemeket nagy ismétlési pontosság jellemzi a munkadarab befogásnál.
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Termékek áttekintése

Támasztóelemek, ütközőelemek

Termékleírás:

A támasztóelemek és ütközőelemek alkalmasak munkadarabok és készülékek pozicionálására, felhelyezésére és rögzítésére. Az elemeket ismétlési pontosság 
jellemzi a munkadarab befogásnál. 

Termékváltozatok: 

Anyaga: acél, alumínium
Kivitel:  állítható ütközők, támasztó- és illesztőtestek, függőleges 

prizmák, prizmablokkok, hosszabbító idomok, támasztótestek, 
támasztólécek, betétek, hernyócsavarok nyomódarabbal, 
pozicionáló egységek, támasztóelemek, támasztóhengerek, Atlas 
csavaros bakok, 5D munkadarab ütközők

Felület: fényes, fekete, kék

Alak befogórendszerek

Termékváltozatok: 

Anyaga: acél, alumínium
Kivitel: pneumatikus, mechanikus, külső befogás, belső befogás, szögletes
Befogási tartomány: 10 - 140 mm
Bemarási mélység: 1 - 25 mm

Termékleírás:

Az alak befogórendszerek szabálytalan kontúrokkal rendelkező munkadarabok befogására használhatók. Egyaránt kínálunk pneumatikus és mechanikus 
működtetésű rendszereket. A két különböző szorítópatron típus révén a munkadarabok külső, valamint belső befogása is lehetséges. A nagy ismétlési pontosság 
a szorítópatron pontos helyzetével érhető el.
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Termékek áttekintése

Munkadarab stabilizátor

Termékváltozatok: 

Anyaga: acél
Kivitel:  hosszabbító tengelyek, finombeállítás, mágnes, rögzítőkészletek, 

szorítókarmok, szorítógolyók kalottával, munkadarab stabilizátor 
készlet kofferrel

Felület: fekete, fényes
Befogási tartomány: 255 - 1500 mm

Termékleírás:

A munkadarab stabilizátort kifejezetten az érzékeny és vékony falú munkadarabok megmunkálásakor jelentkező vibrációk és rezgések minimalizálására 
fejlesztettük ki. A munkadarabbal és a gépasztallal szemben támasztott különböző rögzítési változatok miatt ez a rendszer maximális rugalmasságot biztosít a 
csatlakozásban.

Láncfeszítő

Termékváltozatok: 

Szorítóerő kN: 15 - 40
Anyag: acél
Kivitelek:  láncfeszítő készletek, görgős láncok, szorítózárak, prizmák

Termékleírás:

A láncfeszítőket főként gép- és berendezésgyártásban használják. A láncfeszítő segítségével a legegyszerűbb és leggyorsabb módon lehet biztonságosan és 
hatékonyan rögzíteni a kerek, alaktalan és nagy és nagyon nagy munkadarabokat.
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Termékek áttekintése

Alapelemek

Termékleírás:

Az alapelemek a munkadarab befogások alapjaként szolgálnak. A raszterfuratos rendszerek különböző méretekben állnak rendelkezésre. Alkalmasak szerszám-
gépekhez. Speciális gyártmányok érdeklődésre.

Termékváltozatok: 

Anyag: szürkeöntvény
Változatok:  8 oldalas felfogó tornyok, 6 oldalas felfogó tornyok, raszterfuratos 

lemezek, raklapok, felfogó derékszögek, egyoldalas felfogó 
derékszögek, felfogó kockák, alaplemezek

Kivitelek:  raszterfuratokkal, raszterfuratok nélkül, T-hornyokkal (raszterfuratos 
lemezek, lemezek)

Raszterfuratok: D12F7/M12, D16F7/M16
Horonyszélesség: 14 H7, 18 H7

Befogó piramisok, ásványöntvény

Termékleírás:

Az ásványöntvény alapelemek az öntvény vagy acél kivitelek alternatívájaként használhatók. A kis fajsúlyuknak köszönhetően (könnyebb, mint az alumínium) 
ideálisan alkalmasak nagy sebességű és gyorsmenetű gépeken való használatra.

Termékváltozatok: 

Anyaga: ásványöntvény acélköpennyel
Kivitel: befogó torony, kereszttorony, lemezek, felfogó piramisok
Raszterfuratok: D12F7/M12



69Az összes változat elérhető itt: www.kipp.hu

Termékek áttekintése

Felszerelhető elemek

Termékleírás:

A felszerelhető elemek magassági elemként használhatók munkadarabok és készülékek befogására. A különböző magasságú és alakú elemek növelik a befo-
górendszer rugalmasságát. 

Termékváltozatok: 

Kivitel:  felfogó derékszögek, konzolok, magassági blokkok, rögzítőbakok, 
alátétbakok, forgató tárcsák

Anyaga: öntöttvas, acél
Raszterfuratok: D12F7/M12, D16F7/M16
Támasztási magasság: 25 - 260 mm

Kötőelemek, tartozékok

Termékváltozatok: 

Anyaga: acél, nemesacél
Kivitel: nemesített, barnított, betétedzésű, krómozott, fényes
Menet Ø: M6 - M36
Menethossz: 10 - 400 mm

Termékleírás:

Az összekötő elemek alkalmasak elemek pozicionálására és rögzítésére. Az edzett és nemesített kivitelek miatt hosszú élettartammal rendelkeznek. A tartozé-
kok között megtalálhatók összekötő, pozicionáló és rögzítőelemek. Széles választékban kínálunk központosító csapokat, illesztőcsavarokat, menetes és illesztő 
perselyeket.
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Termékek áttekintése

Nullpont befogórendszer

Termékleírás:

Az UNI lock nullpont befogórendszer készülékek és munkadarabok gyors, precíz befogását és referenciálását teszi lehetővé a forgácsoló szerszámgépeken és 
megmunkáló központokon. A pneumatikus rendszer nyomásmentes állapotban végzi a befogást. A rendszert nagy tartóerők és nagyon nagy ismétlési pontosság 
jellemzi.

Termékváltozatok: 

Típus: UNI lock
Kivitel:  1-szeres, 2-szeres, 4-szeres, 6-szoros befogó állomás, 

beszerelhető befogó, kettős befogó modul, kézi befogó 
modul, váltólemezek, szorítócsapok, gyorscsatlakozók

Anyaga: acél, alumínium
Tartóerő N: 35000 - 75000 N
Támasztási magasság: 50 - 150 mm
Befogó modulok száma: 1-szeres, 2-szeres, 4-szeres, 6-szoros
Működtetés: pneumatikus / mechanikus

5-tengelyes moduláris befogórendszer 80

Termékleírás:

Az 5-tengelyes 80-as rendszerméretű moduláris befogórendszert kifejezetten zavaróél nélküli 5-oldalú megmunkálásra fejlesztettük ki. A munkadarabok egyet-
len felfogatással készre munkálhatók, amely nagyon nagy ismétlési pontosságot biztosít. A modulok mechanikus működtetése nagy szorítóerőt tesz lehetővé.

Termékváltozatok: 

Típus: 80-as UNI lock rendszerméret
Anyaga: acél
Kivitel:  alapmodul, alaplemez, felfogó modul, szorítópatron, plangrip, 

szűkítő-, szögbefogó adapter, T-hornyos központosító csap, 
szorítócsap, illesztőcsavarok 50 kN

Tartóerő kN: 35 - 75
Támasztási magasság: 75 - 400 mm
Működtetés: mechanikus
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Termékek áttekintése

5-tengelyes moduláris befogórendszer 50

Termékleírás:

Az 5-tengelyes 50-es rendszerméretű moduláris befogórendszert kifejezetten zavaróél nélküli 5-oldalú megmunkálásra fejlesztettük ki. Alkalmasak kisebb, 
bonyolultabb munkadarabok befogására. Ezek egyetlen felfogatással készre munkálhatók.

Termékváltozatok: 

Típus: 50-es UNI lock rendszerméret
Kivitel:  alapmodul, felszerelhető modul, szűkítő adapter, szorítócsap
Anyaga: acél
Tartóerő kN: 20 - 30
Támasztási magasság: 50 - 200 mm
Működtetés: mechanikus

5-tengelyes moduláris befogórendszer 138

Termékváltozatok: 

Típus: 138-as UNI lock rendszerméret
Anyaga: acél
Kivitel: alapmodul, alaplemez, szűkítő adapter, szorítócsap
Tartóerő kN: 100 kN
Támasztási magasság: 50 - 250 mm
Működtetés: mechanikus

Termékleírás:

Az 5-tengelyes 138-as rendszerméretű moduláris befogórendszert kifejezetten zavaróél nélküli 5-oldalú megmunkálásra fejlesztettük ki. Alkalmasak nagyobb, 
nehezebb munkadarabok befogására. Befogómodulonként 10 tonnánál nagyobb súly befogása is lehetséges. A munkadarabok egyetlen felfogatással készre 
munkálhatók.
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Termékek áttekintése

Pozicionáló és befogó rendszerek

Termékleírás:

A pozicionáló és befogórendszer lehetővé teszi a felfogó és alaplemezek pontos pozicionálását és rögzítését. A mechanikus vagy pneumatikus rendszer egy 
pozicionáló hengerből, egy központosító perselyből és egy felfogóperselyből áll. A rendszer egyszerűsége az önállóan elvégezhető beszerelésben rejlik.

Termékváltozatok: 

Típus: Ball Lock, pneumatikus pozicionáló és befogórendszer
Kivitel:  pozicionáló henger, felfogópersely, pozicionáló persely
Anyaga: acél
Felfogólemez vastagság: 13 - 50 mm
Pozicionáló henger Ø: 13 - 50 mm
Működtetés: mechanikus / pneumatikus

5-tengelyes KIPPflexX befogók

Termékleírás:

Az 5-tengelyes KIPPflexX befogót a kiváló stabilitás, rugalmasság és felhasználóbarát használat jellemzi. Ez az 5-tengelyes befogó mind oldalszorítóként, mind 
nyers munkadarab szorítóként használható (csavaros satu). Ebből a célból a befogó egységek befogásakor a felhasználó kiválaszthatja, hogy szükséges-e a 
leszorítás avagy sem.

Termékváltozatok: 

Kivitel:  5-tengelyes befogók KIPPflexX, szorítópofák, támasztólécek, 
hosszabbító tengelyek, adapter tengelyek, alaplemezek, 
szorítócsapok, kör keresztmeteszetű befogókészlet, kuplung 
keresztirányú befogáshoz, ütközőkészlet, szorító talp készlet, 
nyomatékkulcs

Anyaga: acél
Befogási tartomány: 28 -720 mm
Pofaszélesség: 125 mm
Befogási magasság: 180 mm (+ támasztólécek)
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Termékek áttekintése

5-tengelyes kompakt befogó

Termékleírás:

Az 5-tengelyes kompakt befogókat új befogási mód jellemzi. Lehúzó funkciója és a munkadarabon közvetlenül alkalmazható szorítóerő révén igen meggyőző 
megoldást nyújt. A rendszert munkadarabok modern 5-tengelyes gépeken való optimális megmunkálása érdekében fejlesztették ki.

Termékváltozatok: 

Típus: 5-tengelyes befogó
Kivitel:  szorítópofák csapokkal, támasztólécek, hosszabbítók, alaplemezek, 

lengőpofák, középpofák, befogó készlet kör keresztmetszetű 
munkadarabokhoz, szorítócsapok, ütközőkészlet, csatlakozó 
keresztirányú befogáshoz, szorítókarom készlet

Anyaga: acél
Pofaszélesség: 125 mm und 90 mm
Befogási szélesség: 20 - 320 mm (20 - 1000 mm)
Befogási magasság: 150 mm (+ támasztólécek)
Alaplemez hossz: 400 mm, 280 mm

3-tengelyes befogó / 5-tengelyes befogó

Termékleírás:

Az 5-tengelyes befogó zavaróél- és vibrációmentes megmunkálást tesz lehetővé a legnagyobb vágási és előtolási erőkkel. A szükséges tűrések és felületek 
biztosítása érdekében lehetővé teszi a rendkívül rövid szerszámok használatát. Rugalmasan használható 100 - 250 mm magasságokban.

Termékváltozatok: 

Típus: 3-tengelyes befogó, 5-tengelyes befogó
Kivitel:  adapter magasítók, támasztólécek, lehúzó 

pofák, kör keresztmetszetű munkadarab 
befogófejek, szorítócsapok, hosszabbító 
tengelyek, ütközőkészletek

Anyagok: acél
Befogási szélesség: 22 - 236 mm (22 - 1000 mm)
Befogási magasság: 100, 105, 125, 150, 175, 200, 225, 250 mm
Pofaszélesség: 100 mm
a következő raszterfurat távolságokhoz: 40 mm, 50 mm
a következő raszterfuratokhoz: D12F7/M12, D16F7/M16
a következő horonytávolsághoz: 63, 80, 100, 125 mm
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Termékek áttekintése

NC-befogó

Termékleírás:

Az NC-befogók sokoldalan használhatók befogási feladatokhoz. Mivel a leszúrócsapokkal gyorsan beállítható a befogási tartomány, az NC-befogó rövid idő alatt 
különböző munkadarab méretekhez szerelhető át. A szorítópofák széles választéka optimális befogási helyzetet nyújt a munkadarab számára.

Termékváltozatok: 

Típus: NC-befogó
Kivitel:  lehúzó pofák, felhelyezhető lépcsős pofák, prizmás pofák, 

szöghajtások
Anyaga: acél
Pofaszélesség: 125 mm
Befogási tartomány: 0 - 239 mm
Alaplemez hossz: 470 mm
Teljes hossz: max. 564
a következő horonytávolsághoz: 63 mm és 100 mm

Központosító befogó

Termékleírás:

A központosító befogók különösen alkalmasak olyan befogási feladatokhoz, ahol a munkadarab központosítása szükséges.  A központosító befogók alapki-
vitelben rendelkeznek interfészekkel nullpont befogórendszerek és anyagmozgató rendszerek (automatizálásra kész) számára, valamint adapter lemezzel a 
raszterfuratos rendszerekhez. 

Termékváltozatok: 

Típus: központosító befogó
Kivitel:  lépcsős pofa feltét, lépcsős pofa feltét 5-tengelyes 

megmunkáláshoz
Anyaga: acél
Pofaszélesség: 65 mm, 80 mm, 125 mm
Alaplemez hossz: 113 mm, 202 mm, 316 mm
Befogási tartomány: 0 - 55 mm, 6 - 161 mm, 6 - 276 mm
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Termékek áttekintése

Többszörös befogórendszer

Termékleírás:

Ezzel a befogórendszerrel számos munkadarab egyidejű befogása valósítható meg. Ezáltal a rendszer nagyobb tételekhez alkalmas. A változtatható elemekkel 
(alapléc, ütköző és ékes szorító) különböző méretű munkadarabok befogása lehetséges.

Termékváltozatok: 

Típus: többszörös befogórendszer
Kivitel:  kemény ütközők, puha ütközők, ékes szorító, ütközők, alaplécek, 

támasztólécek, kör keresztmetszetű horonycsapok
Anyaga: acél
Menet Ø: M8, M12, M16
Rögzítőfurat: 12H6, 12F7, 16F7
Hossz: 199 mm, 349 mm
Szélesség: 24 mm, 48 mm

Jegyzetek
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Szerszámgyártás ForgácsolásFejlesztés/ tervezés

Reteszelőcsap:  
A bepattanó elemet kifejezetten egy szerszámtartó 
rendszer magasságállításához tervezték.
Nemesacél kivitel A4-minőségben.

Rögzítőcsap:  
Itt a gépgyártásban használt különleges pozicionáló 
alkatrészről van szó. A forgó részek (perselyek és csapok) 
nagy szilárdságú, edzett acélból készültek, az alumínium 
nyomógomb kékre eloxált.

Szorítókar:  
A különleges színben kivitelezett fogantyút orvosi 
készülékeken használják. Funkciótól függően 3D-ikonok 
rányomtatásával. Ergonómia és dizájn garantálnak 
optimális illeszkedést a kezelőpult felületéhez.

A géppark forgácsológépeket, fröccsöntő gépeket és 
nyomásos cinköntő gépeket ölel fel.
A saját fejlesztőrészleg, valamint a saját szerszámgyártás 
gondoskodik a különleges projektek professzionális 
megvalósításáról.  

Készre szerelve, és kérésre kezelt felülettel is. A forgalmazási 
technikusok végigkísérnek minden egyes projektet – 
az ajánlattételtől a megvalósíthatósági analíziseken 
keresztül egészen a készre gyártásig.

A HEINRICH KIPP WERK nagyfokú vertikális integrációval 
rendelkezik. Ennek köszönhetően különleges megoldású 
egységek, valamint egyedi alkatrészek bármikor 
megvalósíthatók – a vevő kérése alapján, pontosan.

KÜLÖNLEGES MEGOLDÁSOK
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Felületkezelés Szerelés

Reteszelőcsap

Rögzítőcsap

Szorítókar

Műanyag-fröccsöntvényCinkprésöntvény
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Az Általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételek érvényesek, amelyek 
megtalálhatók honlapunkon, a www.kipp.com címen.
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HEINRICH KIPP GmbH
Traunufer Arkade 1

4600 Thalheim bei Wels

Tel. +43 676-4607086

Fax +43 7242 9396-7642

office@kipp.at

www.kipp.hu


