
Upínací věže „KIPPblock“ se používají jako alternativa k litinovým nebo 
ocelovým upínacím kostkám. Díky malé specifické hmotnosti (lehký hliník) 
se věže z minerálního kompozitu hodí k tomu, aby co nejvíce snížily přítěž u 
4- a 5osých strojů. Jsou ideální pro použití na strojích s velkým zrychlením a 
rychloposuvem.

Kromě toho je přesvědčivá flexibilita při tvarování. Objednat lze i varianty 
opláštěné ocelí v nejrozmanitějších tvarech a rozměrech.
 

Upínací prvky KIPPblock mohou být používány ve strojích s většími 
zrychlenými pohyby. Rozhodujícím faktorem je snížení přikládky na stroji 
prostřednictvím upínacích systémů. Upínací prvky KIPPblock mohou být 
vyráběny v různých velikostech. Zde rozlišujeme mezi upínacími prvky, které 
jsou zcela odlité z minerální litiny, a prvky s vnějším ocelovým pláštěm.
Prvky s rastrovým systémem jsou standardně dostupné v systémových 
velikostech M12/F7 a M16/F7 s rastrem 40 a 50.
 

Minerální kompozit

VÝHODY:
• Vynikající tlumicím vlastnosti, 6-10krát lepší než šedá litina
• Velmi nízká specifická hmotnost, lehčí než hliník
• Nízká tepelná vodivost
• Chemická a mechanická odolnost vůči agresivním a abrazivním médiím
• Volnost při navrhování tvaru
• Zvýšení životnosti řezných nástrojů až o 30 %
• Žádná koroze
• Integrace strojních prvků, jako jsou zátěžové kotvy, přípojky pro vzduch nebo hydrauliku
• Příjemný povrch, není nutný žádný lakový nátěr

Minerální kompozit se již mnoho let používá jako alternativa konstrukcí ze 
šedé litiny a oceli a dnes je pro mnohá použití nejvíce zastoupenou technologií. 
Díky minerálnímu kompozitu se teprve dnes stala možnými inovativní použití 
v elektronice nebo lékařské technice.

TECHNOLOGIE MINERÁLNÍHO KOMPOZITU

1.  Minerální litina je dvousložkový systém skládající se z minerálních plniv a epoxidové 
pryskyřice jako pojiva. 

2. Podíl minerálů se pohybuje kolem cca 90 hmotnostních procent.
3.  Minerální litina se zpracovává metodou lití za nízkých teplot za použití rozměrově přesných 

negativních forem při pokojové teplotě.
4.  Díky tvarově věrnému a přesnému tvarování je možné umístit vestavené prvky, jako desky, 

závitové vložky, vedení nebo trubky s přesným lícováním do formy pro lití.
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Upínací věž z minerálního 
kompozitu

Upínací věž z minerálního  
kompozitu  s ocelovým pláštěm 

Upínací věž křížová

Upínací věž z minerálního kompozitu  
s upínacím systémem nulového bodu

Desky z minerálního  
kompozitu 
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