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Nyheder fra TITGEMEYER gruppen - komponenter til industri og karosseri fra TITGEMEYER Skandinavien A/S
Vi ses på Transport 2011

Kære læser

TITGEMEYER udstiller på stand L9210

På Transport 2011 kan du igen møde
TITGEMEYER. Også denne gang byder vi på
masser af nyheder på programmet og selvfølgelig
en stribe interssante messetilbud.

Kære Læser
Så blev det endeligt 2011, og foråret er på vej med
”Transport 2011” i Herning for første gang i 4 år.
Hos TITGEMEYER ser vi frem til at præsentere helt
nye elegante LED-lamper i børstet aluminium eller
hvid til den rigtige pris, GETO® Fender et helt nyt
fendersystem med belysning, en ny serie reflekstape
og meget mere. Hos TITGEMEYER kan vi mærke at
der er kommet mere gods fra eksportvirksomhederne
på lastbilerne, og at Danmark er ved at komme tilbage på sporet. Flere af vores udenlandske leverandører melder om rekordstigninger i omsætningen, så
det økonomiske forår er også på vej.
Hos TITGEMEYER bliver vi bedre ved at lytte til
kunderne, og derfor vil vi gerne høre hvilket produkt
eller hvilket service, netop du savner. Send en mail
til info@titgemeyer.dk med emnet ”jeg ønsker mig”,
og fortæl hvad du savner. Så kvitterer vi med en lille
gave med posten. Velkommen på ”Transport 2011”.

En anden nyhed er en forbedret serie
refleksmarkeringstape til både presenning og
kasse-opbygninger.
GETO® PUR 21s er en forbedret udgave af den
populære fugemasse, med endnu bedre
egenskaber til en yderst attraktiv pris.

På nyhedssiden præsenterer vi bland andet en ny
lygtebjælke, GETO® Fender godkendt iht.
EU-retningslinie 2006/20/EG. GETO® Fender
kan blandt andet udstyres med vores
GETO® EASYConn lygteserie.

Besøg også vores ”truckerhjørne” med masser af
stærke tilbud til vognmanden og chaufføren.
Her er alt fra stopklodser og ”TELO-Seal”
presenningsreparationstape til BISON® Interwall
spærrebomme
og BISON®
SafeSide
lastsikring til
gardintrailere.

Finn Kristiansen
direktør

Forbedret udgave af en klassiker

GETO® PUR 21s

Vi ses på
stand L9210

Fugemassen GETO® PUR 21s
er blevet opdateret.

Bliv set i mørket

ECE 104 godkendt reflekstape
til konturmarkering af køretøjer
Reflekstapen er godkendt i
henhold til ECE 104 regulativet.
Husk ved montage at
overholde regulativet
Reflekstapen er ”E”- mærket
og findes i 3 farver:
 Rød til bagenden.
 Gul til siderne.
 Hvid til forenden.

Reflekstapen leveres i
50 mm brede, 50 m
ruller, og findes til
både fast underlag og
presenninger.
Reflekstapen har særdeles god vedhæftning og kan
påføres på både nye og gamle overflader. Eneste
krav er at bunden er grundig rengjort.
Selve montagen kan udføres af alle.
Se mere på www.titgemeyer.dk

 www.titgemeyer.dk

Således er egenskaberne forbedret på en række punkter,
herunder:
 Større massefylde
 Mindre svind
 Større trækstyrke
 Større brudstyrke
Leveres i hvid, sort, grå og brun.
GETO® PUR 21s egner sig
især til tætningsarbejde og til
let montage af
emner, indenfor karosseri-,
industri-, og skibsbyggeri.
GETO® PUR 21s er samtidig et stærkt prismæssigt
alternativ til kun DKK 311,- nt/kasse (12 tuber)

info@titgemeyer.dk

Lettere og stærkere

Tips og tricks - Tips og tricks

GETO® Fender
Godkendt underkøringslygtebjælke
GETO® Fender er en underkøringslygtebjælke i
højstyrkestål godkendt i henhold til 2006/20/EG.
Overfladen er særdeles robust med først en katodisk lakering (KTL), og herefter pulverlakeret i hvid
(RAL 9010).
I forhold til tidligere modeller, er vægten reduceret
med 30%, så selve bjælken kun vejer 23,6 kg.
GETO® Fender kan leveres komplet med GETO®
EASYConn lygtesystem, eller med universel hulning, forberedt til eget lygtesystem.
Se mere på www.titgemeyer.dk

Høj kvalitet og finish

En sikker bagdør

LED lamper

GETO® Gigaport

LED lamper til ind- eller
påbygning med meget lav
byggehøjde.
Hus i børstet eller hvidlakeret
aluminium.
Multivolt udførelse: 12-30V
Effekt: 4,3 Watt,
Lysstyrke: 3 x 70 lumen
Beskyttelse: IP 68
Slagfast glas i struktureret polycarbonat for
optimal lysspredning og styrke.

GETO® Gigaport volumenbagdøre er et fleksibelt
kvalitetssystem, der er velegnet til presennings–
og kasseopbygninger, hvor der ønskes maksimal
indlæsningsbredde og –højde.
GETO® Gigaport leveres efter ønskemål.
GETO® Gigaport volumenbagdøre kendetegnes
gennem materialevalg af høj kvalitet og gennemtænkte løsninger som:
 Rammeprofiler af aluminium
 Fyldning af 25 mm sandwichpaneler og
forzinket stålplade indvendigt, udvendigt i
grundet stål
 Indvendig, tætsluttende EPDM tætningsprofil
 Underliggende eller indbyggede stanglåse
med skjult føring, der centrerer dørene vertikalt og afstiver bagrammen
 GETO® Gigaport volumenbagdøre leveres i
mange udførelser.

Stærk sikring

12 ton færgekrog
Kraftig færgekrog i galvaniseret stål. Base i
smedet stål med 4 stk
ø13 mm montagehuller.
Ring i smedet stål.
Opfylder:
EN 12640:2001
DIN 75410-1:2003
Artikelnr. 092 295

Se mere på www.titgemeyer.dk

Tips fra Titgemeyer
TIOS® 4 er håndnitteværktøjet til håndværkeren og
servicevognen, værkstedet mv.
TIOS® 4 kommer frem hvor andre må
give op.
TIOS® 4 håndnitteværktøj kan bruges til
de fleste blindnitter fra 2,4 mm til 4,0
mm.
TIOS® 4 er enormt robust, hurtig og
enkel at betjene med bare én hånd.
Der medleveres 3 mundstykker og værktøj til udskiftning.

BISON® Checkpoint
De færreste kontrollerer hjulboltene før kørsel, selvom det både er fornuftigt og lovpligtigt.
BISON® Checkpoint og BISON® Dustite gør det
enkelt at forøge sikkerheden. De monteres på alle
hjulboltene, og hvis der er en , der ikke sidder rigtigt,
ses det omgående. Er en BISON® Checkpoint eller
BISON® Dustite smeltet, er der sandsynligvis problemer med bremserne. Chaufføren kan altså med et
enkelt blik se om alle hjul er i orden.
BISON® Checkpoint og BISON® Dustite er billige,
og har hurtigt tjent sig hjem, da momentnøglen spares og varme bremser findes.
Se mere på www.titgemeyer.dk
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