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Kære læser

®
Der kan vælges mellem 3 vægtykkelser: 14, 17 og 25 mm,
eller klemt aluminium.
Alle dele leveres i hvid pulverlakeret overflade.
Døre, klapper og vinduer kan
placeres næsten frit og gør
GETO® City til et oplagt valg
som salgsvogn, distributionsvogn, arbejdsvogn til
håndværkeren og meget mere.
Gennem et omfattende tilbehørsprogram, kan
GETO® City udstyres med alt
fra tredje bremselygte til den
nye smarte surreskinne GETO®
Rail der ligger helt i plan med
Uanset om anvendelsen for køretøjet gælder distri- væggen, og som passer til de
bution, håndværk, salg eller service: Med GETO® gængse surringssystemer, eller
det universelle hyldesystem GETO® Shelf med
City er det hele muligt. Med udgangspunkt i den
®
populære GETO Van 3,5t, er systemkomponenintegreret surring der
sikrer godset og giver
terne videreudviklet, og giver plads til helt nye
hurtigt overblik.
muligheder som coupeindstigning, skydedøre,
gennemgang fra førerhus og meget mere.
Kontakt os for mere
Ligeledes kan GETO® City bygges direkte på den
information og se mere
nye letvægtsramme GETO® City Frame i aluminipå www.titgemeyer.dk
um.
Optimeret design, lavere vægt og endnu større
fleksibilitet. TITGEMEYER præsenterer næste
generation til 3500 kg klassen - GETO® City

Hurtigt og kraftigt værktøj til professionelle

®
Kraftigt 18V akku-nitteværktøj til blind- og konstruktionsnitter 3,0 til 6,5 mm i alle materialer.
TIOS® ER 15 sætter mere end 700 blindnitter
på en opladning.
TIOS® ER 15 kan
anvende Makita®
batterier.
TIOS® ER 15 er
forsynet med
højtydende børsteløs motor der sikrer lang levetid, modkoldkontrol der sikrer korrekt montage
af blindnitten og LED-belyst arbejdsområde.
Hent brochuren på www.titgemeyer.dk

 www.titgemeyer.dk

En hurtig og sikker redning

”Telo-Seal”
- Reparationstape til presenninger.
Til hurtig og
enkel reparation af huller,
revner og flænger. Anvendes uden brug af varmepistol eller lign.
Specialfremstillet selvklæbende tape med overside i
samme materiale som anvendes til fremstilling af presenninger.
Klæber på de fleste materialer, bortset fra silikone
overflader.
Leveres nu i 11 forskellige farver og 2 forskellige bredder.
Se mere på www.titgemeyer.dk

info@titgemeyer.dk

Én skinne til det hele

Tips og tricks - Tips og tricks

®

Tips fra Titgemeyer
GETO® Rail er en universel surreskinne i aluminium til sandwich- og plywoodopbygninger.
GETO® Rail ligger helt i plan med overfladen og
næsten alle typer af surringsgrej kan anvendes.
GETO® Rail er helt uden kanter og hjørner der
stikker ud, så der ikke opstår skader ved møbeltransport m.v.
GETO® Rail forener funktionen af de kendte surreskinner til påbygning og de
indbyggede til stropper. Udover huller til 20 og 25
mm, er der en slids 13 x 61 mm og et multihul til
mange anvendelser.
Se mere på www.titgemeyer.dk

Enkel og sikker indretning

GETO® Shelf

Ny superstærk 2-komponent lim

GETO® PUR 2090

GETO® PUR 2090 er en superstærk 2-komponent lim på basis af
polyurethan uden opløsningsmidler.
GETO® PUR 2090 har en vedhæftningsevne på hele 140 kg/cm2 (alu/
træ)! og egner sig blandt andet til
produktion af sandwichelementer
og montage- og reparationsarbejde
indenfor karosseribranchen, herunder kølekasser og lign.
GETO® PUR 2090 er velegnet til
klæbning af aluminium, træ, hård
PVC og glasfiber m.v.
GETO® Shelf er et universelt hyldesystem med
integreret surring der sikrer godset og giver hurtigt GETO® PUR 2090 har en anvendelsestid på op til 90 minutter og
overblik.
GETO® Shelf er modulopbygget og tilpasset både hærder hurtigt og ensartet.
kasseopbygninger og varevogne. Ideelt til distribu- GETO® PUR 2090 leveres standard
tionsbilen, blomstervognen eller indret håndvær- i 350 g tuber og 7 kg spandsæt
kerens mobile værksted !

TITGEMEYER friktionsmåtter øger
friktionen af lasten på ladet og reducerer dermed antallet af nødvendige surrebånd til sikkerhed.
Dette sparer masser af tid.
TITGEMEYER friktionsmåtter er
ideelle til at sikre papirruller, bure,
stålrør, betonelementer, tønder, tryk
ruller, farligt gods og mange andre
varer.
TITGEMEYER friktionsmåtter leveres i ruller á 5000
mm længde og 2 bredder, 250 mm og 500 mm.
Hos TITGEMEYER har vi altid et bredt udvalg af
reservedele og tilbehør til presenningskøretøjer til
attraktive priser.
Herunder presenningsstrammere, strammerrør, adaptere, og presenningslåse, stropper og meget mere.
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Et prisstærkt valg

®
Til sikring og opdeling af gods imellem ladsider. Interwall kan forskydes imellem 2396 mm og 2700 mm.
Solid kvalitet med profiler i aluminium og låse i forzinket stål.
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